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1571. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za
leto 2002

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 2002

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba določa postopke za uveljavljanje plačil na
površino in plačil na živali ter postopke nadzora za ukrepe
kmetijske politike opredeljene v tem členu.

Za potrebe te uredbe so:
1. Plačila na površino:
a) neposredna plačila na površino (EKO 0) za ukrepe

opredeljene v:
– predpisu o ureditvi trga z žiti;
– predpisu o ureditvi trga za sladkor;
– predpisu o ureditvi trga s semenom kmetijskih ras-

tlin;
– predpisu o ureditvi trga s hmeljem;
b) izravnalna plačila za ukrepe opredeljene v predpisu

o uvedbi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnost-
mi za kmetijsko dejavnost (EKO 1) (v nadaljnjem besedilu:
EKO 1 ukrep);

c) neposredna plačila opredeljena v predpisih, ki ureja-
jo Slovenski kmetijski okoljski program (EKO 2, EKO 3) (v
nadaljnjem besedilu: ukrepi SKOP).

2. Plačila na žival:
a) neposredna plačila za rejne živali (EKO 0) za ukrepe

opredeljene v:
– predpisu o ureditvi trga za goveje meso;
– predpisu o ureditvi trga za ovčje in kozje meso;
b) neposredna plačila za plemenske živali opredeljena

v predpisu, ki ureja neposredna plačila za rejo plemenskih
živali;

c) neposredna plačila za kobile za vzrejo žrebet opre-
deljena v predpisu, ki ureja neposredna plačila za kobile za
vzrejo žrebet.

2. člen
(postopki za uveljavljanje plačil in nadzora)

Postopki za uveljavljanje plačil in nadzora opredeljujejo
enoten način obdelave vlog ter administrativne kontrole in
inšpekcijski nadzor za ukrepe kmetijske politike opredeljene
v drugem odstavku prejšnjega člena.

Postopki za uveljavljanje plačil in nadzora obsegajo
naslednje elemente:

– računalniško zbirko podatkov pridobljenih iz vlog za
ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirka po-
datkov o vlogah),

– identifikacijski sistem za parcele,
– sistem za označevanje in registracijo živali,
– vloge/zahtevke za podpore in
– kontrolni sistem.
Postopke za uveljavljanje plačil in nadzor, opredeljene

v tej uredbi, se lahko smiselno uporabi tudi za druge ukrepe
kmetijske politike. Podatki opredeljeni v prejšnjem odstavku
se lahko uporabijo tudi za statistične namene.

3. člen
(zbirka podatkov o vlogah)

V zbirko podatkov o vlogah se beležijo in shranjujejo
podatki o kmetijskih gospodarstvih in ukrepih, ki jih uveljav-
ljajo. Zbirka podatkov o vlogah mora omogočati direkten
vpogled v podatke za najmanj tri predhodna leta, razen v
primeru vlog za ukrepe SKOP, kjer mora biti omogočen
direkten vpogled v podatke za pet predhodnih let.

4. člen
(identifikacija parcel in enote rabe)

Identifikacijski sistem za parcele temelji na podatkih
zemljiškega katastra. Osnovna enota je parcela iz zemljiške-
ga katastra, ki je enolično določena s številko parcele in z
imenom ter številko katastrske občine.

V vlogi za plačila na površino se parcele združuje v
enote rabe. Enota rabe je strnjena površina kmetijskega
zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega
kmetijskega gospodarstva in na kateri raste ena ali več vrst
kmetijskih rastlin. Sestavljena je lahko iz več parcel, ene
parcele ali dela parcele. Za vsako enoto rabe se v vlogi
navedejo podatki o vrsti dejanske rabe ter o parcelah, ki to
enoto sestavljajo: ime in številka katastrske občine, številke
posameznih parcel, površine posameznih parcel v ha na štiri
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decimalke in površine dejanske vrste rabe na posameznih
parcelah v ha na dve decimalki.

Vrste dejanske rabe iz prejšnjega odstavka so: njive in
vrtovi, hmeljišča, vinogradi, intenzivni sadovnjaki, ekstenziv-
ni sadovnjaki, oljčniki, trajni travniki/pašniki, plantaže gozd-
nega drevja, kmetijska zemljišča v zaraščanju ter neobdela-
na kmetijska zemljišča.

5. člen
(vloge/zahtevki za podpore)

Za izpolnjevanje pogojev, za katerikoli ukrep kmetijske
politike, morajo nosilci kmetijskih gospodarstev posredovati
podatke o kmetijskem gospodarstvu, nosilcu kmetije, stale-
žu živali in vseh kmetijskih zemljiščih v uporabi na osnovnih
obrazcih o kmetijskem gospodarstvu predpisanih v prvem
odstavku 9. člena te uredbe.

Podatki, ki se vodijo v zbirki podatkov o vlogah, v
centralnem registru govedi ali v registrih posameznih trajnih
nasadov se nosilcem kmetijskih gospodarstev lahko pošlje-
jo kot predtiskani podatki.

Skupaj z osnovnimi obrazci o kmetijskem gospodar-
stvu oddajo nosilci kmetijskih gospodarstev tudi zahtevke za
posamezne ukrepe, navedene v četrtem odstavku 9. člena
te uredbe. Vsi zahtevki za plačila na površino, ki vključujejo
tudi krmne površine, se vlagajo enkrat letno na istem obraz-
cu, razen zahtevek za ukrep SKOP – ozelenitev njivskih
površin, ki se vlaga ločeno.

Zahtevki za plačila na živali se vlagajo večkrat letno v
skladu z določili te uredbe in predpisi iz 1. člena te uredbe.

6. člen
(kontrolni sistem)

Kontrolni sistem zajema administrativne kontrole vseh
vlog in inšpekcijski nadzor izbranih vlog.

Administrativne kontrole vključujejo preverjanje izpol-
njevanja pogojev za posamezne ukrepe, odkrivanje morebit-
nih dvojnih prijav parcel ali živali ter navzkrižne kontrole
podatkov iz vlog s podatki iz posameznih evidenc.

Parcele in površina parcel se kontrolira s podatki zem-
ljiškega katastra. Podatki o govedu se kontrolirajo s podatki
iz centralnega registra govedi. Podatki o posameznih trajnih
nasadih (vinogradi, hmeljišča, intenzivni sadovnjaki) se kon-
trolirajo s podatki registra pridelovalcev grozdja in vina, s
podatki hmeljne komisije in s podatki iz registra intenzivnih
sadovnjakov. Podatki o oljčnikih in travniških sadovnjakih se
lahko kontrolirajo s podatki iz zbirke podatkov o vlogah iz
leta 2001. Evidenca območij z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost je osnova za preverjanje upravičenosti
do izravnalnih plačil za ta območja. Podatki o zavarovanih
območjih se kontrolirajo s podatki iz uradnega registra zava-
rovanih območij, ki ga Agenciji Republike Slovenije za kme-
tijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agenci-
ja) in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) posreduje Ministrstvo za
okolje in prostor. Podatki o osrednjem območju pojavljanja
velikih zveri se kontrolirajo s podatki iz uradnega registra
osrednjega območja pojavljanja velikih zveri, ki ga agenciji
in ministrstvu posreduje Zavod za gozdove Slovenije. Podat-
ki iz vlog se v primerih, ko to zahtevajo predpisi, kontrolirajo
z zbirko podatkov o vlogah in evidenco inšpekcijskih ugoto-
vitev iz prejšnjih let. Podatki o naslovu se kontrolirajo s
podatki iz registra prostorskih enot. Osebni podatki se kon-
trolirajo s podatki iz centralnega registra prebivalcev. Podat-
ki o poslovnih subjektih se kontrolirajo s podatki iz registra
poslovnih subjektov.

V okviru inšpekcijskega nadzora se ugotavlja ali stanje
v naravi ustreza stanju na vlogi in stanju v zbirkah podatkov.

7. 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.

8. 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 oseba,
pravna oseba, ki je registrirana za kmetijsko dejavnost in to
dejavnost opravlja, samostojni podjetnik registriran za kme-
tijsko dejavnost ali registrirana agrarna ali pašna skupnost.

Vsa kmetijska gospodarstva, ki imajo dodeljeno identi-
fikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID),
morajo pri izpolnjevanju vlog uporabljati obstoječo identifika-
cijsko številko.

Delitev kmetijskega gospodarstva, ki pomeni spremem-
bo stanja prijavljenega v zbirni vlogi za leto 2001, ni mogoča
po objavi te uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije,
razen v primeru, ko upravičenec z izjavo in obrazložitvijo, ki
jo posreduje ministrstvu pred oddajo zbirne vloge, izkaže
upravičenost delitve.

V primeru, ko je kmetijsko gospodarstvo planina v sku-
pni rabi ali skupni pašnik, je nosilec kmetijskega gospodar-
stva registrirana agrarna ali pašna skupnost. Če s planino v
skupni rabi oziroma skupnim pašnikom ne upravlja registri-
rana agrarna ali pašna skupnost, vlaga zahtevke za pridobi-
tev sredstev za ukrepe kmetijske politike gospodar planine
ali skupnega pašnika – nosilec kmetijskega gospodarstva,
na osnovi pisnega pooblastila vseh uporabnikov planine ozi-
roma skupnega pašnika.

Nosilec kmetije mora osnovnim obrazcem o kmetij-
skem gospodarstvu iz prvega odstavka 9. člena te uredbe
priložiti »Pooblastilo družinskih članov nosilca kmetije za
leto 2002«, s katerim ga njegovi družinski člani, ki so vpisa-
ni v obvezne zbirke podatkov, ki jih vodi ministrstvo, poobla-
ščajo za prejemnika sredstev.

Morebitna sprememba nosilca kmetijskega gospodar-
stva je mogoča ob oddaji zbirne vloge z vpisom novih podat-
kov na obrazec »A – Osnovni podatki o kmetijskem gospo-
darstvu za leto 2002« za fizične osebe ali obrazec »A1 –
Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2002«
za pravne osebe. Sprememba nosilca kmetijskega gospo-
darstva je mogoča najkasneje do 24. maja 2002. Po tem
datumu se sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva
ne bo več upoštevala pri izplačilu sredstev za ukrepe kmetij-
ske politike za leto 2002. Izjema je smrt fizične osebe
oziroma prenehanje pravne osebe. V tem primeru se spre-
memba nosilca kmetijskega gospodarstva sporoči na obraz-
cu »Sprememba nosilca kmetijskega gospodarstva« ali s
pisno vlogo, ki vsebuje vse podatke iz obrazca, na Ministrs-
tvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58,
1000 Ljubljana.

9. člen
(uveljavljanje sredstev in obrazci)

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo v letu 2002
uveljavljali kakršenkoli ukrep kmetijske politike opredeljen v
1. členu te uredbe, predpisu o ureditvi trga z vinskim groz-
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djem, moštom in vinom, predpisu o ureditvi trga za sveže
sadje in zelenjavo ter predpisih, ki urejajo razvoj podeželja,
morajo od 25. aprila do 24. maja 2002, če ni s to uredbo
drugače določeno, na agencijo posredovati izpolnjene
osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu. Osnovni
obrazci o kmetijskem gospodarstvu so naslednji:

– “A – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za
leto 2002” in »Pooblastilo družinskih članov nosilca kmetije
za leto 2002« (za fizične osebe) ali

– “A1 – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu
za leto 2002” (za pravne osebe in samostojne podjetnike),

– “B – Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za
leto 2002 – stalež živali”,

– “C – Podatki o kmetijskih zemljiščih v uporabi za leto
2002”.

V primeru, da na kmetijskem gospodarstvu ne redijo
živali, ni potrebno posredovati obrazca »B – Osnovni podat-
ki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2002 – stalež živali«.

Upravičenci, ki bodo uveljavljali sredstva za neposre-
dna plačila na površino, premije za krave dojilje, premije za
ovce in koze, EKO1 ukrepe, ukrepe SKOP in sredstva za
podporo za kobile za vzrejo žrebet, osnovnim obrazcem o
kmetijskem gospodarstvu priložijo še zahtevke za posamez-
ne ukrepe ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa-
jo predpisi iz 1. člena te uredbe.

Osnovni obrazci o kmetijskem gospodarstvu in zahtev-
ki ter predpisana dokazila sestavljajo zbirno vlogo. V okviru
zbirne vloge se prilagajo naslednji zahtevki na predpisanih
obrazcih:

– “D – Zahtevek za plačila na površino za leto 2002”,
– “Zahtevek za premijo za krave dojilje za leto 2002”,
– “Zahtevek za premijo za ovce in koze za leto 2002”,
– “Zahtevek za izplačilo podpore za kobile za vzrejo

žrebet za leto 2002”.
Na zahtevkih nosilec kmetijskega gospodarstva izjavi,

da je seznanjen s pogoji za posamezen ukrep.
Nosilec kmetijskega gospodarstva s svojim podpisom

na vlogi prevzema jamstvo za resničnost in točnost podatkov
na vlogi.

Če zahtevek za premije za ovce in koze vlaga skupnost
proizvajalcev v skladu s predpisom o ureditvi trga za ovčje in
kozje meso, vlogo odda od 25. aprila do 24. maja 2002 na
obrazcu »Zahtevek skupnosti proizvajalcev za premijo za
ovce in koze za leto 2002«.

Kmetijski svetovalec ima za kmetijska gospodarstva na
svojem območju možnost vpogleda v zbirko podatkov o
vlogah za leto 2002 in predhodno leto ter vpogled v podatke
zemljiškega katastra na stanje 25. april 2002.

Pred oddajo zbirne vloge mora pristojni kmetijski sveto-
valec s podpisom kontrolnega lista potrditi, da je upraviče-
nec v celoti in čitljivo izpolnil zbirno vlogo in ji priložil zahte-
vana dokazila ter da je na kopije katastrskih načrtov vrisal
enote dejanske rabe in posamezne vrste kmetijskih rastlin.
Kontrolni list mora upravičenec priložiti zbirni vlogi.

Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za upravičen-
ce, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki.

Upravičenec plača za kontrolo zbirne vloge 1000 SIT.
V primeru, da kmetijski svetovalec nudi upravičencu pomoč
pri izpolnjevanju zbirne vloge, znaša strošek za pomoč do-
datnih 2000 SIT.

Zbirno vlogo mora upravičenec v roku od 25. aprila do
24. maja 2002 poslati s priporočeno poštno pošiljko na
naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripi-
som: “zbirna vloga”, ali jo v tem roku oddati neposredno v
sprejemno pisarno agencije.

Vse ostale zahtevke za pridobitev sredstev se dostavi
na isti naslov v rokih, ki so vsebovani v predpisih iz 1. člena
te uredbe.

Za kmetijsko gospodarstvo planina ali skupni pašnik je
mogoče zbirno vlogo poslati tudi po 24. maju 2002, vendar
najkasneje do 30. junija 2002.

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

Obrazce za zbirne vloge s predtiskanimi podatki o kme-
tijskem gospodarstvu, površinah in kravah dojiljah ter navo-
dila za izpolnjevanje, pošlje agencija upravičencem, ki so v
letu 2001 uveljavljali zahtevke za ukrepe kmetijske politike,
v času od 11. do 25. aprila 2002.

Obrazci za uveljavljanje zahtevkov v letu 2002 so upra-
vičencem na voljo tudi pri območnih kmetijsko-gozdarskih
zavodih.

Kopije vlog so upravičenci dolžni hraniti štiri leta od
dneva pridobitve sredstev, če s posebnimi predpisi ni druga-
če določeno. Upravičenci, ki so oddali vloge, vendar do
sredstev niso bili upravičeni, so dolžni hraniti kopije vlog štiri
leta od oddaje vlog.

10. člen
(prepozna oddaja zbirne vloge)

Ne glede na določbe prvega in dvanajstega odstavka
9. člena te uredbe, lahko upravičenec vloži zbirno vlogo še
do 31. maja 2002, vendar se mu za vlogo oddano od
vključno 25. do 31. maja 2002 znesek ki mu pripada na
podlagi predpisov iz prvega člena te uredbe, zmanjša za 5
odstotkov. Zbirne vloge oddane po 31. maju 2002 se šteje-
jo kot prepozne.

11. člen
(pooblaščeni vlagatelji)

Zahtevke za izplačilo sredstev po tej uredbi vlagajo
upravičenci v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi
pooblaščenci (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vlagatelji)
v njihovem imenu in za njihov račun, razen če ni s to uredbo
drugače določeno.

V primeru zbirne vloge lahko upravičenci pooblastijo
vlagatelja za uveljavljanje sredstev v njihovem imenu le za
celotno zbirno vlogo. Pooblastilo za posamezen ukrep iz
zbirne vloge ni mogoče.

Pooblaščeni vlagatelji morajo vlogam priložiti:
– izpolnjen obrazec »Podatki o subjektu – pooblašče-

nem vlagatelju«,
– podpisana pooblastila upravičencev ter
– seznam oddanih vlog oziroma zahtevkov na katerem

so navedeni naslednji podatki: ime in priimek oziroma naziv
ter naslov upravičenca – nosilca kmetijskega gospodarstva,
KMG-MID in datum oddaje vlog in prilog opredeljenih v tem
odstavku.

Seznam oddanih vlog potrdi sprejemna pisarna agenci-
je in fotokopijo tega seznama pošlje pooblaščenemu vlaga-
telju.

S pooblastilom upravičenci pooblaščajo pooblaščene
vlagatelje za vsa dejanja v postopku pridobitve sredstev.

Agencija bo o nepravilnostih ali pomanjkljivostih v vlo-
gah oziroma zahtevkih upravičencev obveščala pooblašče-
ne vlagatelje. Upravičenci, ki so pooblastili vlagatelja, posre-
dujejo pooblaščenemu vlagatelju vse zahtevane dopolnitve
oziroma popravke ta pa jih mora posredovati agenciji v roku
določenem v pozivu za dopolnitev skupaj s kopijo obrazca iz
prve alinee tretjega odstavka tega člena ter kopijo seznama
oddanih vlog iz tretje alinee tretjega odstavka tega člena na
kateri označi za katere vloge posreduje dopolnitev. Rok za
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dopolnitev je v primeru ko vlagajo zahtevke pooblaščeni
vlagatelji deset dni.

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 uveljavljanja
ali izplačila sredstev na podlagi te uredbe upravičencu z
obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja
ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje trgovinske mreže.

12. člen
(administrativne kontrole podatkov iz vlog)

Zbirna vloga mora biti izpolnjena v celoti in v skladu s
priloženimi navodili, pri čemer se za rejne živali navede
podatke na kmetijskem gospodarstvu na dan 25. april 2002,
za rabo kmetijskih zemljišč dejanska raba in vrsta kmetijskih
rastlin, za še neposejane površine pa predvidena vrsta kme-
tijskih rastlin v rastni dobi 2002, ki bo posejana najkasneje
do 30. maja 2002.

Podatke iz zbirnih vlog in ostalih zahtevkov se preverja
s podatki iz zbirk podatkov ministrstva in drugih državnih
organov.

Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za posamezen
ukrep se upošteva:

– za podatke o parcelah stanje v zemljiškem katastru
na dan 25. april 2002;

– za hmeljišča podatke iz evidence hmeljne komisije
na dan 25. april 2002;

– za vinograde stanje v registru pridelovalcev grozdja in
vina na dan 25. april 2002;

– za intenzivne sadovnjake podatke iz registra pridelo-
valcev sadja v intenzivnih sadovnjakih na dan 25. april 2002;

– za oljčnike in travniške sadovnjake podatke iz zbirke
podatkov o vlogah iz leta 2001 na dan 25. april 2002;

– za zavarovana območja, podatke iz uradne evidence
zavarovanih območij na dan 25. april 2002;

– za osrednje območje pojavljanja velikih zveri, podat-
ke iz uradne evidence osrednjega območja pojavljanja veli-
kih zveri na dan 25. april 2002;

– za govedo podatke iz centralnega registra govedi;
– za razvrstitev kmetijskih gospodarstev se upošteva

stanje v evidenci območij z omejenimi možnostmi za kmetij-
sko dejavnost na dan 25. april 2002.

13. člen
(geodetski podatki in zakup)

Upravičenci, ki bodo v letu 2002 v skladu s to uredbo
uveljavljali neposredna plačila na površino, morajo na kopije
katastrskih načrtov vrisati enote dejanske rabe (njiva, travnik
ipd.) ter vrste kmetijskih rastlin (koruza, sladkorna pesa,
pšenica ipd.).

Kopije katastrskih načrtov iz prejšnjega odstavka so
sestavni del zbirne vloge in jih hrani nosilec kmetijskega
gospodarstva 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 predhodnih letih,
za uveljavljanje sredstev v letu 2002 ni treba pridobiti novih
podatkov o parcelah in kopij katastrskih načrtov, če glede
teh podatkov ni nobenih sprememb.

Če so glede podatkov o parcelah in kopij katastrskih
načrtov 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 načrtov, 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.

Kopija komasacijske odločbe je sestavni del zbirne
vloge in jo je potrebno priložiti k zbirni vlogi. V primeru, da je
upravičenec že v letu 2000 ali 2001 priložil kopijo komasa-
cijske odločbe in ni nobenih sprememb, te odločbe v letu
2002 ni potrebno prilagati.

Upravičenci, ki imajo v zakupu zemljišča, ki so v lasti
Republike Slovenije, lokalnih skupnosti ali drugih pravnih
oseb, morajo zbirni vlogi priložiti fotokopijo zakupne pogod-
be. Upravičenci, ki imajo v zakupu zemljišča fizičnih oseb,
morajo zbirni vlogi priložiti “Izjavo o zakupu zemljišč”, ki jo
podpišeta zakupodajalec in zakupnik. Upravičenci, ki skle-
pajo petletno pogodbo za izvajanje ukrepov SKOP, morajo
imeti zakupne pogodbe ali izjave o zakupu sklenjene za
najmanj petletno obdobje.

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

14. člen
(dopolnitev vloge)

Po oddaji zbirne vloge lahko upravičenec vlogo za pla-
čila na površino (obrazec “C – Podatki o kmetijskih zemlji-
ščih v uporabi za leto 2002” in obrazec “D – Zahtevek za
plačila na površino za leto 2002) v izjemnih primerih dopolni
tako da doda parcelo, ki še ni bila navedena na vlogi, ali
spremeni vrsto kmetijske rastline in vrsto podpore.

Spremembo oziroma dopolnitev ter utemeljitev spre-
membe upravičenec pisno posreduje agenciji najkasneje do
24. maja 2002.

Dopolnitev vloge za plačila na površino posredujejo
tudi tisti upravičenci, ki so spomladi leta 2002 obnovili trajni
nasad in ga do 25. aprila 2002 ni bilo mogoče vpisati v
register. Ti kot utemeljitev posredujejo kopijo odločbe o
vpisu obnovljenega trajnega nasada v register.

Dopolnjevanje vloge za plačila na površino, opredelje-
no v prejšnjih odstavkih tega člena, ni mogoče v primerih,
ko pristojni organ že obvesti nosilca kmetijskega gospodar-
stva o napakah v vlogi, ali ga obvesti o nameri inšpekcijske-
ga nadzora na kmetijskem gospodarstvu, ali pa je bil tak
nadzor že opravljen in so bile ugotovljene nepravilnosti.
Vloge ni mogoče spreminjati v tistem delu, kjer so ugotovlje-
ne nepravilnosti.

15. člen
(umik vloge)

Po roku za oddajo vloge ali zahtevka, upravičenec lah-
ko vlogo delno ali v celoti umakne. Umik vloge in utemeljitev
razlogov za umik pisno posreduje agenciji.

Delen ali celoten umik vloge ni mogoč v primerih ko
pristojni organ že obvesti nosilca kmetijskega gospodar-
stva o napakah v vlogi, ali ga obvesti o nameri inšpekcij-
skega nadzora na kmetijskem gospodarstvu, ali pa je bil
tak nadzor že opravljen in so bile ugotovljene nepravilnosti.
Vloge ni mogoče umakniti za tisti del, kjer so ugotovljene
nepravilnosti.
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16. člen
(inšpekcijski nadzor na kmetijskem gospodarstvu)
Pred izplačilom sredstev kmetijski inšpektor (v nadalj-

njem besedilu: inšpektor) Inšpektorata Republike Slovenije
za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem
besedilu: inšpektorat) izvaja inšpekcijski nadzor na kmetij-
skih gospodarstvih (v nadaljnjem besedilu: nadzor na go-
spodarstvu).

Inšpektor izvaja inšpekcijski nadzor na kmetijskih go-
spodarstvih brez predhodne najave, ali pa se predhodno
najavi po pošti ali telefonu, praviloma največ 48 ur pred
pregledom.

Nadzor na gospodarstvu mora zajemati vsaj:
– 5 odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo za-

htevke za podpore na površino,
– 10 odstotkov kmetijskih gospodarstev, ki vlagajo za-

htevke za podpore na živali.
Nadzor na gospodarstvu se prične takrat, ko agencija v

zbirko podatkov o vlogah vnese 10 odstotkov prispelih zbir-
nih vlog, a ne kasneje kot 30. maja 2002.

17. člen
(izbor vlog, ki se preverjajo pri nadzoru

na gospodarstvu)
Nadzor na gospodarstvu se izvaja za vloge, ki se izbe-

rejo na podlagi ocenjevalnih dejavnikov. Pri tem je potrebno
upoštevati reprezentativnost vlog. Pri oceni tveganja se upoš-
teva naslednje ocenjevalne dejavnike:

– višina podpore;
– število parcel in njihova površina ali število živali, za

katere se vlaga zahtevek;
– spremembe iz predhodnega leta;
– ugotovitve pregledov iz preteklih let;
– primere neskladja s predpisom o označevanju in re-

gistraciji goveda;
– kmetijska gospodarstva, ki so nekoliko nad ali pod

mejami za posamezen ukrep;
– nadomestitve živali;
– ostale dejavnike.
Na osnovi ocenjevalnih dejavnikov iz prejšnjega odstav-

ka se izbere 20 odstotkov kmetijskih gospodarstev. Pristojni
organ hrani podatke ki so pogojevali izbor kmetijskih gospo-
darstev. Inšpektor, ki izvaja nadzor na gospodarstvu, mora biti
o pogojih za izbor obveščen pred začetkom nadzora.

18. člen
(ukrepi po nadzoru na gospodarstvu)

Po končanem postopku nadzora na gospodarstvu in-
špektor pošlje predlog za ukrepanje skupaj z inšpekcijskim
zapisnikom na agencijo, ki ugotovitve inšpektorja upošteva
skladno z določili 25. in 29. člena te uredbe.

19. člen
(nadzor na gospodarstvu za podpore na površino)
Ob nadzoru na gospodarstvu inšpektor pregleda izbra-

ne enote ali njihove dele. Kot pomoč pri izvedbi nadzora na
gospodarstvu lahko inšpektor uporablja razpoložljive grafič-
ne podatke, kot so: kopije katastrskih načrtov z vrisanimi
enotami dejanske rabe in površinami pod posameznimi vr-
stami kmetijskih rastlin, digitalni ortofoto načrti, digitalni ka-
tastrski načrti in podatki o rabi kmetijskih zemljišč zajeti iz
ortofoto načrtov.

Površina enote dejanske rabe ali površina pod posa-
mezno kmetijsko rastlino se ugotavlja z metodami določeni-
mi v internih navodilih inšpektorata. Pri tem se ugotavlja
površina, ki se dejansko uporablja.

Izvajanje ukrepov SKOP se lahko ugotavlja tudi na pod-
lagi evidenc o delovnih opravilih, ki jih upravičenci vodijo in
hranijo doma.

20. člen
(nadzor na gospodarstvu za ukrepe na živali)

Nadzor na gospodarstvu mora biti izveden v času ob-
vezne reje goveda za najmanj eno vrsto podpore.

V času obvezne reje drobnice mora biti opravljeno 50
odstotkov minimalnega obsega nadzora.

Nadzor na gospodarstvu zajema vse živali na kmetij-
skem gospodarstvu, za katere so bili vloženi zahtevki za
premijo in vse govedo.

Nadzor na gospodarstvu vključujejo predvsem:
a) preverjanje, ali število goveda na kmetijskem gospo-

darstvu ustreza številu živali v registru goveda na gospodar-
stvu in številu živali v centralnem registru goveda;

b) v primeru premij za govedo, preverjanje:
– da je vse govedo, ki je prisotno na kmetijskem go-

spodarstvu, označeno z ušesnimi znamkami, ima potne li-
ste, je vpisano v register govedi na gospodarstvu in v cen-
tralni register govedi;

– da podatki v centralnem registru govedi ustrezajo
podatkom v registru govedi na gospodarstvu;

– pravilnosti vpisov v register goveda na gospodarstvu
in v centralni register goveda na osnovi spremljajočih doku-
mentov, kot so potni listi za živali, računi za nakup in proda-
jo, kopije dokumentov kontrolne organizacije ali drug ustre-
zen dokument o zakolu živali v klavnici;

– da vse živali, ki so prisotne na kmetijskem gospodar-
stvu in so še vedno v obdobju obvezne reje, izpolnjujejo
pogoje za premijo za katero je bil vložen zahtevek;

c) v primeru premij za ovce in koze se izvede kontrola,
če so živali prisotne v času pregleda in če so označene.

21. člen
(inšpekcijski nadzor v klavnicah)

Inšpekcijski nadzor v klavnicah, ki se nanaša na pose-
bne premije za govedo in klavne premije vložene v letu
2002 v skladu s predpisom o ureditvi trga za goveje meso,
izvajajo inšpektorji.

Nadzor se izvede za 30 odstotkov naključno izbranih
klavnic, in sicer za 5 odstotkov goveda, ki je bilo zaklano v
klavnici in za katero so bili vloženi zahtevki za posebno
premijo in/ali klavno premijo.

Nadzor zajema preveritve dokumentov (kopija doku-
menta kontrolne organizacije o masi in razvrstitvi klavnih
trupov v kakovostni tržni razred v skladu s predpisom, ki
ureja ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na
klavni liniji, ali v primeru, da dokumenta kontrolne organiza-
cije ni, drug ustrezen dokument o zakolu živali v klavnici, iz
katerega morajo biti razvidni firma, sedež in registrska števil-
ka klavnice, identifikacijska številka živali, živa masa živali,
spol in kategorija živali ter datum zakola) ter primerjavo s
podatki v centralnem registru govedi.

Nadzor v klavnici vključuje tudi kontrolo mase trupov za
vzorec živali, ki so bile zaklane na dan kontrole. Kontrolira
se, če masa trupov izpolnjuje pogoje za premijo.

22. člen
(nadzor za posebne in klavne premije

v primeru izvoza)
Nadzor za posebne in klavne premije za živali, ki se

izvozijo, izvajajo inšpektorji. Nadzor lahko zajema vse opera-
cije nakladanja.

Izvoznik vsak izvoz živali javi lokalnemu kmetijskemu
inšpektorju vsaj 48 ur pred nakladanjem. V ta čas niso
vključene nedelje in prazniki.
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V času nakladanja živali se po potrebi opravi inšpekcij-
ski nadzor. Pri tem se kontrolira, če je vse govedo označeno
z ušesnimi znamkami in če ima potne liste. Za 10 odstotkov
živali se kontrolira posamične identifikacijske oznake.

Potne liste za govedo, ki se izvaža, izvoznik pošlje
ministrstvu – Službi za identifikacijo in registracijo živali.

Agencija, ki je odgovorna za plačila premij, skrbno
pregleda zahtevke za podporo in priloge (kopije enotnih
carinskih listin, kopije faktur, overjenih s strani carinarnice,
na katerih so navedene identifikacijske številke živali ter
dokument izvoznika, v katerem je navedeno ime in priimek
oziroma firma in naslov oziroma sedež imetnika živali ter šifra
kmetijskega gospodarstva in identifikacijske številke živali)
ter preveri, če je bil potni list predan v skladu s prejšnjim
odstavkom.

OSNOVA ZA IZRAČUN PODPOR, ZNIŽANJA
IN IZLOČITVE

23. člen
(podpora na površino)

Za namen tega poglavja ločimo naslednje skupine kme-
tijskih rastlin:

– krmne površine prijavljene za namene opredeljene v
predpisu o ureditvi trga za goveje meso;

– površine posameznih poljščin ali skupin poljščin za
katere se uveljavlja različna vrednost podpore.

24. člen
(osnova za izračun)

Sredstva za plačila na površino se odobrijo le za zemlji-
šča na območju Republike Slovenije.

Če je za skupino kmetijskih rastlin površina, ugotovlje-
na na osnovi administrativnih kontrol in/ali nadzora na go-
spodarstvu, ki izpolnjuje vse pogoje za podporo na površi-
no, večja kot je navedena na vlogi, se za izračun podpore,
upošteva površina navedena na vlogi.

V primeru, da površina iz zahtevka za neposredna pla-
čila iz točke 1.a) 1. člena te uredbe, pri posamezni kmetijski
rastlini presega 100 ha, se za površino nad 100 ha vrednost
neposrednega plačila zmanjša za 20 odstotkov.

Če nosilec kmetijskega gospodarstva ne more izpol-
njevati pogojev ali pravočasno oddati vloge zaradi višje sile,
obdrži pravico do podpor.

25. člen
(znižanja in izključitve v primerih prijave

prevelikih površin)
Če se pri nadzoru na gospodarstvu, razen v primeru

višje sile, ugotovijo manjše površine od prijavljenih pri posa-
mezni skupini kmetijskih rastlin glede na višino podpore:

– do vključno 3 odstotkov, vendar skupaj največ do
2 ha, se vlogi za tisto skupino kmetijskih rastlin ugodi glede
na dejansko ugotovljeno stanje;

– nad 3 do vključno 20 odstotkov, vendar skupaj naj-
več do 2 ha, se za tisto skupino kmetijskih rastlin od dejan-
sko ugotovljene površine odšteje dvakratnik ugotovljene raz-
like;

– nad 20 odstotkov se podpora za tisto skupino kmetij-
skih rastlin ne izplača.

Če je upravičenec v vlogi uveljavljal zahtevek za skupi-
no kmetijskih rastlin, ki je predmet višje podpore od tiste, ki
je dejansko posejana, za prijavljeno skupino kmetijskih ras-
tlin ni upravičen do podpore.

Odstopanja površin opredeljena v prvem odstavku tega
člena se ugotavljajo znotraj skupine rastlin glede na višino

podpore, za celotno vlogo posameznega kmetijskega go-
spodarstva.

Če skupna površina za katero je bil vložen zahtevek za
plačila na površino v skladu s točko 1.a) 1. člena te uredbe,
presega dejansko ugotovljeno površino za več kot 30 od-
stotkov se podpora za tekoče leto ne odobri.

26. člen
(izračun krmnih površin)

Za izračun krmnih površin za dodeljevanje podpor, ki
se nanašajo na predpis o ureditvi trga za goveje meso se
smiselno uporabita 24. in 25. člen te uredbe. Znižanja in
izključitve se upoštevajo le, če bi prijavljene površine pov-
zročile višja plačila.

ZAHTEVKI ZA PREMIJE ZA ŽIVALI

27. člen
(osnova za izračun)

Premija se ne odobri za neoznačene in neregistrirane
živali ter za večje število živali, kot je navedeno v zahtevku za
premijo.

V primeru ko je število živali navedenih v zahtevku za
premijo večje kot je z administrativnimi kontrolami ugotovlje-
no število živali, ki izpolnjujejo vse pogoje za premije, se
premija izračuna na osnovi ugotovljenega števila živali.

Govedo, ki izgubi eno od dveh ušesnih znamk, se
smatra da izpolnjuje pogoje za premijo, če je iz drugih ele-
mentov sistema za označevanje in registracijo jasno razvi-
dna identifikacija živali.

28. člen
(nadomestitve)

Krave dojilje in telice za katere se vlaga zahtevek za
premije v skladu s predpisom o ureditvi trga za goveje meso,
se lahko v obdobju obvezne reje nadomestijo v okviru omeji-
tev določenih v predpisu o ureditvi trga za goveje meso, ne
da bi se zaradi tega izgubila pravica do zaprošenih premij.

V skladu s prvim odstavkom se nadomestitev lahko
izvede v roku 20 dni od dogodka, ki je povzročil nadomesti-
tev. Nadomestitev je potrebno sporočiti agenciji v desetih
dneh po nadomestitvi.

29. člen
(znižanja in izključitve za govedo)

Če je na zahtevku za katerokoli premijo za govedo
navedeno večje število živali kot se jih ugotovi pri nadzoru na
gospodarstvu, se razen v primeru višje sile, sredstva do
katerih je kmetijsko gospodarstvo upravičeno, zniža za od-
stotek, ki se ugotovi skladno s četrtim odstavkom tega čle-
na, če so nepravilnosti ugotovljene pri največ treh živalih.

Če so bile ugotovljene nepravilnosti pri več kot treh
govedih, se sredstva zniža na naslednji način:

a) za odstotek ugotovljen skladno s četrtim odstavkom
tega člena, če ta ne znaša več kot 10 odstotkov ali

b) za dvakratni odstotek, ugotovljen skladno s četrtim
odstavkom tega člena, če ta znaša več kot 10 vendar ne več
kot 20 odstotkov.

Če je odstotek, ugotovljen skladno s četrtim odstav-
kom tega člena, večji kot 20 odstotkov, se zahtevek za
premijo zavrne.

Odstotek goveda pri katerih so bile ugotovljene nepra-
vilnosti iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se
izračuna tako, da se število živali pri katerih so bile ugotovlje-
ne nepravilnosti deli s številom živali, ki izpolnjujejo pogoje
za premije.
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Znižanja in izključitve se smiselno uporabijo tudi v pri-
meru zahtevkov za premije za ovce in koze.

30. člen
(višja sila)

Znižanja in izločitve opredeljene v tej uredbi se upošte-
vajo, razen v primeru višje sile.

Za višjo silo po tej uredbi se šteje:
– smrt nosilca kmetijskega gospodarstva,
– daljša delovna nesposobnost nosilca kmetijskega go-

spodarstva,
– naravne katastrofe,
– uničenje hlevov zaradi nesreče,
– kužne bolezni, ki prizadenejo del ali celoten trop

oziroma čredo,
– pogin živali zaradi bolezni ali nesreče.
Zmanjšanje števila živali in površin pod posamezno

kmetijsko rastlino, zaradi višje sile, je potrebno na predpisa-
nih obrazcih sporočiti agenciji takoj ko je to mogoče.

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.

31. člen
(odločanje o zahtevkih)

O dodelitvi sredstev na podlagi vlog odloči agencija z
odločbo.

Vse odločbe, ki se nanašajo na zahtevke, ki se vlagajo
najkasneje do 15. oktobra 2002 in vse odločbe, ki se
nanašajo na zbirno vlogo, morajo biti izdane najkasneje do
15. novembra 2002.

Prepozno prispele in nepopolne vloge se s sklepom
agencije zavrže.

Neutemeljene vloge in vloge za katere upravičenci ne
omogočijo inšpekcijskega pregleda se z odločbo agencije
zavrne.

Zoper odločbo ali sklep agencije se upravičenec lahko
pritoži ministrstvu, pritožbo pa vloži na agencijo.

32. člen
(ukrepi po odobritvi sredstev)

Agencija omogoči krajevno pristojnemu inšpektorju do-
stop do pravnomočne odločbe.

V primeru, da se z inšpekcijskim pregledom ugotovi
nezakonito pridobitev oziroma nenamensko porabo sred-
stev po zakonu, ki ureja kmetijstvo, izda kmetijski inšpektor
upravičencu odločbo o vračilu nezakonito pridobljenih in
nenamensko porabljenih sredstev ter o prepovedi pridobitve
sredstev za dobo dveh let.

Odločba se pošlje v vednost agenciji, ki odločitve te
odločbe upošteva pri administrativnih kontrolah v prihodnjih
letih.

33. člen
(vračilo preplačil)

Kolikor se ugotovi, da je pri dodeljevanju sredstev pri-
šlo do preplačila, agencija o tem izda odločbo, s katero od
stranke zahteva vračilo preveč izplačanih sredstev.

34. člen
(neposredna plačila na površino – EKO 0)

Ukrepi neposrednih plačil na površino, upravičenci,
pogoji za pridobitev in višina ter roki za uveljavljanje sred-
stev 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 – Za-
htevek za plačila na površino za leto 2002”, ter ob predloži-
tvi predpisanih dokazil.

Upravičenci, ki uveljavljajo neposredna plačila za pri-
delavo semena kmetijskih rastlin, morajo najkasneje do
15. septembra 2002 agenciji posredovati še:

– dokazila o opravljeni strokovni kontroli in zdravstve-
nem pregledu semenskih posevkov in nasadov semenske-
ga krompirja;

– dokazila o izpolnjevanju zahtev glede zdravstvenega
stanja nasadov krompirja v izolacijskem pasu, ki jih izda
pooblaščena strokovna organizacija v skladu s predpisi, ki
urejajo seme in sadike kmetijskih rastlin.

35. člen
(neposredna plačila za rejne živali – EKO 0)

V primeru, ko nosilec kmetijskega gospodarstva ne
more zagotoviti obveznega roka reje, je upravičen do premi-
je za število živali, ki izpolnjujejo pogoje in so ostale na
kmetijskem gospodarstvu celotno obdobje obvezne reje,
razen v primeru zadnjega odstavka 30. člena te uredbe.
Zmanjšanje staleža je potrebno na predpisanem obrazcu
prijaviti agenciji v desetih dneh od ugotovitve zmanjšanja.

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

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

Upravičenci, ki so pravočasno vložili osnovne obrazce
o kmetijskem gospodarstvu iz prvega odstavka 9. člena te
uredbe, lahko uveljavljajo zahtevke za posebne premije za
bike in vole ter klavne premije za govedo na obrazcu “Pose-
bna premija za bike in vole ter klavna premijo za govedo za
leto 2002”.

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 premije na obrazcu “Zahtevek
za premijo za krave dojilje za leto 2002”, ki mora vsebovati
tudi izjavo upravičenca, da bodo živali ostale na kmetijskem
gospodarstvu za celotno obvezno obdobje reje oziroma po-
datke o lokaciji ali lokacijah, kjer se bodo živali nahajale in
obdobje, 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 spremembo vnaprej prijaviti agenciji na predpi-
sanem 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 premije na obrazcu “Zahtevek
za premijo za ovce in koze za leto 2002”, ki mora vsebovati
tudi izjavo upravičenca, da bodo živali ostale na kmetijskem
gospodarstvu za celotno obvezno obdobje reje oziroma po-
datke o lokaciji ali lokacijah, kjer se bodo živali nahajale in
obdobje, 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 spremembo vnaprej prijaviti agenciji na predpi-
sanem obrazcu.

“Zahtevek za premijo za ovce in koze za leto 2002”
potrdi služba za živinorejo pri pristojnem območnem kmetij-
sko gozdarskem zavodu.

Premije se lahko uveljavlja za najmanj 10 živali, in sicer
individualno ali preko skupnosti proizvajalcev. Skupnost od-
da en zahtevek, ki ga podpišejo vsi rejci, sredstva pa se
nakažejo neposredno skupnosti. Rok za oddajo zahtevka
skupnosti je od 25. aprila do 24. maja 2002 na obrazcu:
»Zahtevek skupnosti proizvajalcev za premijo za ovce in
koze za leto 2002«. 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.

36. 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).

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

Upravičenci uveljavljajo izravnalna plačila na obrazcu
“D – Zahtevek za plačila na površino za leto 2002”, ki je
sestavni del zbirne vloge.

Za planine je potrebno zahtevku priložiti naslednje
priloge:

a) pašni red, potrjen na letošnjem občnem zboru pa-
šne skupnosti (v primeru individualne planine pašnega reda
ni potrebno poslati),

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 pla-
nine za vlaganje zahtevka na predpisanem obrazcu, ko za-
htevek ne vlaga registrirana agrarna ali pašna skupnost.

Podatki iz zapisnika o prigonu živali bodo služili tudi za
vnos podatkov o začasnem premiku goveda v centralni regi-
ster goveda.

Za skupni pašnik je potrebno zahtevku priložiti poobla-
stilo vseh uporabnikov skupnega pašnika gospodarju za
vlaganje zahtevka, ko zahtevek ne vlaga registrirana agrarna
ali pašna skupnost.

Višina izravnalnega plačila za travinje na planinah, se v
primeru obtežbe vsaj ene glave velike živine na hektar travi-
nja (v nadaljnjem besedilu: 1 GVŽ/ha) obračuna tako, da se
upošteva dejanska površina travinja prijavljenega na “D –
Zahtevku za plačila na površino za leto 2002”. Če obtežba

ne dosega 1 GVŽ/ha, se višina izravnalnega plačila obraču-
na le za površine, za katere je zagotovljena obtežba 1
GVŽ/ha.

37. člen
(ukrepi SKOP)

Za ukrepe SKOP so upravičenci, pogoji za pridobitev
in višina sredstev opredeljeni v predpisih, ki urejajo ukrepe
SKOP.

Upravičenci uveljavljajo neposredna plačila za vse ukre-
pe SKOP na obrazcu “D – Zahtevek za plačila na površino
za leto 2002”, razen za ukrep ozelenitve njivskih površin.

Ukrep ozelenitve njivskih površin upravičenci uveljavljajo
na obrazcu » E – Zahtevek za plačila na površino za ukrep
SKOP – ozelenitev njivskih površin za leto 2002«, ki ga
morajo agenciji posredovati najkasneje do 16. avgusta 2002.

V primeru, da se uveljavljajo sredstva za trajne nasade,
je potrebno na obrazcih, ki sestavljajo zbirno vlogo, uporab-
ljati dodeljene identifikacijske številke trajnih nasadov.

Za oljčnike in travniške sadovnjake, ki še nimajo dode-
ljenih identifikacijskih številk, se zbirni vlogi priloži predpisa-
ni obrazec “Podatki o oljčniku / travniškem sadovnjaku”.

Za ukrep planinske paše morajo upravičenci zbirni vlo-
gi dodati dokazila iz četrtega odstavka prejšnjega člena, v
primeru uveljavljanja dodatka za pastirja pa tudi kopijo po-
godbe s pastirjem.

Za posamezne ukrepe SKOP je potrebno do 30. sep-
tembra 2002 agenciji posredovati še posebna dokazila ozi-
roma izpolnjevanje pogojev za posamezen ukrep vpisati v
ustrezno evidenco, in sicer za:

– ukrep IV.: integrirano sadjarstvo
GIZ Sadjarstvo Slovenije mora za upravičence, ki pri-

delujejo sadje v skladu s »Pravili slovenske integrirane
pridelave sadja v letu 2002«, posredovati v digitalni in
tiskani obliki naslednje podatke: identifikacijsko številko
kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), ime in priimek/na-
ziv in naslov upravičenca ter podatke o sadovnjakih, ki
izpolnjujejo pogoje za ukrep integrirano sadjarstvo (MID
sadovnjaka, površina).

– ukrep V.: integrirano vinogradništvo
Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo Slo-

venije v register pridelovalcev grozdja in vina vpiše podatek
o izpolnjevanju pogojev za ukrep integrirano vinogradništvo
v skladu s »Smernicami za integrirano pridelavo grozdja in
vina v letu 2002«.

– ukrep VI.: integrirano vrtnarstvo
Združenje za integrirano pridelavo zelenjave Slovenije

mora za upravičence, ki pridelujejo zelenjavo v skladu s
»Smernicami za integrirano pridelavo zelenjave v letu
2002«, posredovati v digitalni in tiskani obliki naslednje
podatke: identifikacijsko številko kmetijskega gospodar-
stva (KMG-MID), ime in priimek/naziv in naslov upravičen-
ca ter podatke o površinah, ki izpolnjujejo pogoje za ukrep
integrirano vrtnarstvo.

– ukrep VII.: ekološko kmetovanje
Upravičenci so se morali prijaviti v kontrolo pooblašče-

ni organizaciji za kontrolo, to je Kmetijsko gozdarskemu
zavodu Maribor, najpozneje do 1. marca 2002.

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor mora za upravičen-
ce, ki kmetujejo v skladu s »Pravilnikom o ekološki pridelavi
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in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil v letu 2002«,
posredovati v digitalni in tiskani obliki naslednje podatke:
identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-
MID), ime in priimek/naziv in naslov upravičenca ter podat-
ke o površinah, ki izpolnjujejo pogoje za ekološko kmetova-
nje. Podatke o površinah se navede ločeno za: njive –
poljščine, vrtnine na prostem, vrtnine v zavarovanih prosto-
rih, sadovnjake, vinograde, hmeljišča, drevesnice, nasade
špargljev, trajne travnike in pašnike.

38. člen
(poročanje)

O izvedbi vnosa in obdelave zahtevkov za ukrepe kme-
tijske politike agencija pripravlja redna mesečna poroča mi-
nistrstvu ter letno poročilo.

Poročila agencije obsegajo predvsem:
– število prispelih vlog za posamezen ukrep,
– število in znesek odobrenih vlog vključno s podatki o

živalih in površinah na katere se vloge nanašajo,
– število in znesek izplačanih vlog vključno s podatki o

živalih in površinah na katere se vloge nanašajo,
– rezultate administrativnih kontrol in inšpekcijskega

nadzora: število vlog, obseg ugotovljenih nepravilnosti ter
delež znižanj in izključitev.

Mesečno poročilo agencija oddaja ministrstvu najka-
sneje do zadnjega dne v tekočem mesecu za pretekli me-
sec. Letno poročilo za neposredna plačila na površino odda
najkasneje do 31. marca, za premije za živali pa najkasneje
do 31. avgusta za preteklo leto.

KAZENSKA DOLOČBA

39. člen
(kazni)

Z denarno kaznijo od 500.000 do 5,000.000 SIT se
kaznuje pravna oseba, ki je ravnala v nasprotju s sedmim
oziroma osmim odstavkom 11. člena te uredbe.

Z denarno kaznijo 400.000 do 2,000.000 SIT se
kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki je ravnal v
nasprotju s sedmim oziroma osmim odstavkom 11. člena te
uredbe.

Z denarno kaznijo 1000 do 150.000 SIT se kaznuje
posameznik, ki je ravnal v nasprotju s sedmim oziroma os-
mim odstavkom 11. člena te uredbe.

Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 SIT se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe.

KONČNA DOLOČBA

40. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 320-23/2001-3
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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ek, im

e, davčna številka, E
M
Š
O
, ulica/vas, hišna številka,

(dodatek k hišni številki), naselje, poštna številka, pošta, občina, (telefon, faks, m
obilni telefon, e-pošta) ....

D
A  

–
 P
o
d
atki o

 računu: naziv banke ali hranilnice, poslovna enota, številka računa ali hranilne knjižice...
D
A  

–
 P
rilo

g
e in p

o
trd
ila:

fotokopija veljavne bančne kartice tekočega računa ...........................
D
A  

 
fotokopija kartice veljavnega žiro računa

...........................................
D
A  

fotokopija hranilne knjižice .............................................................
D
A  

–
 D
atum

 izp
o
lnitve vlo

g
e ............................................................................................

D
A  

–
 P
o
d
p
is no

silca 
....................................................................................................

D
A  

2
. 

O
brazec ”B
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snovni podatki o km

etijskem
 gospodarstvu za leto 2

0
0
2
– stalež živali” ....

D
A  
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3
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S
e
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a
m
 p
a
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p
o
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0
0
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 .....................................................................
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4
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b
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0
0
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” ...................
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5
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o
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 p
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0
0
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” ............

D
A  
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6
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h
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ve
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m
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 d
o
jilje
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 le
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0
0
2
” ..............................................

D
A  

n/u 

7. 
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 p
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m
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 ko
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 le
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0
0
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” ..............................................
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A  
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8
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a
h
te
ve
k za

 izp
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o
d
p
o
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 za

 ko
b
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 za

 vzre
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b
e
t za

 le
to
 2
0
0
2
” ..............

D
A  

n/u 

9
. 

Z
a
ku
p
n
a
 p
o
g
o
d
b
a
 za

 ze
m
ljišča

 v la
sti R

S
, lo

ka
ln
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p
n
o
sti te

r d
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g
ih
 p
ra
vn
ih
 in

fizičn
ih
 o
se
b
 ............................................................................................................

D
A  

n/u 
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Izja
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 o
 za

ku
p
u
 ze

m
ljišč .........................................................................................

D
A  

n/u 

11. 
K
o
m
a
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cijska

 o
d
lo
čb
a
 ............................................................................................

D
A  

n/u 

12
. 
P
o
o
b
la
stilo

 d
ru
žin

skih
 čla

n
o
v n

o
silca
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e
tije

 .......................................................
D
A  

n/u 

13
.
Z
a
p
isn

ik o
 p
rig

o
n
u
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d
g
o
n
u
 živa

li n
a
 p
la
n
in
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a
šo

 ..............................................
D
A  

n/u 
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. 
P
o
d
a
tki o

 o
ljčn
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 in
 tra

vn
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m
 sa

d
o
vn
ja
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 .........................................................
D
A  

n/u 
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. 
U
p
o
ra
b
n
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la
n
in
e
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p
n
e
g
a
 p
a
šn
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 - p
o
o
b
la
stilo

 za
 le
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0
0
2
 .........................

D
A  

n/u 

16
. 
P
a
šn
i re

d
 

....................................................................................................
D
A  

n/u 

17. 
P
o
g
o
d
b
a
 s p

a
stirje

m
 ...............................................................................................

D
A  

n/u 
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. 
P
o
g
o
d
b
a
 o
 izva

ja
n
ju
 u
kre

p
o
v S

K
O
P
 ........................................................................

D
A  

n/u 
_________________________________________________________________________

K
ontrola kopij katasterskih načrtov z vrisanim

i enotam
i dejanske rabe in vrstam

i km
etijskih rastlin

..
D
A
 

 N
E
 

N
o
silec/ka je v p

riso
tno

sti sveto
valca/ke zb

irno
 vlo

g
o
 d
o
p
o
lnil/a in p

o
p
ravil/a

..........................
D
A
 

 N
E
 

S
po
daj po

dpisani/a __________________________________________________________________________  po
trjujem

, da je ta vlo
ga

(im
e in priim

ek svetovalca/ke)

p
o
p
o
lna, im

a vse p
red

p
isane p

rilo
g
e in je čitljiva.

D
atum

 izpolnitve kontrolnega lista: _____ . _____ . 2002         
   

Podpis:________________________________________
                                                                                                                                         (podpis svetovalca/ke)
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Izjava o zakupu zem
ljišč

št. izjav:

Fotokopija veljavne bančne kartice
tekočega računa (obe strani kartice)

št. strani:

Fotokopija kartice veljavnega žiro računa
št. strani:

Fotokopija hranilne knjižice
št. strani:

Z
akupna pogodba za zem

ljišča v lasti
R
epublike Slovenije, lokalnih skupnosti ter

št. pogodb:
drugih pravnih ali fizičnih oseb

K
opija odločbe o dovolitvi razm

noževanja
sem

ena za tujega naročnika
št. odločb:

D
okazilo o kategoriji in stopnji

uporabljenega sem
enskega krom

pirja
št. strani:

Pooblastilo družinskih članov nosilca km
etije

št. strani:

K
om

asacijska odločba
št. odločb:

Pogodba o izvajanju ukrepov SK
O
P

Podatki o oljčniku in
travniškem

 sadovnjaku

Pogodba s pastirjem
št. strani:

Pašni red
št. strani:

Z
apisinik o prigonu/odgonu

živali na planinsko pašo
št. strani:

Potrdilo IH
P Ž

alec o
ustreznosti sadilnega

št. strani:
m
ateriala (”A

 certifikat”)

R
ačun IH

P Ž
alec za virusov proste

sadike ”A
 cerifikata” ali potrdilo IH

P,
št. strani:

da so sadike enakovredne ”A
 certifikatu”

R
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b
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R
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A
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O
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E
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E
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K
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G
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M
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P
riim

ek in im
e:

O
R

IG
IN

A
L

Podpis nosilca: _________________________________________________

P
R

ILO
G

E
 IN

 P
O

T
R

D
ILA

A
R

S
K

T
R

P
 – O

S
N

 A
 2002

S podpisom
 vloge jam

čim
 za:

•
da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični in točni,

•
da sem

 natančno prebral in upošteval priložena navodila za izpolnjevanje vseh obrazcev,
•

da se zavezujem
 sporočiti vse dodatne dopolnitve, ki jih bo zahtevala A

R
SK

T
R
P
 za dopolnitev m

oje vloge,
•
 
da bom

 hranil svojo kopijo vloge v celoti (z vsem
i prilogam

i) še štiri leta po odobritvi sredstev,
•
 
da bom

 om
ogočil m

orebitni inšpekcijski nadzor na km
etijskem

 gospodarstvu,
•
 
da bom

 v prim
eru navedbe neresničnih podatkov, podvajanja podatkov, nam

ernih napak in nenam
ensko porabljenih

sredstev vrnil denar s pripadajočim
i obrestm

i v zahtevanem
 roku,

Seznanjen sem
:

•
da navedene podatke v vlogi uporabljajo M

K
G
P, A

R
SK

T
R
P
 in K

SS za izvedbo ukrepov km
etijske politike in SU

R
S za

potrebe statistike,
•
 
z vsem

i sankcijam
i, ki m

e doletijo z navedbo neresničnih podatkov v vlogi.

M
K
G
P, A

R
SK

T
R
P, IR

SK
G
L
R
 in K

SS bodo z osebnim
i podatki iz vloge ravnali v skladu z Z

akonom
 o varstvu osebnih podatkov

(U
radni list R

S, št. 59/99) in jih uporabljali za nam
ene izpeljave ukrepov km

etijske politike.

P
R

E
JŠ

N
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O
S
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C
 K

M
E
T
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K
E
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O
S
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D
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S
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 (izp
o
lniti v p
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eru m

enjave no
silca)

P
riim

ek:

Im
e:

Podpis: _____________________________

Poslovna enota:

Številka računa ali hranilne knjižice:

N
aziv banke ali hranilnice:
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Č
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O
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Poštna
številka:

Pošta:

N
aselje:

U
lica /
vas:

h.š.:
dh.š.:

Im
e:

E
M
ŠO
:

P
riim

ek:
D
avčna
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N
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S
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C
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E
T
IJE

 / G
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O
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Poštna
številka:

Pošta:

N
aselje:

U
lica /
vas:

h.š.:
dh.š.:

K
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G
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D
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ače

im
e:

K
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E
T
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K
O

 G
O

S
P
O

D
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S
T
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M

E
T
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/P
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N
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A
/S

K
U

P
N

I PA
Š
N

IK
)

E
-pošta:

/
Tel.:

/

/
Faks:

/

/

M
obilni

telefon:
/

U
porabnik planine/skupnega

pašnika - pooblastilo
št. strani:

D
atum

:

dan       m
esec        leto

0
2

/
/
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K
om

asacijska odločba
št. odločb:

D
okazilo o kategoriji in stopnji

uporabljenega sem
enskega 

št. strani:
krom

pirja

Fotokopija potrdila o odprtju transakcijskega
računa

št. strani:

Fotokopija potrdila v odprtju veljavnega
št. strani:

žiro računa

Z
akupna pogodba za zem

ljišča v lasti
R
epublike Slovenije, lokalnih skupnosti ter

št. pogodb:
drugih pravnih ali fizičnih oseb

Pašni red
št. strani:

U
porabniki planine/skupnega pašnika-

št. strani:
pooblastilo

Pogodba s pastirjem
št. strani:

K
opija odločbe o dovolitvi

razm
noževanja sem

ena za
št. odločb:

tujega naročnika

R
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D
atum

:
Podpis in žig nosilca: _________________________________________________

dan       m
esec        leto

0
2

/
/

A
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S
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P
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S
N

 A
1 2002

S podpisom
 vloge jam

čim
(o) za:

•
da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični in točni,

•
da sem

/sm
o natančno prebral(i) in upošteval(i) priložena navodila za izpolnjevanje vseh obrazcev,

•
da se zavezujem

(o) sporočiti vse dodatne dopolnitve, ki jih bo zahtevala A
R
SK

T
R
P
 za dopolnitev naše vloge,

•
 
da bom

(o) hranil(i) svojo kopijo vloge v celoti (z vsem
i prilogam

i) še štiri leta po odobritvi sredstev,
•
 
da bom

(o) om
ogočil(i) m

orebitni inšpekcijski nadzor na km
etijskem

 gospodarstvu,
•
 
da bom

(o) v prim
eru navedbe neresničnih podatkov, podvajanja podatkov, nam

ernih napak in nenam
ensko porabljenih

sredstev vrnil(i) denar s pripadajočim
i obrestm

i v zahtevanem
 roku,

Seznanjen(i) sem
/sm

o:
•

da navedene podatke v vlogi uporabljajo M
K
G
P, A

R
SK

T
R
P
 in K

SS za izvedbo ukrepov km
etijske politike in SU

R
S za

potrebe statistike,
•
 
z vsem

i sankcijam
i, ki nas doletijo z navedbo neresničnih podatkov v vlogi.

M
K
G
P, A

R
SK

T
R
P, IR

SK
G
L
R
 in K

SS bodo z osebnim
i podatki iz vloge ravnali v skladu z Z

akonom
 o varstvu osebnih podatkov

(U
radni list R

S, št. 59/99) in jih uporabljali za nam
ene izpeljave ukrepov km

etijske politike.
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Podpis: ____________________________________________________

P
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V
N

A
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S
E

B
A
:

Transakcijski račun odprt pri banki ali hranilnici:

Ž
iro račun odprt pri AP

P
:

N
aziv banke ali hranilnice:

--
-

S
A
M

O
S

T
O
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I P

O
D
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T
N

IK
:

N
aziv banke ali hranilnice:

Transakcijski račun odprt pri banki ali hranilnici:

Poslovna enota:

Številka računa:
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Č
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številka:
M
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E
-pošta:

/
Tel.:

/

/
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M
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/

O
bčina:
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Pošta:

N
aselje:

U
lica /
vas:

h.š.:
dh.š.:

Pogodba o izvajanju ukrepov SK
O
P

Podatki o oljčniku in
travniškem

 sadovnjaku

Z
apisinik o prigonu/odgonu

živali na planinsko pašo
št. strani:

Potrdilo IH
P Ž

alec o
ustreznosti sadilnega

št. strani:
m
ateriala (”A

 certifikat”)

R
ačun IH

P Ž
alec za virusov proste

sadike ”A
 cerifikata” ali potrdilo IH

P,
št. strani:

da so sadike enakovredne ”A
 certifikatu”
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ARSKTRP – STZ 2002

STALEŽ ŽIVALI NA DAN
25.04. 2002

* Količnik za preračun v GVŽ
** Rastlinojeda divjad, ki jo gojimo za pridelavo mesa na kmetijskih površinah

»B« - OSNOVNI PODATKI O KMETIJSKEM GOSPODARSTVU ZA LETO 2002 - STALEŽ ŽIVALI
ŽIVALSKA VRSTA K* Št. živali

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

1

1

1

1

1

1,4

1

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

teleta za zakol (bikci)

teleta za nadaljnjo rejo (teličke)

plemenske telice

telice za pitanje

biki

voli

plemenske telice - breje

plemenske telice - nebreje

telice za pitanje

krave molznice

krave dojilje, rejnice

plemenski biki

biki za pitanje

mlečne

mesne

mlečne

mesne

starejše od 1 leta oz. so že jagnjile

starejše od 1 leta oz. so že jarile

ovni, starejši od 1 leta

kozli, starejši od 1 leta

OVCE

KOZE

2 leti in več

Od 1 do 2 leti

Mlado govedo,
staro manj kot 1 leto

G
O
V
E
D
O

D
R
O
B
N
IC
A

0,15teleta za zakol (teličke)

0,3teleta za nadaljnjo rejo (bikci)

ŽIVALSKA VRSTA K* Št. živali
žrebeta do enega leta

poniji

konji

kobile

žrebci za delo in pleme

do 20 kg

20 do 50 kg

50 do 80 kg

80 do 110 kg

110 kg in več

merjasci

nebreje mladice

breje mladice

nebreje plemenske svinje

breje plemenske svinje

PUJSKI

MLADI PRAŠIČI

PRAŠIČI PITANCI

PLEMENSKI
PRAŠIČI

kokoši nesnice

pitovni piščanci

purani

divjad starejša od 1 leta**

noji

0,5

0,5

1

1

1

0,03
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0,15

0,3

0,3

0,34

0,15

0,3

0,34

0,25

0,15

0,005

0,0015

0,007
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P
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Č
I

P
E
R
U
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N
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A
O
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A
L
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D
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G
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ORIGINALRepublika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AGENCIJA  REPUBLIKE SLOVENIJE  ZA
KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA

PROSTOR ZA NALEPKO
S ČRTNO KODO

KMG-
MIDPriimek in ime:

1voli za pitanje
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Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AGENCIJA  REPUBLIKE SLOVENIJE  ZA
KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA

PROSTOR ZA NALEPKO
S ČRTNO KODO

KMG-
MID

Priimek in ime:

»C« - PODATKI O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V UPORABI ZA LET0 2002

ARSKTRP – POV 2002

Šifrant vrste
rabe:

N - njive in vrtovi
T - trajni travniki/pašniki

V - vinogradi
HM - hmeljišča

IS - intezivni sadovnjaki
ES - ekstenzivni sadovnjaki

O - oljčniki
P - plantaže gozdnega drevja

KZ - kmetijska zemljišča v zaraščanju
DR - neobdelana kmetijska zemljišča (druga)

* - stavbna parcela
K - parcela v komasacijskem postopku

L - lastno
Z - v zakupu

ORIGINAL

Št. enote
rabe Domače ime

Vrsta
dejanske
rabe

MID
vinograda/sadovnjaka
hmeljišča/oljčnika Šifra KO

Podatki iz katastra

Ime KO Št. parcele / Poddelilka ha ar m2 ha ar

Površina dejanske
rabe (bruto) Lastništvo
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Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AGENCIJA  REPUBLIKE SLOVENIJE  ZA
KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA

PROSTOR ZA NALEPKO
S ČRTNO KODO

KMG-
MIDPriimek in ime:

»D« - ZAHTEVEK ZA PLAČILA NA POVRŠINO ZA LETO 2002

Datum:

dan       mesec        leto

0 2// Podpis (žig) nosilca:
ARSKTRP - ZAH 2002

Št. enote
rabe

(prepis iz C
obrazca)

Skupna površina
dejanske rabe
enote (bruto)

(prepis iz C obrazca)

Površina
posamezne vrste
kmetijskih rastlin

Šifra
kmetijske
rastline EKO 0 EKO 1

Uveljavljam podporo za

SKOP

ZAR KOL IPS IVG IVR EK PP PPP TSA REJ ZVE KZOha              a ha              a

Površine
skupaj:

ORIGINAL
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ŠIFRANT VRST OZIROMA SKUPIN KMETIJSKIH RASTLIN TER PODPOR

SKOP

Šifra
kmetijske
rastline

Vrsta kmetijskih rastlin
Skupina
kmetijskih
rastlin

MOŽNE PODPORE

EKO 0 EKO 1

Možna
vrsta rabe
(na C

obrazcu)

ARSKTRP - ŠIF 2002

I. POLJŠČINE
001 N, HM* Pšenica Krušna žita POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
002 N, HM* Rž Krušna žita POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
003 N, HM* Pira Krušna žita POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
004 N, HM* Ajda Krušna žita POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
005 N, HM* Koruza za zrnje Druga žita POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
006 N, HM* Silažna koruza Druga žita POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
007 N, HM* Tritikala Druga žita POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
008 N, HM* Oves Druga žita POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
009 N, HM* Ječmen Druga žita POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
010 N, HM* Proso Druga žita POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
011 N, HM* Druga žita,mešanice žit (1) Druga žita POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
012 N, HM* Sončnice Oljnice POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
013 N, HM* Oljna buča Oljnice POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
014 N, HM* Oljna ogrščica Oljnice POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
015 N, HM* Soja Stročnice POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
016 N, HM* Krmni grah Stročnice POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
017 N, HM* Krmni bob Stročnice POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
018 N, HM* Sladka lupina Stročnice POL ali KRM EKO1 KOL EK KZO
101 N, HM* Krmna pesa Krmne rastline KRM EKO1 KOL EK KZO
102 N, HM* Krmna repa Krmne rastline KRM EKO1 KOL EK KZO
103 N, HM* Krmna ogrščica Krmne rastline KRM EKO1 KOL ZEL EK KZO
104 N, HM* Krmna repica Krmne rastline KRM EKO1 KOL ZEL EK KZO
105 N, HM* Krmni ohrovt Krmne rastline KRM EKO1 KOL ZEL EK KZO
106 N, HM* Krmni radič Krmne rastline KRM EKO1 KOL EK KZO
107 N, HM* Krmno korenje Krmne rastline KRM EKO1 KOL EK KZO
108 N, HM* Podzemna koleraba Krmne rastline KRM EKO1 KOL EK KZO
109 N, HM* Strniščna repa Krmne rastline KRM EKO1 KOL EK KZO
110 N, HM* Grašica Krmne rastline KRM EKO1 KOL ZEL EK KZO
111 N, HM* Bela gorjušica Krmne rastline KRM EKO1 KOL EK KZO
112 N, HM* Krmni sirek Krmne rastline KRM EKO1 KOL EK KZO
113 N, HM* Oljna redkev Krmne rastline KRM EKO1 KOL ZEL EK KZO
114 N, HM* Druge rastline za krmo na njivah(2) Krmne rastline KRM EKO1 KOL ZEL EK KZO
201 N, HM* Trave Krmne rastline KRM EKO1 EK REJ KZO
203 N, HM* Travno deteljne mešanice Krmne rastline KRM EKO1 KOL ZEL EK REJ KZO
206 N, HM* Deteljno travne mešanice Krmne rastline KRM EKO1 KOL ZEL EK REJ KZO
207 N, HM* Detelja Krmne rastline KRM EKO1 KOL ZEL EK REJ KZO
208 N, HM* Lucerna Krmne rastline KRM EKO1 KOL ZEL EK REJ KZO
019 N, HM* Sladkorna  pesa Sladkorna pesa POL EKO1 KOL EK KZO
020 N, HM* Krompir EKO1 KOL EK KZO

II. PRIDELAVA  SEMENA
301 N, HM* Krompir – semenski nasadi SEM EKO1 KOL EK KZO
302 N, HM* Krompir – nasadi v 100–m izolacijskem pasu SEM EKO1 KOL EK KZO
303 N, HM* Seme – sladkorna pesa SEM EKO1 KOL EK KZO
304 N, HM* Seme detelj SEM EKO1 KOL EK KZO
305 N, HM* Seme trav SEM EKO1 EK KZO
306 N, HM* Seme drugih krmnih rastlin SEM EKO1 KOL EK KZO
307 N, HM* Seme vrtnin SEM EKO1 KOL EK KZO

III. VRTNINE (3)
401 N Vrtnine v zavarovanem prostoru Vrtnine EKO1 KOL EK IVR KZO
402 N, HM* Vrtnine na prostem Vrtnine EKO1 KOL ZEL*** EK IVR KZO
703 N Šparglji Vrtnine EKO1 EK IVR KZO

IV. HMELJ
501 HM Hmelj – pridelava Hmelj HML EKO1 EK KZO
502 HM Hmelj pridelava+obnova – A certifikat  Hmelj HML EKO1 EK KZO

V. SADNE VRSTE
601 IS/ES Jablana Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
602 IS/ES Hruška Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
603 IS/ES Češnja Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
604 IS/ES Breskev Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
605 IS/ES Nektarina Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
606 IS/ES Sliva ali češplja Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
607 IS/ES Oreh Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
608 IS/ES Marelica Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
609 IS/ES Kaki Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
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ARSKTRP - ŠIF 2002

(1) Vključno z mešanicami stročnic in žit.
(2) Druge rastline za krmo na njivah: sem spadajo tudi: mešanice krmnih rastlin s travami oziroma deteljami,mešanice krmnih rastlin in žit, krmnih

rastlin in stročnic in druge mešanice, ki vsebujejo več kot 50% trav, detelj ali krmnih rastlin in se pridelujejo za krmo živali.
(3) Vrtnine: (3) Vrtnine: artičoka, brokoli, ohrovt (tudi brstični in kodrolistni), cvetača, čebula, česen, črni koren, drobnjak, solata, feferoni, fižol,

grah, jajčevec – melancana, kitajski kapus, kolerabica, korenček, kumara, lubenica, mangold – blitva, melona – dinja, motovilec, paprika,
paradižnik, pastinak – navadni rebrinec, peteršilj, radič, rdeča pesa, redkev, šalotka, špinača, vrtna bučka, vrtna kreša, vrtni bob, zelena, zelje
(belo, rdeče), zimski luk, por, vrtni beluš – špargelj, patišon bučka, solata, sladki komarček, vrtna redkev, rukula, hren, mesečna redkvica, sladka
koruza, dišavnice, zdravilna zelišča in  zgodnji krompir pridelan po intenzivni vrtnarski tehnologiji.

(4) Travniški sadovnjak, v katerem so različne vrste visokodebelnih sadnih dreves.

HM* V hmeljiščih na površini v premeni lahko uveljavljate neposredna plačila za poljščine ali jih  opredelite kot krmno površino, uveljavljate neposredna
plačila za pridelavo semen ali vzgojo vrtnin ter uveljavljate neposredna plačila za ukrepe SKOP, vendar le, če imate na teh površinah petletno premeno

KRM** Uveljavljanje za krmno površino KRM je možno le v primeru ekstenzivnega sadovnjaka
ZEL*** Možno v primeru, če je posejana vrtnina motovilec, rukula
801**** Izplačilo ukrepov EKO1, PP, PPP, REJ, ZVE in KZO se odobri v primeru, ko je odobreno izplačilo za ukrep ZAR
904***** Se vpisuje le na obrazec ”E” - zahtevek za plačila na površino za ukrep SKOP - ozelenitev njivskih površin za leto 2002

RAZLAGA UKREPOV:

I. EKO 0 – Neposredna plačila na površino:
POL – za določene poljščine in sladkorno peso
SEM – za pridelavo semena kmetijskih rastlin
HML – za pridelavo hmelja in obnovo hmeljišč
KRM – za kmetijske rastline, ki se upoštevajo pri izračunu krmnih površin

II. EKO 1 :
Izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

III. EKO 2, EKO 3 so:
Neposredna plačila opredeljena v Uredbi o neposrednih plačilih za ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa v letih 2002–2003:
ZAR – Odpravljanje zaraščanja
KOL – Ohranjanje kolobarja
ZEL – Ozelenitev njivskih površin
IPS – Integrirano sadjarstvo
IVG – Integrirano vinogradništvo
IVR – Integrirano vrtnarstvo
EK – Ekološko kmetovanje
PP – Planinska paša brez pastirja
PPP – Planinska paša s pastirjem
TSA – Travniški sadovnjaki
REJ – Sonaravna reja domačih živali
ZVE – Prestrukturiranje reje domače živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri
KZO – Ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih

SKOP

Šifra
kmetijske
rastline

Vrsta kmetijskih rastlin
Skupina
kmetijskih
rastlin

MOŽNE PODPORE

EKO 0 EKO 1

Možna
vrsta rabe
(na C

obrazcu)
610 IS/ES Mandelj Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
611 IS/ES Kutina Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
612 IS/ES Citrusi Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
613 O Oljka Sadne vrste EKO1 EK IPS KZO
614 IS/ES Višnja Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
615 IS/ES Leska Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
616 IS Aktinidija Sadne vrste EKO1 EK IPS KZO
617 IS/ES Kostanj Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
618 IS Jagode Sadne vrste EKO1 EK IPS KZO
619 IS Maline Sadne vrste EKO1 EK IPS KZO
620 IS Robide Sadne vrste EKO1 EK IPS KZO
621 IS Rdeči ribez Sadne vrste EKO1 EK IPS KZO
622 IS Črni ribez Sadne vrste EKO1 EK IPS KZO
623 IS/ES Bezeg Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
624 IS Ameriške borovnice Sadne vrste EKO1 EK IPS KZO
625 IS/ES Smokva Sadne vrste KRM** EKO1 EK IPS TSA KZO
626 ES Travniški sadovnjak različnih sadnih vrst (4) Sadne vrste KRM** EKO1 EK TSA KZO

VI. DRUGI TRAJNI NASADI
701 V Vinska trta EK IVG KZO
702 N Drevesnice EKO1 EK KZO
704 N Trsnice EKO1 EK KZO
705 P Plantaža gozdnega drevja EKO1

VII. TRAVINJE
204 T Travinje–trajni travniki KRM EKO1 EK PP PPP REJ ZVE KZO
205 T Travinje–trajni pašniki KRM EKO1 EK PP PPP REJ ZVE KZO

VIII. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V ZARAŠČANJU
801**** KZ Kmetijska zemljišča v zaraščanju EKO 1 ZAR PP PPP REJ ZVE KZO

IX. OSTANEK
901 N Ostale kulture na njivah Ostale kulture OST EKO1
902 Površine za drugo–nekmetijsko rabo OST
903 DR Neobdelana kmetijska zemljišča (druga) OST

904***** N Neozelenjen del enote rabe OST
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raška sivka (slovensko rjavo govedo)

Pritlikavi zebu

A
R
S
K
T
R
P
 - D

O
J 2002

P
odpis (žig) nosilca : ____________________________________________________________

D
atum

:

dan       m
esec        leto

0
2

/
/

**Z
a druge države prepišite kodo iz ušesne številke

Č
rkovn

a
kod

a
Č
B

R
H

Č
B
/R

H

Šifrant pasem
 in križanj za katere ne m

orete uveljavljati prem
ije:

Pasm
a

Č
rnobela

R
ed H

olstein
V
 m

edsebojnih kom
binacijah

O
zn

aka
S
I

H
R

H
U

C
Z

P
L

Šifrant kod držav:**
D
ržava

Slovenija
H
rvaška

M
adžarska

Č
eška

Poljska

Z
ap.
št.

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

K
oda

države**
Številka živali

Identifikacijska številka živali
Šifra pasm

e *
ali križanja

L
okacija v obveznem

obdobju reje

L
1***

L
2***

O
zn

ačite
K
 - k

rava
T
 - telica

K
T

N
a

k
m

etiji

D
O
 P
R
E
M
IJ ZA

 K
R
A
V
E
 JE

 P
R
O
IZVA

JA
LE

C
 U
P
R
A
V
IČ
E
N
:

–
če najm

anj 12 m
esecev od dneva vložitve zahtevka ne bo oddajal m

leka ali m
lečnih izdelkov

 
v m

lekarno, lahko pa prodaja m
leko ali m

lečne proizvode na dom
u (direktno potrošnikom

),
–

če im
a živali za katere je uveljavljal prem

ijo v reji še najm
anj 6 m

esecev po vložitvi zahtevka
 

ozirom
a im

a v tem
 obdobju najm

anj 60%
 krav dojilj in največ 40%

 telic,
–

če im
a na km

etijskem
 gospodastvu najm

anj 15%
 telic od števila za katere vlaga zahtevek

 
za prem

ije za krave dojilje. Za proizvajalce, ki uveljavljajo m
anj kot 14 prem

ij za krave dojilje,
kriterij iz te alinee ne velja.

P
ozor!

K
JE
 S
O
 Ž
IVA

LI

***
Č
e ste označili L

1 ozirom
a L

2 izpolnite naslednje rubrike:

O
bdobje:

dan       m
esec        leto

0
2

/
/

od

O
bdobje:

dan       m
esec        leto

0
2

/
/

do

K
M

G
-M

ID

N
aslov:

(naziv ozirom
a dom

ače im
e)

L1

O
bdobje:

dan       m
esec        leto

0
2

/
/

od

O
bdobje:

dan       m
esec        leto

0
2

/
/

do

K
M

G
-M

ID

N
aslov:

(naziv ozirom
a dom

ače im
e)

L2

PRO
STO

R ZA N
ALEPKO

S ČRTN
O

 KO
D

O

O
R
IG

IN
A
L

S podpisom
 vloge jam

čim
(o) in sem

/sm
o seznanjen(i):

•
da bom

(o) živali redil(i) še najm
anj 6 m

esecev od dneva vložitve zahtevka,
•

da bom
(o) javil(i) sprem

em
bo staleža v 8 dneh od nastanka sprem

em
be,

•
da bom

(o) vnaprej obvestil(i) o prem
estitvi živali v 8 dneh.
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A
R
S
K
T
R
P
 -  O

V
C
 2002

R
e

p
u

b
l

ik
a

S
l

o
v

e
n

ija
M

in
is

t
r

s
t

v
o

 z
a

 k
m

e
t

ijs
t

v
o

,
g

o
z

d
a

r
s

t
v

o
 in

 p
r

e
h

r
a

n
o

A
G
E
N
C
IJA

 R
E
P
U
B
L
IK
E
 S
LO

V
E
N
IJE

 Z
A

K
M
E
T
IJS

K
E
 T
R
G
E
 IN

 R
A
Z
V
O
J P

O
D
E
Ž
E
L
JA

PRO
STO

R ZA N
ALEPKO

S ČRTN
O

 KO
D

O

K
M
G
-

M
ID

P
riim

ek in im
e:

O
R
IG
IN
A
L

Z
A
H
TE

V
E
K
 Z
A
 P
R
E
M
IJO

 Z
A
 O
V
C
E
 IN

 K
O
Z
E
 Z
A
 LE

TO
 2
0
0
2

Z
ap.
št.

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

K
oda**
države

Številka živali

Identifikacijska številka živali
L
okacija v obveznem

obdobju reje

L
1***

L
2***

O
vce*

težka
jagnjeta

N
a

km
etiji

K
oze*

lahka
jagnjeta

Š
ifrant kod držav:**

**Z
a druge države vpišite kodo iz ušesne številke

* N
a obrazec m

orate vpisati vsaj 10 prim
ernih živali.

P
odpis (žig) odgovorne osebe obm

očnega
km

etijskega zavoda: ____________________________________________________________________________________

D
atum

:

dan       m
esec        leto

0
2

/
/

M
leko in izdelke tržim

o     D
A
: 

                N
E
: 

S podpisom
 vloge jam

čim
(o) in sem

/sm
o seznanjen(i):

•
da bom

(o) javil(i) sprem
em

bo staleža v 8 delovnih dneh od nastanka sprem
em

be,
•

da bom
(o) vnaprej obvestil(i) o prem

estitvi živali v 8 dneh,
•

da bom
(o) im

el(i) živali, za katere uveljavljam
(o) prem

ijo, v reji v obdobju od 25.05. do 01.09.2002.

P
odpis (žig) nosilca: ___________________________________________________________________________________________________________

D
atum

:
0

2
/

/

S
I      Slovenija

               H
U
    M

adžarska 
    P

L    Poljska
                    H

R
    H

rvaška
         C

Z
     Č

eška

K
JE
 S
O
 Ž
IVA

LI

***Č
e ste označili L1

 ozirom
a L2

 izpolnite naslednje rubrike:

O
bdobje:

dan       m
esec        leto

0
2

/
/

od

O
bdobje:

dan       m
esec        leto

0
2

/
/

do

K
M
G
-M

ID

N
aslov:

(N
aziv ozirom

a dom
ače im

e)

L1

O
bdobje:

dan       m
esec        leto

0
2

/
/

od

O
bdobje:

dan       m
esec        leto

0
2

/
/

do

K
M
G
-M

ID

N
aslov:

(N
aziv ozirom

a dom
ače im

e)

L2
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Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AGENCIJA  REPUBLIKE SLOVENIJE  ZA
KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA

PROSTOR ZA NALEPKO
S ČRTNO KODO

KMG-
MID

Priimek in ime: ORIGINAL

ZAHTEVEK SKUPNOSTI PROIZVAJALCEV ZA PREMIJO ZA OVCE IN KOZE ZA LETO 2002

Identifikacijska številka živali
Zap.
št. Številka živalitežka

jagnjeta

Koda**
države

Podatki o kmetijskem gospodarstvu rejca živali

Nosilec kmetijskega
gospodarstva KMG-MID

Kategorija živali*

Ovce Koze

Lokacija živali
(od 25.05. do
01.09.2002)

Podpis
rejcalahka

jagnjeta

Šifrant kod držav:**

**Za druge države vpišite kodo iz ušesne številke
* Na obrazec morate vpisati vsaj 10 primernih živali

ARSKTRP - OVS 2002

Podpis predstavnika skupnosti in žig za pravne osebe: ____________________________________________________________
Datum:

dan       mesec        leto

0 2//

Mleko in izdelke tržimo     DA:                 NE: 
S podpisom vloge jamčim(o) in sem/smo seznanjen(i):
• da bom(o) javil(i) spremembo staleža v 8 dneh od nastanka spremembe,
• da bom(o) vnaprej obvestil(i) o premestitvi živali v 8 dneh,
• da bom(o) imel(i) živali, za katere uveljavljam(o) premijo, v reji v obdobju od 25.05 do 01.09.2002.

Podpis in žig območnega kmetijskega zavoda: ___________________________________________________________________
Datum: 0 2//

SI        Slovenija              HU Madžarska                          PL       Poljska                                      HR      Hrvaška                         CZ      Češka
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Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AGENCIJA  REPUBLIKE SLOVENIJE  ZA
KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA

PROSTOR ZA NALEPKO
S ČRTNO KODO

KMG-
MIDPriimek in ime:

ARSKTRP - KOB 2002

Zap.
št.

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO PODPORE ZA KOBILE ZA VZREJO ŽREBET ZA LETO 2002

Datum zadnje žrebitve
Številka vpisa v register Šifra pasme

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

dan            mesec           leto Šifra

SLT

SHL

N
L
K
HP
H
ISL
XX
OX
Q
AP
SOX
AA

SHL-X

Šifrant pasem:

Pasma

Slovenska toplokrvna
pasma
Slovenska hladnokrvna
pasma
Noriška pasma
Lipicanec
Kasač
Posavski konj
Haflinger
Islandski konj
Polnokrvni anglež
Polnokrvni arabski konj
Quarter Horse
Apaloosa
Arabski konj
Angloarabski
Kobile v hladnokrvnem
pasemskem tipu

/              /

/              /

Žig in podpis Republiške selekcijske službe oziroma
selekcijske službe pristojnega območnega kmetijskega zavoda: ___________________________________

Datum:

dan       mesec        leto

0 2//

Datum:

dan       mesec        leto

0 2// Podpis (žig) nosilca/ke: ____________________________________________

S podpisom vloge jamčim(o) in sem/smo seznanjen(i):
• da sem/smo imel(i) živali v reji najmanj 2 meseca pred datumom oddaje vloge in da jih bom(o) imel(i) v reji še najmanj

tri mesece po koncu predpisanega roka za oddajo zahtevka,
• da bom(o) spremembo staleža javil(i) najkasneje v osmih dneh od nastanka spemembe,
• da je/so bila/e žival/i prepuščena/e pod licenciranega plemenjaka.

/              /
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ARSKTRP bo izjavo o zakupu zemljišč uporabljala izključno za namene odločanja o zahtevkih za neposredna plačila. Zakupodajalec se s
podpisom te izjave odpoveduje plačilom iz naslova neposrednih plačil za zgoraj navedena zamljišča.

                                                          Zakupodajalec: ___________________________                       Zakupnik: ___________________________
(podpis) (podpis)

Datum:

dan       mesec        leto

0 2//

IZJAVA O ZAKUPU ZEMLJIŠČ Z

Zakupodajalec:  _________________________________________________________________________________________________________
(Priimek in ime)

______________________________________________________________________________________________________________________________
(Polni naslov)

in

Zakupnik:  ______________________________________________________________________
(Priimek in ime)

______________________________________________________________________________________________________________________________
(Polni naslov)

izjavljava, da so spodaj navedene parcele oddane v zakup s strani zakupodajalca in prejete v zakup s strani zakupnika do konca leta 
(Upravičenci, ki sklepajo petletno pogodbo za izvajanje ukrepov SKOP, morajo imeti izjavo o zakupu sklenjeno za najmanj petletno obdobje).

KMG-
MID

Št. parcele / Poddelilka ha ar

Podatki iz katastra Izpis parcel iz katastra Površina v zakupu

Šifra KO Ime KO K/* ha ar m2

ARSKTRP - IZJ 2002

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AGENCIJA  REPUBLIKE SLOVENIJE  ZA
KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA

PROSTOR ZA NALEPKO
S ČRTNO KODO

KMG-
MIDPriimek in ime:

ARSKTRP -  POG 2002

Podpis (žig) nosilca: _________________________________________________
Datum: 0 2//

OBVESTILO O POGINU ALI IZLOČITVI ŽIVALI ZA LETO 2002

Identifikacijska številka živali
Datum pogina ali

izločitve
Vzrok pogina
ali izločitve

Šifrant vzrokov pogina in
izločitve:

Naravne in elementarne
nesreče, ki so občutno
vplivale na kmetijske površine
ali živali na kmetijskem
gospodarstvu
Uničenje hlevov zaradi
nesreč
Udar strele
Kužne bolezni, ki prizadenejo
pretežni del ali ves trop
Drugo

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

/              /

Koda
države Ušesna številka*

*Pri konjih vpišite številko vpisa v register.

PREDLOŽITI MORATE
URADNI ZAPISNIK

(Lovci, Policija,
Higienska služba,
VURS, Veterinarski

zavod).

5
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Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AGENCIJA  REPUBLIKE SLOVENIJE  ZA
KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA

PROSTOR ZA NALEPKO
S ČRTNO KODO

KMG-
MIDPriimek in ime:

OBVESTILO O PREMESTITVI ŽIVALI ZA LETO 2002

ARSKTRP - PRŽ 2002

Vrsta živali:        OVCE     KOZE  KRAVE DOJILJE            KONJI

Živali bodo premeščene na lokacijo:
KMG-
MID

Datum: / / 0   2

Obvezna priloga je seznam živali z identifikacijskimi številkami, ki ste jih premestili.

Podpis (žig) nosilca: _________________________________________________

Število živali:
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Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AGENCIJA  REPUBLIKE SLOVENIJE  ZA
KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA

PROSTOR ZA NALEPKO
S ČRTNO KODO

KMG-
MIDPriimek in ime:

ARSKTRP -  PPŠ 2002

UPORABNIKI PLANINE / SKUPNEGA PAŠNIKA - POOBLASTILO ZA LETO 2002

Davčna
številka:EMŠO

(Priimek in ime gospodarja)

S tem podpisom kot prejemnika sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za ukrep planinska paša in/ali EKO 1 pooblaščamo gospodarja:

Ime planine /
skupnega pašnika:

Uporabniki planine/skupnega pašnika:

A

Zap.
št. Davčna številka

Podatki o kmetijskem gospodarstvu rejca živali
Podpis rejca

Priimek in ime KMG-MID

dan       mesec        leto

0 2//Datum:
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Im
e planine_____________________________________________________________________________________________

A
R
S
K
T
R
P
 -  P

R
G
 2002

R
e

p
u

b
l

ik
a

S
l

o
v

e
n

ija
M

in
is

t
r

s
t

v
o

 z
a

 k
m

e
t

ijs
t

v
o

,
g

o
z

d
a

r
s

t
v

o
 in

 p
r

e
h

r
a

n
o

A
G
E
N
C
IJA

 R
E
P
U
B
L
IK
E
 S
LO

V
E
N
IJE

 Z
A

K
M
E
T
IJS

K
E
 T
R
G
E
 IN

 R
A
Z
V
O
J P

O
D
E
Ž
E
L
JA

PRO
STO

R ZA N
ALEPKO

S ČRTN
O

 KO
D

O

K
M
G
-

M
ID

P
riim

ek in im
e:

O
R
IG
IN
A
L

Z
A
P
IS
N
IK
 O
 P
R
IG
O
N
U
 Ž
IVA

LI N
A
 P
LA
N
IN
S
K
O
 P
A
Š
O
 IN

 P
R
E
D
V
ID
E
N
E
M
 D
A
TU

M
U
 O
D
G
O
N
A

Ž
IVA

LI Z
A
 LE

TO
 2
0
0
2

D
atum

 prigona živali na pašo:_________________________________________

P
redviden datum

 odgona živali s paše:____________________________________

P
redvideno trajanje paše (št. dni):____________________________________

P
O
P
IS
 Ž
IVA

LI N
A
 PA

Š
I:

Z
ap.
št.

Identifikacijska številka živali
K
oda**
države

P
riim

ek in im
e

rejca

P
odatki o km

etijskem
 gospodarstvu rejca živali

K
M
G
-M

ID

K
ategorija
živali

P
odpis
rejca

Z
ap.
št.

Identifikacijska številka živali
K
oda**
države

P
riim

ek in im
e

rejca

P
odatki o km

etijskem
 gospodarstvu rejca živali

K
M
G
-M

ID

K
ategorija
živali

P
odpis
rejca

Š
ifrant kod držav:**
S
I      Slovenija

               H
U
    M

adžarska
     P

L    Poljska                   H
R
    H

rvaška
         C

Z
     Č

eška

* d
ro
b
n
ica m

o
ra b

iti stara n
ajm

an
j 12

 m
e
se
cev o

ziro
m
a je

 m
o
rala vsaj e

n
krat jag

n
jiti ali jariti.

**za d
ru
g
e
 d
ržave

 p
rip
išite

 ko
d
o
 iz u

še
sn
e
 zn

am
ke
.

P
o
d
atki o

 živalih
:Ž
ivalska vrsta

K
ategorija
živali

K
ategorija
živali

K
K
ategorija
živali

Ž
ivalska vrsta

K
Ž
ivalska vrsta

K

D
R
O
B
N
IC
A
*

K
O
N
JI

G
O
V
E
D
O

T
1

T
2

K
R

G
1

teleta do 1 leta
govedo od 1 do 2 leti
krave m

olznice
drugo govedo nad 2 leti

0,3
0,611

Ž
RKD

žrebe do 1 leta
kobile / konji
drugo

0,51
O
M
L

O
M
E

K
M
L

K
M
E

ovce / ovni - m
lečne pasm

e
ovce / ovni - m

esne pasm
e

koze / kozli - m
lečne pasm

e
koze / kozli - m

esne pasm
e

0,15
0,15
0,15
0,15

P
odpis nosilca K

M
G
-M

ID
:________________________________________________

K
m
etijska svetovalna služba:________________________________________________

(žig in podpis odgovorne osebe)
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Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AGENCIJA  REPUBLIKE SLOVENIJE  ZA
KMETIJSKE TRGE IN  RAZVOJ PODEŽELJA

PROSTOR ZA NALEPKO
S ČRTNO KODO

KMG-
MIDPriimek in ime:

POOBLASTILO DRUŽINSKIH ČLANOV NOSILCA KMETIJE ZA LETO 2002,
KI SO VPISANI V OBVEZNE ZBIRKE PODATKOV, KI JIH VODI MKGP IN POOBLAŠČAJO NOSILCA

KMETIJE ZA PREJEMNIKA SREDSTEV

2

3

4

5

6

1

ARSKTRP - PDČ 2002

Priimek:

Davčna
številka: EMŠO:

Ime:

Podpis:

Priimek:

Davčna
številka: EMŠO:

Ime:

Podpis:

Priimek:

Davčna
številka: EMŠO:

Ime:
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Republika
Slovenija

Ministrstvo za kmetijstvo,
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1572. Uredba o uvedbi izravnalnih plačil za območja z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
(EKO 1) v letu 2002

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) v letu 2002

1. člen
Ta uredba določa ukrep podpore kmetijske dejavnosti

v obliki izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost v letu 2002.

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 na hektar kme-
tijske 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, gričevnato hribovitem
območju, kraškem območju, drugih območjih z omejenimi
možnostmi in strme kmetije na podlagi elaborata »Območja
z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« (v
skladu s 110. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, Ura-
dni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99, 54/00,
68/00 – odl. US in 27/02 – odl. US) v lasti in zakupu in
izpolnjujejo pogoje iz uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske
politike v letu 2002.

Do izravnalnih plačil so upravičene tudi planine.
Za planino se šteje kmetijsko gospodarstvo kot je dolo-

čeno v Slovenskem kmetijskem okoljskem programu (Ura-
dni list RS, št. 34/01).

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.

4. člen
Višina izravnalnega plačila na hektar površin kmetijskih

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

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

ško območje in druga območja z omejenimi dejavniki,
– 8.800 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 z omejenimi možnostmi za kmetij-
sko dejavnost še najmanj pet let od prejema izravnalnega
plačila za ta namen;

c) upravičenec se obveže, da bo kmetijska zemljišča,
za katere vlaga zahtevek, obdeloval kot dober gospodar v
smislu zakona, ki ureja kmetijska zemljišča, in v smislu pred-
pisa o tem, kdaj se šteje, da obdelovalec ravna kot dober
gospodar ter v smislu predpisa za izvajanje dobre kmetijske
prakse pri gnojenju;

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

e) upravičenec ne more uveljavljati izravnalnih plačil za
vodna zemljišča in za zemljišča v zaraščanju, razen kadar v
tekočem letu na tem zemljišču izvaja in uveljavlja ukrep
»odpravljanje zaraščanja«.

6. člen
Način vlaganja vlog, postopek za obravnavo in odloča-

nje o zahtevkih, nadzor ter druga vprašanja postopka in
način dodeljevanja sredstev se določi v predpisu, ki ureja
izvedbo kmetijske politike za leto 2002.

7. člen
Za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi

možnostmi za kmetijsko dejavnost je v proračunu Republike
Slovenije na postavki “5850” namenjenih sredstev v višini
do 4.023,262.000 SIT.

Kolikor višina zahtevkov za ta ukrep preseže obseg
sredstev iz prejšnjega odstavka, lahko Vlada Republike Slo-
venije na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo, višino
izravnalnih plačil na enoto površine sorazmerno zniža.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 407-05/2001-2
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1573. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
Slovenskem kmetijsko okoljskem programu in
uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v letu 2001
(EKO 2, EKO 3)

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 spremembah in dopolnitvah uredbe

o Slovenskem kmetijsko okoljskem programu
in uvedbi neposrednih plačil za ukrepe

v letu 2001 (EKO 2, EKO 3)

1. člen
V uredbi o Slovenskem kmetijsko okoljskem programu

in uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v letu 2001 (EKO 2,
EKO 3) (Uradni list RS, št. 34/01) se v naslovu za besedo
»programu« doda besedilo »2001–2006« in črta besedilo
»in uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v letu 2001 (EKO 2,
EKO 3)«.
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2. člen
V prilogi uredbe iz prejšnjega člena se:
1. v prvi vrstici poglavja Okrajšave in simboli beseda

»Technology« nadomesti z besedo »Technique«, beseda
»tehnologija« pa z besedo »tehnika«;

2. deveti odstavek poglavja 2.3.2 Rastlinska pridelava
nadomesti z naslednjim besedilom:

– »Vinogradništvo in vinarstvo sta tradicionalni in zelo
razširjeni kmetijski usmeritvi, saj se z njima, predvsem kot z
dopolnilno dejavnostjo, ukvarja kar 41% družinskih kmetij.
Absolutne vinogradniške lege, ki pokrivajo okoli 33.000 ha
površin, se zaradi neobdelanosti ponekod zaraščajo. Na
približno 24.600 ha pa so vinogradi redno oskrbovani. Vino-
rodna območja so glede na podnebne značilnosti rajonizira-
na v tri vinorodne dežele: primorsko z vplivom sredozemske
klime, posavsko z zmerno celinskim podnebjem in podrav-
sko z izrazito celinskim podnebjem. Vinorodne lege se uvr-
ščajo med najbolj kakovostne na svetu, pa tudi najzahtevnej-
še, saj vsaj dve tretjini vinogradov ležita na nagibih nad 20%
in ena 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 danosti tudi neu-
godna starostna struktura vinogradov in zastarela tehnologi-
ja s prepočasno obnovo, kar se odraža v majhnih hektarskih
pridelkih. V prihodnje bo večja pozornost namenjena tudi
širjenju domačih avtohtonih sort in pripravi sadilnega materi-
ala.«;

3. številka »3« v poglavju 5.4.3 Višina neposrednih
plačil nadomesti s številko »4«;

4. prvi odstavek poglavja 5.4.3 Višina neposrednih pla-
čil dopolni tako, da se glasi:

– »Če na kmetijskem gospodarstvu skupni obseg kme-
tijskih zemljišč v rabi, vključenih v kmetijsko okoljski pro-
gram, presega 100 ha, se znesek neposrednih plačil za
kmetijsko okoljske ukrepe zniža za 30% za tiste površine, ki
presegajo 100 ha.«;

5. številka »6« v poglavju 5.6 Ostali pogoji nadomesti s
številko »5«;

6. sedma alinea poglavja 5.6 nadomesti z naslednjim
besedilom:

– »Upravičenec, ki zaprosi za neposredna plačila iz
naslova kmetijsko okoljskega programa, mora ves čas traja-
nja programa obvezno in sproti voditi evidenco o vseh delov-
nih opravilih, ki se izvajajo pri izbranih ukrepih, pri čemer
lahko uporabi obrazce Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano »Evidence o delovnih opravilih«, ali pa lastne
zapise. Za ukrepe integrirano sadjarstvo, integrirano vino-
gradništvo in integrirano vrtnarstvo ustrezajo evidence, ki jih
določajo »Pravila slovenske integrirane pridelave sadja«,
»Strokovni elaborat o integrirani pridelavi grozdja in vina«
oziroma »Smernice za integrirano pridelavo grozdja in vina«
ter »Smernice za integrirano pridelavo zelenjave«, ob uvelja-
vitvi »Pravilnika o integrirani pridelavi sadja in pogojih za
označevanje z uradnim zaščitnim znakom ‘integrirani’«, »Pra-
vilnika o integrirani pridelavi grozdja in vina in pogojih za
označevanje z uradnim zaščitnim znakom ‘integrirani’« ter
»Pravilnika o integrirani pridelavi zelenjave in pogojih za oz-
načevanje z uradnim zaščitnim znakom ‘integrirani’«, pa evi-
dence v skladu s temi pravilniki. Za ukrep ekološko kmeto-
vanje ustreza vodenje evidenc, ki jih predpiše organizacija
za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil.«;

7. besedilo enajste alinee v poglavju 5.6 Ostali pogoji
spremeni tako, da se glasi:

– »Upravičenec pri izvajanju ukrepov kmetijsko okolj-
skega programa ne sme uporabljati gensko spremenjenih
organizmov in izdelkov pridobljenih iz njih.«;

8. številka »7« v poglavju 5.7 Administrativni postopki
nadomesti s številko »6«;

9. številka »8« v poglavju 5.8 kontrola in sankcionira-
nje nadomesti s številko »7«;

10. v četrtem odstavku poglavja 5.8 napovedni stavek
spremeni tako, da se glasi:

– »Upravičenec mora v roku 30 dni od pisne zahteve
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, vrniti izplačana neposredna plačila za izvajanje
ukrepov kmetijsko okoljskega programa skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, v
primeru:«;

11. v poglavju 5.8 za šestim odstavkom doda nov sed-
mi odstavek, ki se glasi:

– »Kolikor upravičenec že prejme certifikat organizaci-
je za kontrolo integriranega oziroma ekološkega kmetovanja
in kmetijski inšpektor v obdobju po prejemu certifikata z
naknadno kontrolo ugotovi odstopanje od predpisanih za-
htev, se certifikat z inšpekcijsko odločbo razveljavi, upravi-
čenec pa je na zahtevo Agencije Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja dolžan vrniti že izplačano
neposredno plačilo skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila do dneva vračila.«;

– Sedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo
osmi, deveti in deseti odstavek.

12. številka »9« v poglavju 5.9 Ukrepi Slovenskega
kmetijsko okoljskega programa nadomesti s številko »8«;

13. pri Ukrepu I/2: Odpravljanje zaraščanja prva alinea
»Pogojev« spremeni tako, da se glasi:

– »Odstranjevanje zarasti mora biti opravljeno do 30. 9.
v tekočem letu«;

14. pri Ukrepu I/4: Ohranjanje kolobarja prva in peta
alinea »Pogojev« spremenita tako, da se glasita:

– »V petletno kolobarjenje morajo biti vključene naj-
manj 3 poljščine; delež žit ne sme preseči 60%, v petletnem
kolobarju pa morajo biti vsaj enkrat prisotne metuljnice

– Uporaba fitofarmacevtskih sredstev na osnovi prog-
noze, kjer le-ta obstaja«;

15. pri Ukrepu I/5: Ozelenitev njivskih površin deveta
alinea »Pogojev« spremeni tako, da se glasi:

– »Uporaba fitofarmacevtskih sredstev na osnovi prog-
noze, kjer le-ta obstaja«

16. pri Ukrepu I/6: Integrirano sadjarstvo druga in peta
alinea »Pogojev« spremenita tako, da se glasita:

– »Število dreves mora znašati najmanj 150 dreves/ha
pri oljki, najmanj 120 dreves/ha pri orehu in kostanju ter
najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah

– V letih pridelave 2001 in 2002 upoštevanje »Pravil
slovenske integrirane pridelave sadja«, od vključno leta pri-
delave 2003 dalje pa upoštevanje »Pravilnika o integrirani
pridelavi sadja in pogojih za označevanje z uradnim zaščit-
nim znakom ‘integrirani’«;

17. pri Ukrepu I/7: Integrirano vinogradništvo tretja
alinea spremeni tako, da se glasi:

– »V letu pridelave 2001 upoštevanje »Strokovnega
elaborata o integrirani pridelavi grozdja in vina«, v letu pride-
lave 2002 upoštevanje »Smernic za integrirano pridelavo
grozdja in vina«, od vključno leta pridelave 2003 dalje pa
upoštevanje »Pravilnika o integrirani pridelavi grozdja in vina
in pogojih za označevanje z uradnim zaščitnim znakom ‘inte-
grirani«;

18. pri Ukrepu I/8: Integrirano vrtnarstvo prva alinea
»Pogojev« spremeni tako, da se glasi:

– »V letih pridelave 2001 in 2002 upoštevanje »Smer-
nic za integrirano pridelavo zelenjave«, od vključno leta pri-
delave 2003 dalje pa upoštevanje »Pravilnika o integrirani
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pridelavi zelenjave in pogojih za označevanje z uradnim za-
ščitnim znakom ‘integrirani’«;

19. pri Ukrepu I/9: Ekološko kmetovanje »Plačilo/ha«
v četrti in peti alinei spremeni tako, da se glasi:

– »Oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi
sadovnjakov z gostoto najmanj 120 dreves/ha pri orehu in
kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vr-
stah: 120.750 SIT/ha

– Travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 70-200
dreves/ha: 50.000 SIT/ha«;

20. pri Ukrepu II/4: Travniški sadovnjaki prva in deveta
alinea »Pogojev« spremenita tako, da se glasita:

– »VPIS V EVIDENCO TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV
– Najmanj 70 in največ 200 dreves/ha«;
21. pri Ukrepu II/7: Sonaravna reja domačih živali četr-

ta alinea »Pogojev« spremeni tako, da se glasi:
– »Možen je nakup krme za zagotavljanje kakovostne

in uravnotežene prehrane živali ter vitaminsko mineralnih
dodatkov«;

22. pri Ukrepu III/1 Ohranjanje obdelane in poseljene
krajine na zavarovanih območjih »Izvedbeni ukrep« v prvi
alinei, »Pogoji« v drugi alinei in »Plačilo« v prvi alinei spreme-
nijo tako, da se glasijo:

– »UKREPI I/1-I/9, II/1-II/8, III/2
– Kmetijsko gospodarstvo mora izvajati najmanj enega

od ukrepov I/1-I/9, II/1-II/8, III/2, skladno s predpisanimi
pogoji

– 10% dodatek na višino plačil za ukrepe I/1-I/9, II/1-
II/8, III/2«;

23. številka in naslov poglavja 5.10 Kombiniranje ukre-
pov Slovenskega kmetijsko okoljskega programa spremeni-
ta tako, da se glasita:

– »5.9 Kombiniranje ukrepov SKOP«;
24. številka in naslov poglavja 5.11 Monitoring in oce-

njevanje ukrepov Slovenskega kmetijsko okoljskega progra-
ma spremenita tako, da se glasita:

– »5.10 Monitoring in ocenjevanje ukrepov SKOP«.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-12/2001-3
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1574. Uredba o neposrednih plačilih za ukrepe
Slovenskega kmetijsko okoljskega programa v
letih 2002–2003 (EKO 2, EKO 3)

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 neposrednih plačilih za ukrepe Slovenskega

kmetijsko okoljskega programa v letih
2002–2003 (EKO 2, EKO 3)

1. člen
Ta uredba določa neposredna plačila za ukrepe Slo-

venskega kmetijsko okoljskega programa v letih 2002-2003

(EKO 2, EKO 3) (v nadaljnjem besedilu: SKOP), ki se bodo
v letih 2002-2003 izvajali kot ukrepi kmetijske strukturne
politike v skladu s 27., 28. in 30. členom zakona o kmetij-
stvu (v nadaljnjem besedilu: ZKme).

2. člen
Upravičenci za pridobitev neposrednih plačil SKOP

(EKO 2, EKO 3) so kmetijska gospodarstva ter druge fizične
in pravne osebe, ki so določene z ZKme ter izpolnjujejo
predpisane pogoje za ukrepe, za katere uveljavljajo sred-
stva.

Upravičenci iz prvega odstavka lahko v letih 2002-
2003 pridobijo neposredna plačila SKOP na podlagi te
uredbe in do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev za
te namene, če se vključijo v izvajanje ukrepov SKOP do leta
2006 s pogodbo, ki jo sklenejo z Agencijo Republike Slove-
nije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Pogodba o izvaja-
nju ukrepov Slovenskega kmetijsko okoljskega programa je
kot priloga sestavni del te uredbe.

Zahtevke za dodelitev neposrednih plačil SKOP mora-
jo upravičenci vsako leto vložiti na Agencijo Republike Slo-
venije za kmetijske trge in razvoj podeželja v roku in na
način, ki ju določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske
politike.

3. člen
Za izvajanje ukrepov SKOP v letih 2002–2003 se let-

no dodelijo neposredna plačila za:
1. zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na oko-

lje:
– I. odpravljanje zaraščanja: 42.000 SIT/ha površin v

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

– II. ohranjanje kolobarja: 10.000 SIT/ha,
– III. ozelenitev njivskih površin: 40.000 SIT/ha,
– IV. integrirano sadjarstvo: 60.000 SIT/ha,
– V. integrirano vinogradništvo: 60.000 SIT/ha,
– VI. integrirano vrtnarstvo (na prostem in v zavarovanih

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

– njive – poljščine: 80.500 SIT/ha,
– vrtnine na prostem: 103.500 SIT/ha,
– vrtnine v zavarovanih prostorih: 120.750 SIT/ha,
– oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi

sadovnjakov z gostoto najmanj 120 dreves/ha pri orehu in
kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih
vrstah: 120.750 SIT/ha,

– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 70-
200 dreves/ha: 50.000 SIT/ha,

– vinogradi, hmeljišča, drevesnice, nasadi špargljev:
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:

– VIII. planinska paša: 4.000 SIT/ha in dodatek za
pastirja: 3.000 SIT/ha,

– IX. travniški sadovnjaki: 27.000 SIT/ha,
– X. sonaravna reja domačih živali: 9.000 SIT/ha;

3. varovanje zavarovanih območij:
– XI. ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zava-

rovanih območjih: podpora za izvajanje tega ukrepa znaša
dodatnih 20% v območjih narodnih parkov, 15% v območjih
regijskih parkov in 10% v ostalih zavarovanih območjih in se
obračuna na skupno vrednost neposrednih plačil za ukrepe
I. do X. in XII. iz tega člena,
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– XII. prestrukturiranje reje domačih živali v osrednjem
območju pojavljanja velikih zveri: 7.000 SIT/ha.

Sredstva za promocijo in izobraževanje, ki se namenja-
jo izvajanju ukrepov iz prejšnjega odstavka, se dodelijo na
podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano.

4. člen
Neposredna plačila za ukrep I. odpravljanje zaraščanja

iz 1. točke prvega odstavka 3. člena lahko uveljavljajo tisti
upravičenci, katerih vse površine v rabi so vključene v ukre-
pe iz 1. in 2. točke ter ukrep XII. iz 3. točke prvega odstavka
3. člena. Kolikor se površine v zaraščanju v okviru ukrepa
odpravljanje zaraščanja namenjajo za rejo drobnice, mora
biti čreda drobnice stalno varovana.

Neposredna plačila za ukrep II. ohranjanje kolobarja iz
1. točke prvega odstavka 3. člena lahko uveljavljajo upravi-
čenci, ki se v izvajanje tega ukrepa vključijo z vsemi njivskimi
površinami.

Neposrednih plačil za ukrep III. ozelenitev njivskih po-
vršin iz 1. točke prvega odstavka 3. člena (v nadaljnjem
besedilu: ukrep III. ozelenitev njivskih površin) upravičenci
ne morejo uveljavljati za posevke ozimnih žit in oljne ogršči-
ce.

Za površine, za katere upravičenci v letu 2002 uveljav-
ljajo neposredna plačila za ukrep III. ozelenitev njivskih povr-
šin, lahko v letu 2003 uveljavljajo neposredna plačila za
ukrep II. ohranjanje kolobarja, v primeru, da ozelenitev teh
površin ni mogoča.

V letu 2003 lahko upravičenci uveljavljajo neposredna
plačila za ukrep III. ozelenitev njivskih površin samo za tiste
površine, na katerih so v letu 2002 izvajali ukrep II. ohranja-
nje kolobarja in/ali ukrep III. ozelenitev njivskih površin.

Pri ukrepu VIII. planinska paša iz 2. točke prvega od-
stavka 3. člena lahko upravičenci uveljavljajo neposredno
plačilo za planinsko pašo brez dodatka za pastirja ali pa
neposredno plačilo za planinsko pašo z dodatkom za pastir-
ja, pri čemer je ta dodatek možno uveljavljati samo za enega
pastirja na planini. Upravičenci morajo kopijo pogodbe s
pastirjem posredovati Agenciji Republike Slovenije za kme-
tijske trge in razvoj podeželja v roku, ki ga določajo predpisi
o izvedbi ukrepov kmetijske politike.

Neposredna plačila za ukrep XI. ohranjanje obdelane
in poseljene krajine na zavarovanih območjih iz 3. točke
prvega odstavka 3. člena lahko uveljavljajo upravičenci, ka-
terih parcele se nahajajo na naslednjih zavarovanih obmo-
čjih:

– narodni parki:
– Triglavski narodni park,

– regijski parki:
– Kozjanski park,
– Regijski park Škocjanske jame,

– ostala zavarovana območja (krajinski parki, naravni
rezervati, naravni spomeniki, naravne znamenitosti):

– Kolpa,
– Lahinja,
– Drava,
– Jareninski dol,
– Jeruzalemsko-ormoške gorice,
– Kamenščak-Hrastovec,
– Kum,
– Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice,
– Mrzlica,
– Ponikovski kras,
– Rački ribniki-Požeg,
– Šturmovci,
– Zgornja Idrijca,

– Planinsko polje,
– Robanov kot,
– Logarska dolina,
– Zelenci,
– Potok Bičje in močvirni biotopi,
– Jovsi,
– Globodolsko polje,
– Topla.

Neposredna plačila za ukrep XII. prestrukturiranje reje
domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri
iz 3. točke prvega odstavka 3. člena lahko uveljavljajo upra-
vičenci, katerih parcele se nahajajo v naslednjih katastrskih
občinah: 1437 Šmihel pri Žužemberku, 1438 Žvirče, 1439
Hinje, 1440 Sela pri Kinjah, 1441 Veliko Lipje, 1442 Stav-
ča vas, 1497 Podstenice, 1520 Štale, 1530 Blatnik, 1531
Golobinjek, 1532 Planina, 1533 Kleč, 1537 Bukova gora,
1538 Dolenja podgora, 1555 Nova lipa, 1557 Stari trg ob
Kolpi, 1558 Sodevci, 1559 Radenci, 1560 Sinji vrh, 1561
Damelj, 1562 Učakovci, 1567 Potiskavec, 1568 Podtabor,
1569 Polom, 1570 Stari log, 1571 Smuka, 1572 Rog,
1573 Mala gora, 1574 Koblarji, 1575 Stara cerkev, 1576
Mahovnik, 1577 Kočevje, 1578 Željne, 1579 Rajhenav,
1580 Onek, 1581 Livold, 1582 Koče, 1583 Gotenica,
1584 Draga, 1585 Trava, 1586 Žurge, 1587 Osilnica,
1588 Bosljiva loka, 1589 Borovec, 1590 Kočevska Reka,
1591 Novi Lazi, 1592 Štalcerji, 1593 Črni potok, 1594
Mozelj, 1596 Brezje, 1597 Koprivnik, 1599 Nemška Loka,
1600 Knežja lipa, 1601 Čeplje, 1602 Predgrad, 1603 Dol,
1604 Spodnji Log, 1605 Rajndol, 1606 Škrilj, 1607 Su-
hor, 1608 Briga, 1609 Banjaloka, 1610 Vrh, 1611 Fara,
1612 Pirče, 1613 Kuželj, 1614 Slemena, 1615 Podpolja-
ne, 1616 Velike Poljane, 1617 Sušje, 1618 Vinice, 1619
Sodražica, 1620 Žimarice, 1621 Gora, 1622 Zamostec,
1623 Jurjevica, 1624 Gorenja vas, 1625 Ribnica, 1626
Goriča vas, 1627 Prigorica, 1628 Dane, 1629 Dolenja vas,
1630 Rakitnica, 1631 Grčarice, 1632 Otok I., 1633 Gore-
nje jezero, 1634 Dane, 1635 Podcerkev, 1636 Lož, 1637
Stari trg pri Ložu, 1638 Knežja njiva, 1639 Vrhnika, 1640
Retje, 1641 Hrib, 1642 Travnik, 1643 Poljane, 1644 Iga
vas, 1645 Viševek, 1646 Pudob, 1647 Nadlesk, 1648
Kozarišče, 1649 Vrh, 1650 Babna polica, 1651 Babno
polje, 1652 Rakitna, 1653 Osredek, 1654 Žilce, 1655
Kranjče, 1656 Otave, 1657 Kožljek, 1658 Bezuljak, 1659
Rakek, 1660 Unec, 1661 Begunje pri Cerknici, 1662 Sel-
šček, 1663 Cajnarje, 1664 Štrukljeva vas, 1665 Jeršiče,
1666 Ravne pri Žilcah, 1667 Hiteno, 1668 Zales, 1669
Kremenca, 1670 Ulaka, 1671 Gradiško, 1672 Ravnik,
1673 Velike Bloke, 1674 Radlek, 1675 Grahovo, 1676
Cerknica, 1677 Dolenja vas, 1678 Otok II., 1679 Lipsenj,
1680 Žerovnica, 1681 Bločice, 1682 Studeno, 1683 No-
va vas, 1684 Volčje, 1685 Krajič, 1686 Strmca, 1687
Veliki vrh, 1688 Runarsko, 1689 Benete, 1690 Studenec,
1691 Hudi vrh, 1692 Metulje, 1693 Topol, 1694 Ravne pri
Topolu, 1705 Preserje, 1706 Vrbljene, 1707 Iška vas,
1708 Golo, 1709 Želimlje, 1710 Gradišče, 1711 Turjak,
1712 Zapotok, 1713 Krvava peč, 1714 Selo pri Robu,
1715 Osolnik, 1716 Ulaka, 1717 Velike Lašče, 1718 Dvor-
ska vas, 1719 Lužarji, 1788 Vino, 1792 Luče, 1793 Ilova
gora, 1794 Račna, 1795 Velike Lipljene, 1796 Cesta, 1797
Zdenska vas, 1798 Zagorica, 1799 Videm-Dobrepolje,
1800 Podgora, 1801 Kompolje, 1829 Veliko Globoko,
1830 Ambrus, 1831 Višnje, 2006 Zabočevo, 2017 Dolenji
Logatec, 2018 Laze, 2019 Grčarevec, 2261 Gorenja Tre-
buša, 2297 Čepovan, 2298 Lazna, 2299 Lokve, 2353
Srednja Kanomlja, 2355 Vojsko, 2356 Čekovnik, 2363
Idrijski Log, 2365 Črni vrh, 2366 Zadlog, 2367 Kanji dol,
2368 Lome, 2369 Javornik, 2370 Dol-Otlica, 2374 Vodi-
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ce, 2375 Podkraj, 2376 Višnje, 2406 Nanos, 2469 Dole-
nja planina, 2470 Gorenja planina, 2471 Kačja vas, 2472
Strmica, 2473 Studeno, 2474 Bukovje, 2475 Šmihel pod
Nanosom, 2476 Landol, 2477 Zagon, 2478 Hrašče, 2480
Hrenovice, 2481 Velika Brda, 2482 Strane, 2489 Stara
vas, 2490 Postojna, 2491 Matenja vas, 2505 Jurišče, 2506
Palčje, 2507 Trnje, 2508 Snežnik, 2509 Bač, 2510 Korit-
nice, 2512 Šembije, 2524 Trnovo, 2525 Ilirska Bistrica,
2696 Voljščica, 2700 Rakov Škocjan, 2703 Hrušica, 2704
Jurjeva dolina, 2705 Leskova dolina, 2709 Javorje, 2710
Glažuta.

Zgornji zneski neposrednih plačil na hektar zemljišč
upravičenca, ki jih je možno pridobiti s kombinacijo ukrepov
SKOP v letih 2002–2003, 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

Ministrstvo za okolje in prostor mora, za namene izpe-
ljave te uredbe, Agenciji Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano posredovati uradno evidenco zavarovanih
območij (v digitalni obliki) z navedbo imen zavarovanih ob-
močij, katastrskih občin (ime in šifra k.o.) in podatkov o
parcelah (parcelne številke).

Zavod za gozdove Slovenije mora, za namene izpeljave
te uredbe, Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano posredovati uradno evidenco osrednjega območja
pojavljanja velikih zveri (v digitalni obliki) z navedbo imen
katastrskih občin (ime in šifra k.o.) in podatkov o parcelah
(parcelne številke).

5. člen
Upravičenci, ki vlagajo zahtevek za pridobitev neposre-

dnih plačil za ukrepe SKOP, morajo poleg pogojev iz te
uredbe izpolnjevati tudi vse ostale pogoje določene v Slo-
venskem kmetijsko okoljskem programu in predpisih, ki ure-
jajo izvajanje ukrepov kmetijske politike.

Najmanjša velikost enote kmetijskega zemljišča iste
rabe, za katero je mogoče pridobiti neposredno plačilo za
en ukrep SKOP je 0,1 ha, na kmetijskem gospodarstvu pa
mora biti skupno vsaj 0,3 ha kmetijskih zemljišč za en ukrep,
razen če v Slovenskem kmetijsko okoljskem programu za
posamezne ukrepe ni drugače določeno.

6. člen
Na istih površinah upravičenci lahko izvajajo več ukre-

pov po točkah 1. do 3. iz prvega odstavka 3. člena te
uredbe, na način kot ga za posamezni ukrep določa Sloven-
ski kmetijsko okoljski program in drugi odstavek 6. člena te
uredbe. V primeru, da upravičenci izvajajo več ukrepov
SKOP, skupna višina neposrednih plačil na hektar za te
ukrepe ne more preseči zgornje višine zneskov neposre-
dnih plačil iz devetega odstavka 4. člena te uredbe.

Upravičenci lahko ukrepe SKOP iz 1., 2. in 3. točke
prvega odstavka 3. člena te uredbe kombinirajo na naslednji
način:
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7. člen
Za neposredna plačila SKOP iz 1., 2. in 3. točke

prvega odstavka 3. člena te uredbe je s predlogom proraču-
na za leto 2002 na postavki 5851 določeno do
2.369,767.000 SIT, za promocijo in izobraževanje pa do
40,000.000 SIT.

Za neposredna plačila SKOP iz 1., 2. in 3. točke
prvega odstavka 3. člena te uredbe je s predlogom proraču-
na za leto 2003 na postavki 5851 določeno do
2.480,997.000 SIT, za promocijo in izobraževanje pa do
40,000.000 SIT.

Kolikor vsota zahtevkov za posamezen ukrep preseže
višino sredstev na proračunski postavki 5851, lahko Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano višino neposrednih plačil SKOP za po-
samezen ukrep zniža.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-12/2001-2
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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in

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktorica mag. Sonja BUKOVEC (v nadaljevanju: agencija),

skleneta naslednjo

P O G O D B O
o izvajanju ukrepov Slovenskega kmetijsko okoljskega programa

1. člen
S to pogodbo pogodbeni stranki dogovorita medsebojne obveznosti in pravice pri izvajanju ukrepov Slovenskega

kmetijsko okoljskega programa (v nadaljevanju: SKOP), predpisanega z uredbo o neposrednih plačilih za ukrepe Slovenske-
ga kmetijsko okoljskega programa (EKO 2, EKO 3).

2. člen
Upravičenec-ka zagotavlja, da je seznanjen-a z vsebino in pogoji za izvajanje ukrepov SKOP ter se obvezuje, da jih bo

dosledno izpolnjeval-a ves čas trajanja programa (pet let). Odstop od programa je možen le pod pogoji, določenimi s
predpisi.

3. člen
Agencija se obvezuje, da bo upravičencu-ki za izvajanje ukrepov SKOP v času trajanja programa iz 2. člena izplačevala

namenska sredstva v skladu s pogoji, po postopkih ter v višini, določenimi s predpisi in razpoložljivimi sredstvi v proračunu
Republike Slovenije.

4. člen
V primeru, da upravičenec-ka pred iztekom petletnega programa preneha z izvajanjem ukrepov iz 2. člena, ali v primeru

kršitev določil SKOP, mora vrniti vsa do takrat pridobljena namenska sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, razen
v primerih, ki so posebej določeni v SKOP.

5. člen
Upravičenec-ka dovoljuje, da lahko njegove/njene osebne podatke navedene v tej pogodbi in na zahtevku za neposre-

dna plačila, za namene izpeljave in analize ukrepov kmetijske politike, uporabljajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, agencija in Statistični urad RS.

6. člen
Ob vstopu Slovenije v EU se lahko zaradi revizije financiranja izvajanja SKOP ta pogodba razveže ali spremeni v skladu s

takrat veljavno zakonodajo EU in Republike Slovenije.
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7. člen
Vse morebitne spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki z aneksi k pogodbi.

8. člen
Morebitne medsebojne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa jima to ne bo uspelo,

je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod ter prične

veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

V/Na __________________________________ V Ljubljani, dne ___________________________

dne ________________________

Kmetijsko gospodarstvo/Družba: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Direktorica:
mag. Sonja Bukovec

Upravičenci do neposrednih plačil
Po zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) so upravičenci za pridobitev neposrednih plačil SKOP kmetijska gospodarstva (KMG) in

druge fizične ter pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, skladno z načeli
dobre kmetijske prakse in dobrega gospodarja ter izpolnjujejo dodatne predpisane pogoje za posamezne ukrepe. Na zavarovanem območju je
možno neposredno plačilo pridobiti, če se KMG oziroma posamezna kmetijska zemljišča KMG nahajajo na zavarovanem območju.

Velikost kmetijskih zemljišč
Najmanjša velikost enote kmetijskega zemljišča iste rabe, za katero je mogoče pridobiti neposredno plačilo za en ukrep SKOP je 0,1 ha, na

KMG pa mora biti skupno vsaj 0,3 ha kmetijskih zemljišč za en ukrep, razen če s pogoji za posamezne ukrepe ni drugače določeno.

Trajanje obveznosti
Upravičenec za izplačilo neposrednega plačila se s podpisom pogodbe hkrati z vlogo obveže, da bo na KMG ukrepe SKOP izvajal ves čas

trajanja programa (5 let), in sicer skladno z izpolnjevanjem pogojev za pridobitev neposrednega plačila za določen ukrep. Odstopanja od te
obveznosti so dovoljena le v naslednjih primerih:

– če po triletnem obdobju izpolnjevanja obveznosti upravičenec dokončno preneha s kmetovanjem, oziroma če njegov naslednik ni
sposoben izpolnjevati pogodbenih obveznosti,

– če se med trajanjem obveznosti površine KMG povečajo, se upravičenec lahko vključi v program s povečanim obsegom površin, kolikor
to povečanje površin prispeva k nedvoumnemu varovanju okolja glede na naravo ukrepov in zahtevane pogoje ter še naprej zagotavlja učinkovito
kontrolo nad izvajanjem ukrepov; če se upravičenec s povečanim obsegom površin ne vključi v program mora na teh površinah izvajati vsaj načela
dobre kmetijske prakse in dobrega gospodarja, pri čemer se učinkovitost izvajanja in kontrole ostalih ukrepov programa ne sme poslabšati,

– če se med trajanjem obveznosti površine KMG zmanjšajo in to ne poslabša učinkovitosti izvajanja in kontrole ukrepov programa,
– če se spremeni obseg kmetijskih zemljišč ali način kmetovanja neodvisno od upravičenca (komasacije, zemljiške operacije, denacionali-

zacijski postopek, prisilna dražba, dedovanje),
– če ob sklenitvi pogodbene obveznosti, spremembe, ki vplivajo na kasnejše izvajanje ukrepov še niso bile znane oziroma v primeru višje

sile (smrt upravičenca, dolgotrajna opravilna nesposobnost upravičenca, naravne in elementarne nesreče, ki občutno vplivajo na kmetijske
površine ali živali na KMG, uničenje gospodarskih poslopij zaradi nesreč, veterinarske prepovedi, neodvisne od upravičenca, kužne bolezni, ki
ogrozijo del ali vse živali upravičenca).

Vsako odstopanje od pogodbenih obveznosti se na podlagi ustrezne vloge upravičenca rešuje individualno.

Ostali pogoji
– Pri izvajanju ukrepov SKOP mora upravičenec do neposrednih plačil dosledno upoštevati načela dobre kmetijske prakse pri gnojenju

(Uradni list RS, št. 34/00) in dobre kmetijske prakse varstva rastlin (MKGP, 2000) ter kmetijska zemljišča obdelovati kot dober gospodar, pri
čemer mora kmetijsko proizvodnjo prilagoditi ekološkim in talnim razmeram, uporabljati zemljiščem in kraju primerne metode za preprečevanje
zbitosti tal, erozije in onesnaževanja ter zagotavljati trajno rodovitnost zemljišč (Zakon o kmetijskih zemljiščih – Uradni list RS, št. 59/96, št.
31/98 – odl. US, 68/00 – odl. US).

– Tudi na površinah, ki ne bodo vključene v SKOP, mora upravičenec dosledno upoštevati načela dobre kmetijske prakse pri gnojenju in
dobre kmetijske prakse varstva rastlin ter dobrega gospodarja, pri čemer kmetovanje na teh površinah ne sme negativno vplivati na okolje in
zmanjšati učinkovitosti izvajanja ukrepov na površinah, ki so vključene v program.

– S petletno pogodbo se upravičenec obveže, da bo ves čas trajanja SKOP skladno s predpisanimi pogoji izvajal ukrep oziroma ukrepe, s
katerimi se je vključil v program. Med trajanjem pogodbene obveznosti se med posameznimi leti (in ne med letom) en ukrep SKOP lahko zamenja
z drugim, če ta sprememba prispeva k bistvenemu izboljšanju varovanja okolja. Vsako odstopanje od pogodbenih obveznosti v smislu zamenjave
enega ukrepa z drugim ukrepom, se na podlagi ustrezne vloge upravičenca rešuje individualno.

– Na živinorejskih kmetijah mora biti prostor za skladiščenje gnojevke oziroma gnojnice ustrezno zgrajen, tako da ne predstavlja vira
onesnaževanja okolja (podtalnice).

– Skladiščni prostor za živinska gnojila mora zadoščati za premostitev časa, ko je po uredbi o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla
(Uradni list RS, št. 68/96) gnojenje z živinskimi gnojili prepovedano oziroma ni mogoče.

– Obtežba z živino na KMG 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 KMG (vsa kmetijska zemljišča v rabi), pri čemer mora biti
izračunano število GVŽ zaokroženo na eno decimalko.
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– Upravičenec, ki zaprosi za neposredna plačila iz naslova SKOP, mora ves čas trajanja programa obvezno in sproti voditi evidenco o vseh
delovnih opravilih, ki se izvajajo pri izbranih ukrepih.

– Upravičenec, ki mu bodo izplačana neposredna plačila iz naslova SKOP, je dolžan na KMG hraniti vso dokumentacijo (zahtevek s
prilogami, potrdilo o opravljenem izobraževanju) in vse evidence (zasnova kolobarja, zapisi o delovnih opravilih) ves čas trajanja programa ter nato
še štiri leta od dneva zadnje pridobitve neposrednih plačil.

– KMG, ki izvaja ukrepe SKOP, mora izpolnjevati tudi vse pogoje, ki jih zahteva Integrirani administrativni in kontrolni sistem (IACS), za
celoten čas trajanja programa, kot je to določeno v predpisih, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.

– Upravičenec mora pri izvajanju ukrepov SKOP upoštevati tudi okoljske predpise in predpisane akte na zavarovanih območjih.
– Upravičenec pri izvajanju ukrepov kmetijsko okoljskega programa ne sme uporabljati gensko spremenjenih organizmov in izdelkov

pridobljenih iz njih.

Vračilo sredstev
Prejeta neposredna plačila za izvajanje ukrepov SKOP je v predpisanem roku na zahtevo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

(AKTRP) potrebno vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, če:
– zaradi nepričakovanih okoliščin izpolnjevanje predpisanih pogojev in pogodbenih obveznosti ni možno ter AKTRP o tem ni obveščena v

letu nastalih sprememb,
– se ne omogoči oziroma ne dovoli vpogleda v ustrezno dokumentacijo na KMG oziroma dostopa do kmetijskih zemljišč in zgradb za

namene IACS dodeljevanja ali porabe proračunskih sredstev,
– se neposredno plačilo deloma ali v celoti ne uporabi za namene, za katere je bilo izplačano,
– je s kontrolo ugotovljeno odstopanje med navedeno in dejansko površino kmetijskih zemljišč in številom živali,
– upravičenec ne izpolnjuje splošnih določil SKOP in ne izvaja ukrepov, za katera je pridobil neposredna plačila, skladno s predpisanimi

pogoji,
– v predpisanem času za hranjenje dokumentacije ni možno preveriti upravičenosti do že izplačanih neposrednih plačil,
– AKTRP upravičenca pisno obvesti, da mu je bilo neposredno plačilo pomotoma izplačano in upravičenec v roku 15 dni od prejema

obvestila, nakazanih sredstev ne vrne,
– je prišlo do navedbe neresničnih podatkov, podvajanja podatkov.
V primeru, da KMG ne izpolnjuje pogojev za integrirano oziroma ekološko kmetovanje, tako da upravičenec ne prejme ustreznega

certifikata oziroma pozitivnega poročila v obdobju prilagajanja v tekočem letu, upravičenec izgubi pravico do neposrednega plačila za tovrstne
ukrepe v tekočem letu.

Če pa je odstopanje od izpolnjevanja pogojev za integrirano oziroma ekološko kmetovanje tolikšno, da upravičenec v dveh zaporednih letih
ne pridobi ustreznega certifikata, se na podlagi pravnomočne inšpekcijske odločbe obveznost nadaljnjega izvajanja ukrepov SKOP prekine, pri
čemer je upravičenec dolžan vrniti tudi že izplačano neposredno plačilo preteklih let skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.

Kolikor upravičenec že prejme certifikat organizacije za kontrolo integriranega oziroma ekološkega kmetovanja in kmetijski inšpektor v
obdobju po prejemu certifikata z naknadno kontrolo ugotovi odstopanje od predpisanih zahtev, se certifikat z inšpekcijsko odločbo razveljavi,
upravičenec pa je na zahtevo AKTRP dolžan vrniti že izplačano neposredno plačilo skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.

Če AKTRP upravičenca pisno obvesti, da mu je bilo neposredno plačilo pomotoma izplačano in upravičenec v roku 15 dni od prejema
obvestila, nakazanih sredstev ne vrne, mora plačati tudi zakonite zamudne obresti od dneva prejema obvestila do dneva vračila.

Izplačana neposredna plačila je brez zakonitih zamudnih obresti potrebno vrniti v primeru:
– če upravičenec ugotovi, da mu je bilo neposredno plačilo izplačano pomotoma in o tem obvesti AKTRP v roku 14 dni od datuma

napačnega nakazila,
– če v danih okoliščinah upravičenec ni mogel nedvoumno ugotoviti, da je bilo plačilo izvedeno pomotoma.
Upravičenec je oproščen vračila sredstev v primeru višje sile.

1575. Uredba o programih kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za leti 2002 in 2003

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 programih kmetijske strukturne politike

in kmetijske politike razvoja podeželja
za leti 2002 in 2003

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa:
– programe kmetijske strukturne politike in kmetijske

politike razvoja podeželja skladno s proračunom Republike
Slovenije za leto 2002 in proračunom Republike Slovenije
za leto 2003,

– upravičence, pogoje, kriterije in postopke za uvedbo
in izvajanje posameznih ukrepov in namenov kmetijske struk-
turne politike,

– nadzor nad izvajanjem ukrepov po tej uredbi.

I. Ukrepi

2. člen
(vrste ukrepov)

Za uresničevanje ciljev kmetijske strukturne politike se
sredstva za programe kmetijske strukturne politike in kmetij-
ske politike razvoja podeželja namenijo za naslednje ukre-
pe:

1. ZEMLJIŠKE OPERACIJE

– proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromeliora-
cije;

– proračunska postavka 1494 – ukrep: Hidromeliora-
cije kmetijskih zemljišč;

– proračunska postavka 2436 – ukrep: Vzdrževanje
akumulacije Vogršček;
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– proračunska postavka 8227 – ukrep: Vzdrževanje in
sanacija melioracijskih sistemov;

– proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije in
sanacija nedokončanih komasacij;

– proračunska postavka 2438 – ukrep: Obnova in ure-
janje pašnikov;

2. STRUKTURNI UKREPI

– proračunska postavka 5537 – ukrep: Podpora trž-
nim organizacijam pridelovalcev;

– proračunska postavka 5538 – ukrep: Program pod-
por za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje;

– proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi pod-
por za prestrukturiranje živilstva;

3. VERTIKALNI UKREPI

– proračunska postavka 1458 – ukrep: Obnova vasi;
– proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni pro-

grami za ravoj podeželskih ekonomij;
– proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore eko-

nomski diverzifikaciji podeželja
– alternativni dohodkovni viri;
– proračunska postavka 3804 – ukrep: Razvoj infras-

trukture, povezane z razvojem kmetijstva;

4. DRUGI UKREPI

– proračunska postavka 2556 – ukrep: Podpora stro-
kovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu povezova-
nju;

– proračunska postavka 1417 – ukrep: Sofinanciranje
kmetijskega izobraževanja – praktični pouk;

– proračunska postavka 6557 – ukrep: Usposobitev
javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu

– proračunska postavka 2551 – ukrep: Kmetijstvo:
Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo – podpora.

3. člen
(sredstva)

Sredstva za posamezne ukrepe so v proračunu Repu-
blike Slovenije za leto 2002 in v proračunu Republike Slove-
nije za leto 2003, namenjena za plačilo že sprejetih obvez-
nosti iz preteklih let, za izvajanje programov ukrepov, ki jih
določa ta uredba in za realizacijo zahtevkov, prispelih na
javne razpise za zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih
sredstev iz naslova programov kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2002 in 2003.

Na predlog ministra, pristojnega za kmetijstvo (v nadalj-
njem besedilu: minister), Vlada Republike Slovenije določi
višino sredstev za posamezne namene in obdobje izvajanja
obveznosti plačil.

II. Proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromelioracije

4. člen
(vzpostavitev evidence agromelioracij)

Predmet podpore je:
– vzpostavitev evidence ter katastra za agromelioraci-

je in
– financiranje dejavnosti na področju priprave potre-

bnih strokovnih podlag ter ostalih strokovnih vsebin, potre-
bnih za izvajanje agromelioracij.

Upravičenci do sredstev po tem členu so fizične ali
pravne osebe, registrirane za dejavnosti raziskovanja in raz-
voja.

Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
– ustrezna tehnična in kadrovska usposobljenost za

vzpostavitev evidenc melioracijskih sistemov,

– usposobljenost za delo v skladu z metodologijo
EviMeS za vzpostavitev evidenc melioracijskih sistemov.

O dodelitvi sredstev po tem členu odloči minister.
Višina sredstev znaša do 100% vrednosti izbrane po-

nudbe.

5. člen
(investicije v izvedbo agromelioracijski del

po programu ministra)
Predmet podpore je:
– ureditev kmetijskih zemljišč za izboljšanje proizvodne

sposobnosti zemljišč in povišanje kakovosti kmetijske pride-
lave v Upravni enoti Ptuj;

– strokovni nadzor nad izvedbo del.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka občine v

Upravni enoti Ptuj;
– v primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka, fizične

ali pravne osebe registrirane za področje nadzora za nizke
gradnje.

Pogoji za pridobitev sredstev:
1. v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka morajo

upravičenci
a ) predložiti program investicije, ki ga potrdi minister in

mora vsebovati:
– pravnomočno odločbo za izvedbo del,
– vodnogospodarsko stališče,
– soglasje ministrstva, pristojnega za okolje in prostor,
– dokazilo o zagotovljenih sredstev za izvedbo progra-

ma v občinskem proračunu,
b) naknadno predložiti soglasje ministrstva, pristojnega

za finance, v skladu s predpisi o financiranju občin;
2. v primeru iz druge alinee točke a) prejšnjega odstav-

ka morajo upravičenci predložiti dokazila o usposobljenosti
za nadzor.

Če so upravičenci občine morajo v roku 30 dni po
objavi predpisa Vlade Republike Slovenije, ki določa višino
sredstev za posamezne namene iz te uredbe, predložiti
program izvedbe del, ki ga potrdi minister.

Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša v prime-
ru, če so upravičenci občine, do 50% vrednosti potrjenega
programa, v primeru nadzora nad izvedbo del pa 100%
vrednosti ponudbe.

6. člen
(izvedba agromelioracijskih del v letu 2003)

Predmet podpore je
1. usposobitev kmetijskih zemljišč, za katere so značil-

ne velike reliefne razčlenjenosti (neugodni nagibi), skalovi-
tost, slaba dostopnost do kmetijskih zemljišč, neugodne
fizikalne in kemične lastnosti tal ter neugodni vodni režim;

2. financiranje dejavnosti na področju priprave strokov-
nih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma pripra-
ve ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za
izvajanje agromelioracij.

Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– v primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka, občine, v

katerih se bodo izvajale agromelioracije;
– v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka, fizične in

pravne osebe z ustrezno strokovno usposobljenostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena

morajo upravičenci predložiti:
– odredbo oziroma odločbo o uvedbi agromelioracije;
– pravnomočno odločbo o dovolitvi priglašenih del ozi-

roma pravnomočno gradbeno dovoljenje, če gre za poseg v
prostor;
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– seznam parcel, na katerih se izvaja agromelioracija,
po katastrskih občinah, lastnikih in vrstah rabe;

– investicijsko-tehnično dokumentacijo za izvedbo del
(PGD, PZI) oziroma program agromelioracijskih del;

– investicijski program s prikazom pokritja finančne kon-
strukcije nameravane naložbe po posameznih lastnikih kme-
tijskih zemljišč, z navedbo virov financiranja in terminskim
planom izvajanja agromelioracij po fazah del in navedbo
roka realizacije naložbe;

– izjavo upravičenca, da za to agromelioracijo še ni
prejel finančnih sredstev iz proračuna ministrstva, pristojne-
ga za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: MKGP);

– izjavo o zagotovitvi finančnih sredstev za tisti del, ki
ga finančno ne pokriva MKGP;

– mnenje kmetijske svetovalne službe o predlagani na-
ložbi;

– navedbo širšega razvojnega programa oziroma pro-
jekta, če je naložba vključena vanj,

– naknadna predložitev soglasja ministrstva, pristojne-
ga za finance, v skladu s predpisi o financiranju občin;

2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena:
– predložitev ponudbe iz katere je razvidna strokovna

usposobljenost.
Delež dodeljenih sredstev iz 1. točke prvega odstavka

tega člena znaša 35% vrednosti izvedbenih del.
O dodelitvi sredstev iz 2. točke prvega odstavka tega

člena odloča minister. Delež dodeljenih sredstev iz 2. točke
prvega odstavka tega člena znaša 100% priznane vrednosti.

III. Proračunska postavka 1494 – ukrep: Hidromelioracije
kmetijskih zemljišč

7. člen
(hidromelioracije kmetijskih zemljišč – investicije

v izgradnjo velikih namakalnih sistemov)
Predmet podpore so investicije v izgradnjo velikih na-

makalnih sistemov, ki izkazujejo zadostno interno stopnjo
donosnosti in so bile obravnavane v sklopu Nacionalnega
programa namakanja iz leta 1995 in obdelane v Študiji iz-
vedljivosti iz leta 1999, ki jo je izvajalo podjetje AFC iz
Bonna v sodelovanju s Svetovno Banko.

Upravičenci do sredstev po tem členu so fizične ali
pravne osebe, ki jih lastniki zemljišč bodočega namakalne-
ga sistema pooblastijo za vodenje investicije.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev odredbe o uvedbi namakanja,
– predložitev podpisanih pravno zavezujočih izjav la-

stnikov vsaj 80% zemljišč, na katerih se izvaja namakalni
sistem, da se zavezujejo, da bodo v roku največ enega leta
po pridobitvi uporabnega dovoljenja za namakalni sistem,
začeli z uporabo le tega ter da bodo plačevali nadomestila
za kritje stroškov za redno delovanje in vzdrževanje nama-
kalnega sistema;

– predložitev programov o vzpostavitvi sistema trženja
in skladiščenja proizvodov intenzivne pridelave (upravičenci
jih dokazujejo s pisno obliko predpogodb ali pisnih dogovo-
rov ter s podrobno analizo trženja na področju namakalnega
sistema);

– predložitev investicijskega programa, izdelanega v
skladu s predpisi iz katerega izhaja interna stopnja donosno-
sti investicije, ki mora biti najmanj 11,5%;

– predložitev pisnega predloga institucionalnih okvirjev
za izvedbo projekta (s predlogi za organizacijo izvedbe na-
makalnega sistema, organizacijo informiranja in usposablja-
nja kmetov za namakalno proizvodnjo, načini usklajevanja
kmetov pri pridelavi in trženju);

– predložitev programa poteka investicije.

O dodelitvi sredstev po tem členu odloči minister na
podlagi programa poteka investicije, ki ga potrdi minister.

Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 100%
vrednosti potrjenega investicijskega programa.

8. člen
(hidromelioracije kmetijskih zemljišč – sanacija velikih

hidromelioracijskih sistemov, ki so v državni lasti)
Predmet podpore so investicije v sanacijo državnih hi-

dromelioracijskih sistemov.
Upravičenci do sredstev po tem členu so fizične in

pravne osebe, ki so bile kot ustrezno usposobljene izbrane
za vzdrževanje in sanacijo hidromelioracijskih sistemov v
letu 2000.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev odredbe oziroma odloka o uvedbi hidro-

melioracije;
– predložitev potrjenih situacij o opravljenem delu v

letu 2000;
– predložitev zapisnika o opravljenem inšpekcijskem

pregledu izvedbe del s strani kmetijske inšpekcije;
– investicija ne sme biti začeta pred letom 2000.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 100%

vrednosti investicije.

9. člen
(hidromelioracije kmetijskih zemljišč – nadaljevanje
vzpostavitve katastra hidromelioracijskih sistemov

in naprav)
Predmet podpore je vzpostavitev katastra melioracij-

skih sistemov in naprav v skladu s predpisi, ki urejajo kmetij-
ska zemljišča in po potrebi prenos podatkov o pripadnosti
hidromelioracijskim območjem v vpogledovalnik zemljiške-
ga katastra – Vikat.

Upravičenci do sredstev po tem členu so fizične in
pravne osebe, ki so ustrezno strokovno in tehnično uspo-
sobljene.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predhodno sodelovanje z MKGP pri vzpostavitvi me-

todologije evidenc melioracijskih sistemov in poznavanje
metodologije za vzpostavitev katastra melioracijskih siste-
mov EviMeS;

– sodelovanje z MKGP pri vzpostavitvi katastra meliora-
cijskih sistemov in naprav v letu 2001;

– ustrezna tehnično informacijska opremljenost;
– ustrezen prostor za začasni arhiv dokumentacije me-

lioracijskih sistemov;
– ustrezna strokovna usposobljenost za vodenje inve-

sticije in tehnično izvajanje projekta;
– za potrebe vnosa podatkov v VIKAT mora v ponudbi

sodelovati podizvajalec, ki je uradni skrbnik računalniškega
vpogledovalnika v zemljiški kataster – VIKAT.

O dodelitvi sredstev po tem členu odloča minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša 100%

vrednosti investicije.

10. člen
(hidromelioracije kmetijskih zemljišč – priprava

podzakonskih aktov in strokovnih podlag)
Predmet podpore je financiranje dejavnosti na podro-

čju priprave strokovnih podlag za podzakonske akte in izde-
lava podzakonskih aktov na področju hidromelioracij.

Upravičenci do sredstev po tem členu so ustrezno
strokovno in tehnično usposobljene fizične in pravne osebe.

Pogoj za pridobitev sredstev je predložitev dokazil o
ustreznih referencah in strokovni usposobljenosti.
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O dodelitvi sredstev po tem členu odloča minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša 100%

vrednosti investicije.

IV. Proračunska postavka 2436 – ukrep: Vzdrževanje
akumulacije Vogršček

11. člen
(vzdrževanje objekta akumulacije Vogršček)

Predmet podpore je financiranje:
– vzdrževanja objekta akumulacije Vogršček v deležu

odškodnine, ki služi namakanju kmetijskih zemljišč;
– vzdrževanja glavnega razvoda namakalnega sistema

(primar in sekundar), črpališč, razdelilnih postaj ter dveh
mostov, ki premoščata reko;

– nadzora nad izvedbo vzdrževalnih del.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka, VGP

Soča, vodnogospodarsko podjetje d.d., Nova Gorica,
– v primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka, Kme-

tijstvo Vipava d.d., Šempeter pri Gorici,
– v primeru iz tretje alinee prejšnjega odstavka fizične

in pravne osebe registrirane za področje nadzora izvedbe
vzdrževalnih del.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenca iz prve in druge alinee drugega odstavka

tega člena morata najpozneje 15 dni po objavi predpisa
Vlade Republike Slovenije, ki določa višino sredstev za po-
samezne namene iz te uredbe, predložiti program vzdrževa-
nja razdeljen po četrtletnih obračunskih situacijah, ki ga po
soglasju ministra potrdi direktor Agencije Republike Sloveni-
je za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedi-
lu: ARSKTRP);

– upravičenci iz tretje alinee prejšnjega odstavka mora-
jo predložiti dokazila o usposobljenosti in o registraciji za
dejavnost.

Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša 100%
vrednosti potrjenega programa oziroma vrednosti ponudbe.

V. Proračunska postavka 8227 – ukrep: Vzdrževanje
in sanacija melioracijskih sistemov

12. člen
(vzdrževanje in sanacija melioracijskih sistemov)

Predmet podpore je financiranje del za redno delova-
nje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov (v nadaljnjem
besedilu: HMS), v skladu s prilivi sredstev iz naslova prispev-
kov nadomestil za redno delovanje in vzdrževanje HMS na
območjih, ki so:

– že vpisana v Katastru melioracijskih sistemov in na-
prav v Republiki Sloveniji pri MKGP;

– bila vključena v odredbi o določitvi višine nadomesti-
la za kritje stroškov za redno delovanje in vzdrževanje HMS
za tekoče leto;

– na podlagi verifikacij na terenu izkazale potrebo po
vzdrževanju;

– na podlagi verifikacij po terenu izkazala zadostno
natančnost za izvedbo odmer nadomestil za kritje stroškov
za redno delovanje in vzdrževanje.

Upravičenci do sredstev po tem členu so pravne in
fizične osebe, ki jim MKGP dodeli upravljanje nad HMS.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložena pogodba o upravljanju HMS med MKGP

in upravičencem;
– predložen skupen program o poteku vzdrževanja in

upravljanja v tekočem letu za vsa območja, ki so upravičen-
cu dodeljena v upravljanje in ki ga potrdi minister.

O dodelitvi sredstev po tem členu odloča minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša 100%

vrednosti programa, ki ga potrdi minister, v skladu s prilivi
sredstev.

VI. Proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije
in sanacija nedokončanih komasacij

13. člen
(komasacije)

Predmet podpore so:
1. komasacije:
– ki so posledica izgradnje infrastrukturnih objektov

(železniške proge, gradnja avtocest, vodni zadrževalniki itd.),
za tisti del, ki presega obveznosti investitorja gradnje infras-
trukturnih objektov, vendar predstavlja smiselno zaključeno
celoto tega območja;

– ki so na območju izgradnje namakalnih sistemov ozi-
roma drugih agrarnih operacij;

– ki se na določenem območju uvajajo prvič;
– na območjih, kjer so pravnomočno zaključeni po-

stopki denacionalizacije;
– na območjih z izrazito neugodno posestno strukturo

(več kot 4 parcele na ha),
2. dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag

za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih
strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje
komasacij.

Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– v primeru iz 1. točke prejšnjega odstavka, občine, v

katerih se bodo izvajale komasacije,
– v primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka, fizične in

pravne osebe z ustrezno strokovno usposobljenostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
a) v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena:
1. predložitev kopije zemljiško-katastrskega načrta z

izrisanimi predvidenimi mejami komasacijskega območja in
prikazom obstoječega lastninskega stanja;

2. predložitev izvlečka iz planskega akta lokalne sku-
pnosti, ki se nanaša na komasacijsko območje;

3. predložitev predloga idejne zasnove ureditve koma-
sacijskega območja, ki ga sestavljata tekstualni del in grafič-
ni del;

4. predložitev primerjalne analize komasacije;
5. predložitev izjave upravičenca, da prevzema pravi-

ce, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz investitorstva
komasacije;

6. predložitev izjave upravičenca o zagotovitvi sredstev
za posledično nastalo infrastrukturo, predvideno v idejni
zasnovi komasacije;

7. predložitev dokazila, da so bila dela ponujena v iz-
vedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila;

8. predložitev dokazila, da bodo operativna in geodet-
ska dela na komasacijskih območjih izvajala geodetska po-
djetja, ki so vpisana v imenik geodetskih podjetij v skladu s
predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje
in prostorskih enot;

9. predložitev finančne konstrukcije pokrivanja stro-
škov;

10.  predložitev pravnomočne odločbe o uvedbi koma-
sacijskega postopka,

b) v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena
predložitev ponudbe iz katere je razvidna strokovna uspo-
sobljenost.

Delež dodeljenih sredstev iz 1. točke prvega odstavka
tega člena znaša 100% vrednosti izvedbe komasacije.
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O dodelitvi sredstev iz 2. točke prvega odstavka tega
člena odloča minister. Delež dodeljenih sredstev iz 2. točke
prvega odstavka tega člena znaša 100% priznane vrednosti.

14. člen
(sanacija nedokončanih komasacij)

V okviru sanacije komasacij se podpirajo:
1. hidromelioracije, agromelioracije in melioracijska de-

la, geodetska ter gradbena dela,
2. upravno-pravna dela (priprava predlogov za vpis v

zemljiško knjigo in priprava osnutkov odločb);
3. izvedeniška dela, cenitve in vrednotenje zemljišč;
4. določitev odškodnine komasacijskim upravičencem

na podlagi pravnomočnih odločb;
5. inženiring dela, na komasacijskih območjih iz prilo-

ge 1, ki je sestavni del te uredbe.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– fizične ali pravne osebe, ki so usposobljene za dejav-

nosti svetovanja, projektiranja, raziskovanja, geodetske ali
gradbene dejavnosti za potrebe kmetijske dejavnosti in ima-
jo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji,

– komasacijski udeleženci, upravičeni do odškodnine
na podlagi pravnomočnih komasacijskih odločb.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka predloži-

tev ponudbe iz katere mora biti razvidna usposobljenost.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša 100%

vrednosti del oziroma odškodnin na podlagi pravnomočnih
odločb.

VII. Proračunska postavka 2438 – ukrep: Obnova
in urejanje pašnikov

15. člen
(obnova in urejanje pašnikov)

Predmet podpore je ureditev pašnikov za nadzorovano
pašo na območju Republike Slovenije in preprečevanje za-
raščanja ter vzdrževanje kulturne krajine.

Upravičenci do sredstev po tem členu so fizične in
pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji ter
pašne skupnosti po predpisih, ki urejajo kmetijska zemlji-
šča.

Pogoji za pridobitev sredstev:
1. predložitev ustreznega načrta investicije;
2. predložitev plačanih računov;
3. v primeru obnove in urejanju pašnikov za gojitvene

živali, je potrebno predložiti:
– projekt gojitve živali,
– pravnomočno odločbo o izvedbi del in tehnični doku-

ment v skladu s predpisi o ohranjanju narave.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša 30%

priznane vrednosti investicije.

VIII. Proračunska postavka 5537 – ukrep: Podpore tržnim
organizacijam proizvajalcev

16. člen
(podpore tržnim organizacijam proizvajalcev)

Predmet podpore je:
1. sofinanciranje zagonskih stroškov in stroškov admi-

nistrativnega poslovanja pri ustanavljanju organizacije proiz-
vajalcev;

2. financiranje dejavnosti na področju priprave stro-
kovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma pri-
prave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih
za izvajanje podpor tržnih organizacijam proizvajalcev.

Sredstva se ne dodelijo za stroške, ki nastanejo po
petih letih poslovanja oziroma po sedmih letih od priznanja
tržnih organizacij proizvajalcev.

Upravičenci po tem členu so:
– v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena,

organizacije proizvajalcev in njihova združenja priznane s
strani ministra, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji;

– v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena,
fizične in pravne osebe z ustrezno strokovno usposoblje-
nostjo.

Pogoji za pridobitev sredstev:
a) v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena:
– predložitev dokazila o priznanju s strani ministra;
– predložitev programa dela, izdelanega v skladu z na-

vodilom za pripravo programov dela, letnih dopolnil k pro-
gramom in poročil tržnih organizacij proizvajalcev;

– predložitev dolgoročnih (vsaj triletnih) pogodb o po-
slovanju s svojimi člani,

b) v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena,
predložitev ponudbe iz katere mora biti razvidna strokovna
usposobljenost.

Upravičenci iz prve alinee tretjega odstavka tega člena
morajo v roku 30 dni po objavi predpisa Vlade Republike
Slovenije, ki določa višino sredstev za posamezne namene
iz te uredbe, predložiti program izvedbe del, ki ga potrdi
minister.

Delež dodeljenih sredstev iz 1. točke prvega odstavka
tega člena določajo predpisi o ureditvi trga za posamezne
kmetijske pridelke.

O dodelitvi sredstev iz 2. točke prvega odstavka tega
člena odloča minister. Delež dodeljenih sredstev iz 2. točke
prvega odstavka tega člena znaša 100% priznane vrednosti.

IX. Proračunska postavka 5538 – ukrep Programi podpor
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje

17. člen
(financiranje projektov v primarno kmetijsko pridelavo)

Predmet podpore so:
a) primarna kmetijska proizvodnja:
1. investicije v novogradnjo in adaptacijo hlevov in dru-

gih objektov s pripadajočo opremo za:
– rejo govedi, drobnice, prašičev, kuncev, perutnine

ter rejo konj za meso,
– shranjevanje živalskih gnojil in odpadne vode,
– predelavo mleka na skupnih planšarijah,
– sušenje in skladiščenje kmetijskih pridelkov iz lastne

primarne proizvodnje;
2. investicije v postavitev zavarovanih prostorov s pripa-

dajočo opremo (steklenjaki, rastlinjaki, plastenjaki, tuneli in
tople grede);

3. nakup kmetijske mehanizacije (specialne, hribovske
in dvoriščne);

4. nakup kmetijskih zemljišč;
5. nakup osnovne črede, za povečano število stojišč,

ki so predmet naložbe, razen za plemenske živali za katere
lahko rejec uveljavlja podporo na podlagi drugih predpisov;

6. pomoč iz naslova mladega kmeta,
b) financiranje dejavnosti na področju priprave strokov-

nih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma pripra-
ve ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za
izvajanje podpor organizacijam proizvajalcev.

Sredstva iz točke a) prvega odstavka se ne dodelijo za:
– nakup stavbnih zemljišč in obstoječih zgradb,
– investicije za dejavnost trgovine,
– investicije v hladilnice za sveže sadje in zelenjavo,
– nakup rabljene opreme in kmetijske mehanizacije,
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– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja pri opravljanju dejavnosti vključno

s stroški vzdrževanja in najema,
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije, stroške za plačilo storitev arhi-

tektov, inženirjev in drugih svetovalcev, študij izvedljivosti
in ekonomske upravičenosti, nakupe patentov in licenc,
ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in prese-
gajo 12% priznanih stroškov investicije oziroma progra-
ma.

Upravičenci do sredstev po tem členu so:
1. v primeru iz točke a) prvega odstavka tega člena,

kmetijska gospodarstva (fizične in pravne osebe) ter pašne
skupnosti po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča, ki
imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Slove-
niji;

2. v primeru iz točke b) tega člena, fizične in pravne
osebe z ustrezno strokovno usposobljenostjo.

Pogoji za pridobitev sredstev iz točke a) prvega odstav-
ka tega člena:

– upravičenec, ki je fizična oseba, mora predložiti po-
slovni načrt, izdelan v skladu z metodologijo Kmetijske sve-
tovalne službe Slovenije (poslovni načrt mora biti izdelan
najmanj za čas izvajanja investicije in za obdobje vračanja
posojila);

– upravičenec, ki je pravna oseba, mora predložiti in-
vesticijski program v skladu s predpisi, ki urejajo enotno
metodologijo za izdelavo programov za javna naročila inve-
sticijskega značaja;

– predložiti morajo gradbeno dokumentacijo oziroma
ustrezna dovoljenja, v kolikor gre za gradbene ukrepe;

– investicija mora biti ekonomsko upravičena in mora
prispevati k izboljšanju konkurenčnosti pridelave;

– v primeru da je upravičenec kmetija, morajo nosilci
kmetijskih gospodarstev k vlogi priložiti pooblastilo morebit-
nih solastnikov kmetijskega gospodarstva;

– v primeru da je upravičenec samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba, mora predložiti dokazilo, da je
registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti;

– fizične osebe morajo imeti v uporabi vsaj 3 ha primer-
ljivih kmetijskih zemljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska
zemljišča) v lasti ali v zakupu (veljavnost zakupne pogodbe
mora biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta);

– v primeru kmetij, ki kandidirajo za investicije v posta-
vitev zavarovanih prostorov s pripadajočo opremo, morajo
uporabljati najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (po
predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča);

– pravne osebe morajo imeti vsaj 50 ha primerljivih
kmetijskih zemljišč (po predpisih, ki urejajo kmetijska zemlji-
šča) v lasti ali v zakupu (veljavnost zakupne pogodbe mora
biti najmanj do konca ekonomske dobe projekta);

– pravne osebe, ki kandidirajo za investicije v postavi-
tev zavarovanih prostorov s pripadajočo opremo, morajo
uporabljati najmanj 30 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (po
predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča);

– investicija mora ustrezati predpisanim veterinarsko-
sanitarnim, zdravstveno-tehničnim in okolje varstvenim za-
htevam;

– gradbeni ukrepi morajo biti izvedeni v skladu s pred-
pisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;

– če so upravičenci pravne osebe ali samostojni po-
djetniki posamezniki, morajo predložiti dokazila o svojem
finančnem stanju;

– investicija je lahko začeta največ eno leto pred obja-
vo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili
javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun more-

bitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje
tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in kmetij-
ske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem
ni obvezen);

– v primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki je
predmet podpore iz tega člena, začeta največ eno leto pred
objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z
določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se
šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se
šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in
kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični
prevzem ni obvezen), predhodna delovna faza, ki ni pred-
met podpore iz tega člena pa mora biti zaključena najkasne-
je eno leto pred objavo javnega razpisa;

– po zaključku investicije mora predložiti zapisnik o
tehničnem prevzemu investicije;

– sredstva se dodelijo na podlagi plačanih računov ali
potrjenih situacij;

– upravičenec mora zagotoviti razliko sredstev med do-
deljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije;

– minimalna skupna vrednost investicij mora znašati
vsaj 3,000.000 SIT;

– kmetije, ki pridobijo več kot 8,000.000 SIT sredstev
po tem členu, morajo voditi knjigovodstvo in spremljati rezul-
tate gospodarjenja po FADN metodologiji vsaj še 5 let po
končani investiciji.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo upravi-
čenci za posamezne namene izpolnjevati še naslednje po-
goje:

1. a) v primeru investicije v novogradnjo in adaptacijo
hlevov in drugih objektov s pripadajočo opremo:

– za živinorejsko proizvodnjo mora kmetijsko gospo-
darstvo zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo gno-
jevke ali gnoja, in sicer za rejo prašičev največ 2 glavi velike
živine/ha (v nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha) in za rejo govedi
2,5 GVŽ/ha, pri čemer se šteje, da 1 GVŽ obsega 500 kg
žive teže živali;

– če kmetijsko gospodarstvo nima urejenih zadostnih
zmogljivosti za hrambo živalskih gnojil in s programom pre-
strukturiranja tega problema ne rešuje, ni upravičeno do
podpor iz tega člena;

– v primeru investicij za prirejo perutnine se spodbujajo
izključno investicije na kmetijah,

b) v primeru investicij v objekte za predelavo mleka na
skupnih planšarijah:

– planina mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v
Ukrepu II/1 in dodatne zahteve, ki se nanašajo na izvajanje
planinske paše iz Slovenskega kmetijsko okoljskega progra-
ma;

– upravičenec mora priložiti kopije zapisnika o prigonu
živali na planinsko pašo in predvidenem datumu odgona s
planinske paše na predpisanem obrazcu iz Slovenskega
kmetijsko okoljskega programa;

– upravičenec mora predložiti potrjen pašni red v teko-
čem letu,

2. v primeru nakupa kmetijske mehanizacije:
– vrednost nakupa dvoriščne mehanizacije, specialne

mehanizacije in hribovske kmetijske mehanizacije ne sme
presegati 35% celotne vrednosti investicije,

– kmetijska mehanizacija mora biti navedena v javnem
razpisu,

3. v primeru nakupa osnovne črede za povečano števi-
lo stojišč vrednost prvega nakupa osnovne črede ne sme
presegati 35% vrednosti investicije,

4. v primeru nakupa kmetijskih zemljišč:
– vrednost nakupa kmetijskih zemljišč ne sme prese-

gati 30% celotne investicijske vrednosti,
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– mora nakup kmetijskih zemljišč prispevati k zaokroži-
tvi kmetije,

5. v primeru pomoči iz naslova mladega kmeta:
– mora imeti kmetijsko gospodarstvo v uporabi vsaj

5 ha primerljivih kmetijskih površin (v skladu s predpisi o
kmetijskih zemljiščih);

– mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva mlajši od
40 let;

– mora imeti nosilec kmetijskega gospodarstva zaklju-
čeno vsaj poklicno kmetijsko šolo oziroma drugo poklicno
šolo.

Pogoj za pridobitev sredstev iz točke b) prvega odstav-
ka tega člena je predložitev ponudbe iz katere je razvidna
strokovna usposobljenost.

Delež sredstev iz točke a) prvega odstavka tega člena
(nepovratna sredstva) lahko znaša do 25% priznane vredno-
sti investicije. Skupni delež dodeljenih sredstev (nepovratna
in povratna sredstva) lahko znaša do 50% priznane vredno-
sti investicije. V primeru pomoči mladim kmetom znaša de-
lež sredstev iz točke a) prvega odstavka tega člena (nepo-
vratna sredstva) do 30% priznane vrednosti investicije, sku-
pni delež dodeljenih sredstev (nepovratna in povratna sred-
stva) pa lahko znaša do 60% priznane vrednosti investicije.
Upravičenec lahko pridobi za investicije po tem členu največ
30,000.000 SIT.

O dodelitvi sredstev iz točke b) prvega odstavka tega
člena odloča minister. Delež sredstev iz točke b) prvega
odstavka tega člena znaša do 100% priznane vrednosti.

18. člen
(financiranje projektov dopolnilnih dejavnosti

na kmetijah)
Predmet podpore so investicije v novogradnjo in adap-

tacijo objektov s pripadajočimi napravami in opremo za pre-
delavo vseh vrst kmetijskih proizvodov za javno potrošnjo,
gozdnih sortimentov, zelišč in gozdnih sadežev, vključno z
njihovim skladiščenjem, dodelavo in prodajo, ki se na kmeti-
jah izvaja kot dopolnilna dejavnost (podpira se tudi predela-
va živil za potrebe turistične dejavnosti in izdelava živil na
tradicionalen način).

Sredstva po tem členu se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– investicije v druge prostore in opremo za opravljanje

turistične dejavnosti in domače obrti na kmetiji;
– nakup rabljene opreme;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in naje-

ma);
– bančne stroške, stroške garancij;
– stroške promocije;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in

drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravi-
čenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno pove-
zani z izvajanjem projekta, ki presegajo 12% priznanih stro-
škov investicije oziroma programa.

Upravičenci do sredstev po tem členu so kmetije z
naslovom v Republiki Sloveniji.

Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
– upravičenci morajo biti vpisani v evidenco kmetijskih

gospodarstev;
– predložiti morajo izdelan poslovni načrt investicije v

skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, in sicer
za čas izvajanja investicije oziroma najmanj za obdobje vra-
čanja posojila (v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi
osnovna dejavnost);

– predložiti morajo dokazila o finančnem stanju upravi-
čenca,

– predložiti morajo mnenje kmetijske svetovalne službe
o nameravani investiciji;

– registrirano morajo imeti dopolnilno dejavnost oziro-
ma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje eno leto po za-
ključku investicije registrirali dopolnilno dejavnost pri ustrez-
nem upravnem organu;

– predložiti morajo gradbeno dokumentacijo oziroma
ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;

– skupna vrednost investicij mora znašati vsaj
1,000.000 SIT;

– ob zaključku investicije morajo biti izpolnjene vse
predpisane zahteve na področju dopolnilnih dejavnosti;

– investicija je lahko začeta največ eno leto pred obja-
vo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določili
javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun more-
bitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se šteje
tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in kmetij-
ske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični prevzem
ni obvezen);

– v primeru fazne gradnje mora biti delovna faza, ki je
predmet podpore iz tega člena, začeta največ eno leto pred
objavo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z
določili javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se
šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se
šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme in
kmetijske mehanizacije v proizvodni proces, če tehnični
prevzem ni obvezen), predhodna delovna faza, ki ni pred-
met podpore iz tega člena pa mora biti zaključena najkasne-
je eno leto pred objavo javnega razpisa;

– po zaključku investicije se morajo voditi poslovne
knjige in evidence v skladu s predpisi o poslovnih knjigah in
drugih davčnih evidencah;

– sredstva po tem členu se dodelijo na podlagi plača-
nih računov ali potrjenih situacij.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti izpol-
njeni še naslednji pogoji glede vlagatelja zahtevka:

– biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva;
– priložiti mora pooblastilo lastnika oziroma morebitnih

solastnikov kmetijskega gospodarstva;
– imeti mora status kmeta po predpisih o kmetijskih

zemljiščih.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu (nepovratna

sredstva) znaša do 25% priznane vrednosti investicije. Sku-
pni delež sredstev po tej uredbi (nepovratna in povratna
sredstva) za namen iz tega člena znaša do 50% priznane
vrednosti investicije. Upravičenec lahko pridobi za investici-
je po tem členu največ 10,000.000 SIT.

19. člen
(pomoč za nadomestilo škode, ki so jo povzročile

naravne nesreče ali izjemni pojavi)
Predmet podpore je reševanje težkega socialnega po-

ložaja kmetij v primeru:
a) smrti ali nad 80% invalidnosti nosilca kmetijskega

gospodarstva, zakonca ali naslednika kmetije,
b) nastanka individualne škode na gospodarskih objek-

tih, kmetijskih strojih in opremi ter pri živalih zaradi nasled-
njih razlogov:

– požar,
– udar strele,
– izbruh bolezni, v primerih ko povračilo škode ni ure-

jeno z drugimi predpisi in ko je zaradi pojava bolezni na
kmetijskem gospodarstvu prepovedan promet z živalmi ozi-
roma je dovoljen le zakol živali.
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Pomoč po tem členu se dodeli v dveh oblikah:
– kot enkratna pomoč v primeru smrti ali nad 80%

invalidnosti, kjer gre za izgubo nosilca kmetijskega gospo-
darstva, zakonca ali naslednika kmetije in to pomeni hud
poseg v delovni proces na kmetiji,

– kot pomoč za premostitev težav, ki so nastale zaradi
naravnih nesreč ali izjemnih pojavov.

Upravičenci do sredstev po tem členu so kmetije z
naslovom v Republiki Sloveniji.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev poročila o škodnem dogodku,
– predložitev sanacijskega načrta kmetije in poročilo o

že dobljenih pomočeh,
– nastanek škodnega dogodka po 1. 10. 2001, razen

če je nastal že pred 1. 10. 2001, pa še ni bil vložen
zahtevek za poravnavo škode,

– upravičenci morajo večino dohodka pridobiti iz kme-
tijske dejavnosti.

Sredstva po tem členu se ne dodelijo za:
– pokrivanje škod, ki je zagotovljeno po drugih predpi-

sih,
– pokrivanje škode povzročene od plazov,
– pokrivanje škode v primeru napada divjih zveri,
– pokrivanje tistega dela škode, ki je bil povrnjen s

strani zavarovalnic.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša:
– v primeru smrti ali invalidnosti nad 80% največ

1,000.000 SIT,
– v primerih iz točke b) prvega odstavka tega člena do

35% ocenjene škode, razen v primeru bolezni živali.
Višina prejete odškodnine (zavarovalnina in dodeljena

sredstva) ne sme presegati višine ugotovljene škode.

20. člen
(program prestrukturiranja kmetijskih zadrug)

Predmet podpore je:
a) prestrukturiranje kmetijskih zadrug zaradi:
1. nakupa, novogradnje in adaptacije proizvodno skla-

diščnih kapacitet s pripadajočo opremo za:
– priprave kmetijskih proizvodov, iz primarne lastne pro-

izvodnje in primarne proizvodnje svojih članov za trg;
– oskrbo članov zadrug za primarno kmetijsko proiz-

vodnjo;
2. nakupa klavnih obrtnih obratov z obstoječo opremo;
3. nakupa specialne kmetijske mehanizacije in opreme

(stare največ 5 let);
4. nakupa kmetijskih zemljišč, kjer so pravnomočno

končani postopki denacionalizacije,
5. dolgoročnega povezovanja in združevanja kmetijskih

zadrug ter njihovih združenj na državni, regionalni in branžni
ravni,

b) financiranje dejavnosti na področju priprave strokov-
nih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma pripra-
ve ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za
izvajanje podpor organizacijam proizvajalcev.

Sredstva po tem členu se ne dodelijo za:
– investicije v novogradnjo hladilnic;
– investicije v poslovne prostore;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– investicije v povečevanje kapitalskega in solastniške-

ga deleža v podjetjih;
– investicije v novogradnjo in adaptacijo predelovalnih

obratov in nakup nove opreme;
– investicije v nakup ali zakup gradbenih zemljišč;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in

drugih svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravi-
čenosti, nakupe patentov in licenc, ki so neposredno po-

vezani z izvajanjem projekta, ki presegajo 12% priznanih
stroškov investicije oziroma programa.

Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– v primeru točke a) prvega odstavka tega člena, kme-

tijske zadruge in kmetijska podjetja za prodajo kmetijskih
proizvodov na domačem in tujem trgu ter za oskrbo kmetij-
skih zadrug, ki so v večinski zadružni lasti, s sedežem v
Republiki Sloveniji,

– v primeru iz točke b) prvega odstavka tega člena,
fizične in pravne osebe z ustrezno strokovno usposoblje-
nostjo.

Pogoji za pridobitev sredstev v primeru iz točke a)
prvega odstavka tega člena:

– predložitev investicijskega program v skladu s pred-
pisi, ki urejajo enotno metodologijo za izdelavo programov
za javna naročila investicijskega značaja, oziroma investicij-
ski program poslovnega in kapitalskega povezovanja:

– investicijski program mora biti izdelan za življenjsko
dobo investicije;

– investicijski program mora izkazovati ekonomsko upra-
vičenost, tržno naravnanost in konkurenčnost pridelave;

– predložitev zadnjega revizijskega mnenja in letnega
poročila predhodnega poslovnega leta;

– predložitev plačanih računov oziroma potrjenih grad-
benih situacij;

– upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi
sredstvi in dejansko vrednostjo naložbe;

– upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku ali
postopku likvidacije;

– končni del izplačila se izvede po pridobitvi uporabne-
ga dovoljenja za objekt;

– po zaključeni naložbi mora investicija ustrezati veteri-
narsko-sanitarnim, zdravstveno tehničnim in okoljevarstve-
nim zahtevam;

– v primeru dolgoročnega povezovanja in združevanja
mora upravičenec predložiti pogodbo o dolgoročni povezavi
kmetijskih zadrug in njihovih združenj, na območju celotne
države, na posameznem regijskem območju ali v posamezni
dejavnosti.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo upravi-
čenci za posamezne namene izpolnjevati še naslednje po-
goje:

1. v primeru nakupa obrtno klavnih obratov s pripadajo-
čo opremo mora biti investicija v skladu s pravilnikom o
veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalske-
ga izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo (Uradni list
RS, št. 91/99),

2. v primeru nakupa specialne kmetijske mehanizacije
in rabljene opreme (stare največ 5 let) vrednost le-te ne sme
presegati 35% priznane vrednosti investicije,

3. v primeru nakupa kmetijskih zemljišč:
– morajo imeti upravičenci lastno proizvodnjo na zem-

ljiščih, kjer so končani postopki denacionalizacije in so ta
zemljišča predmet prodaje;

– vrednost nakupa kmetijskih zemljišč ne sme prese-
gati 30% od priznane vrednosti investicije.

V primeru iz točke b) prvega odstavka tega člena mora-
jo upravičenci predložiti ponudbo iz katere je razvidna stro-
kovna usposobljenost.

Delež dodeljenih sredstev za namene iz točke a) prve-
ga odstavka tega člena (nepovratna sredstva) znaša do 30%
priznane vrednosti investicije. Skupni delež sredstev po tej
uredbi (nepovratna in povratna sredstva) za namen iz tega
člena znaša do 50% priznane vrednosti investicije. Če višina
uveljavljanih sredstev iz vlog, ki izpolnjujejo pogoje in kriteri-
je javnega razpisa, presega višino razpoložljivih sredstev, se
delež dodeljenih sredstev sorazmerno zmanjša.
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Ne glede na prejšnji odstavek v primeru dolgoročnega
povezovanja in združevanja kmetijskih zadrug ter njihovih
združenj delež dodeljenih sredstev za namene iz točke a)
prvega odstavka tega člena (nepovratna sredstva) znaša
največ do 35% priznane vrednosti investicije. Skupni delež
sredstev po tej uredbi (nepovratna in povratna sredstva) v
primeru dolgoročnega povezovanja in združevanja kmetij-
skih zadrug ter njihovih združenj znaša do 60% priznane
vrednosti investicije.

O dodelitvi sredstev iz točke b) prvega odstavka tega
člena odloča minister. Delež dodeljenih sredstev za namene
iz točke b) prvega odstavka tega člena znaša do 100%
priznane vrednosti.

X. Proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi podpor
za prestrukturiranje živilstva

21. člen
(programi podpor za prestrukturiranje živilstva)

Predmet podpore so:
1. naložbe v novo tehnološko opremo, vključno z raču-

nalniško opremo in računalniškimi programi in naložbe v
prenovo proizvodnih objektov, na naslednjih področjih:

– klanje živali ter proizvodnja, predelava in konzervira-
nje mesa in mesnih izdelkov ali

– predelava in konzerviranje rib ter proizvodnja ribjih
izdelkov ali

– predelava mleka ter proizvodnja mlečnih izdelkov ali
– predelava žit in proizvodnja žitnih izdelkov ali
– proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob ali
– predelava in konzerviranje sadja, vrtnin in krompirja

ali
– predelava jajc ali
– proizvodnja vina ali
– proizvodnja drugih živil, razen sladkorja;
2. dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag

za pripravo podzakonskih aktov oziroma priprave ostalih
strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje
podpor za prestrukturiranje živilstva.

Sredstva iz 1. točke prejšnjega odstavka se ne dodelijo
za:

– naložbe, katerih rezultat je povečanje proizvodnje,
brez zagotovljenih prodajnih možnosti;

– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– naložbe v novogradnje objektov;
– naložbe na ravni trgovine;
– naložbe v proizvodnjo pijač in sokov;
– nakup rabljene opreme;
– za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in naje-

ma);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške konverzije in tečajne izgube;
– stroške javne uprave;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in

svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti,
nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z
izvajanjem projekta in presegajo 12% priznanih stroškov
investicije;

– izdatke pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za
uporabo kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski
niso bili odšteti od priznanih stroškov;

– stroške promocije.
Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena,

pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki ali njiho-
ve registrirane skupine in združenja, s prebivališčem ali se-

dežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje
predelovalne dejavnosti za naslednje proizvode: meso, ribe,
mleko, jajca, žita, olje, sadje in vrtnine, vino ter druga živila,
razen sladkorja;

– v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena,
fizične in pravne osebe z ustrezno strokovno usposoblje-
nostjo.

Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
a) v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena:
– v primeru proizvodnje živil živalskega izvora mora

upravičenec predložiti soglasje veterinarskih organov o skla-
dnosti s predpisanimi zahtevami na veterinarsko sanitarnem
področju;

– pri naložbah, za katere presoja vplivov na okolje (PVO)
ni obvezna, mora upravičenec predložiti strokovno oceno,
pripravljeno v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo
posamezne oblike obremenjevanja okolja (iz strokovne oce-
ne mora biti razvidno, ali investicija in na kakšen način
povzroča obremenitev okolja; v primeru, da investicija pred-
stavlja obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati
tudi ukrepe za njeno preprečevanje ali zmanjšanje);

– predložitev investicijskega programa, izdelanega v
skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo progra-
mov za javna naročila investicijskega značaja, iz katerega
mora biti razvidno, da je investicija ekonomsko upravičena
in da pomembno prispeva k izboljšanju konkurenčnosti (in-
terna stopnja donosnosti mora biti več kot 12%);

– upravičenec mora predložiti dokazila o svojem finan-
čnem stanju;

– upravičenec mora izkazati dolgoročno povezanost s
primarno proizvodnjo;

– upravičenec mora predložiti dokazilo o registraciji;
– obrati za proizvodnjo in predelavo živil živalskega iz-

vora morajo biti vpisani v register, ki ga vodijo veterinarski
organi;

– upravičenec mora predložiti izjavo, da mu za isto
naložbo še niso bila dodeljena sredstva iz proračuna Repu-
blike Slovenije ali sredstva Evropske unije;

– upravičenec mora predložiti gradbeno dokumentaci-
jo oziroma ustrezna dovoljenja;

– ob zaključku investicije mora živilski obrat izpolnjevati
minimalne zahteve na področju veterinarstva, higiene, varo-
vanja okolja in zaščite živali;

– upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenimi
sredstvi in dejansko vrednostjo investicije;

– upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku ali v
postopku prisilne poravnave;

– investicija je lahko začeta največ eno leto pred obja-
vo javnega razpisa in mora biti zaključena v skladu z določ-
bami javnega razpisa (kot začetek izvedbe investicije se
šteje prevzem katerekoli obveznosti upravičenca na račun
morebitnih dodeljenih sredstev; kot zaključek investicije se
šteje tehnični prevzem oziroma vključitev nove opreme v
proizvodni proces, če tehnični prevzem ni obvezen),

b) v primeru iz 2. točke tega člena, predložitev ponud-
be iz katere je razvidna strokovna usposobljenost.

Prednost pri dodelitvi sredstev iz 1. točke prvega od-
stavka tega člena bodo imeli projekti, ki:

– omogočajo uresničevanje strateških prioritet,
– bodo izkazali višjo ekonomsko učinkovitost;
– omogočajo izkoriščanje obstoječih resursov;
– vplivajo na stanje v čim večjem delu primarne kmetij-

ske proizvodnje,
– predstavljajo inovativne naložbe;
– so usmerjeni v strateško združevanje in povezovanje

podjetij.
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Delež dodeljenih sredstev za namene iz 1. točke prve-
ga odstavka tega člena (nepovratna sredstva) znaša do 30%
priznane vrednosti investicije. V primerih naložb v klavne
obrate, ki omogočajo odpravljanje neenakomerne razpore-
ditve klavnih obratov v državi, delež nepovratnih sredstev
znaša do 50% priznane vrednosti investicije. Skupni delež
dodeljenih sredstev po tej uredbi (nepovratna in povratna
sredstva) znaša do 60% priznane vrednosti investicije. Delež
povratnih sredstev, dodeljenih po tej uredbi, ne sme biti
manjši od deleža nepovratnih sredstev, razen v primerih
naložb v klavne obrate, ki omogočajo odpravljanje neenako-
merne razporeditve klavnih obratov v državi.

Če višina uveljavljanih sredstev za namene 1. točke
prvega odstavka tega člena iz vlog, ki izpolnjujejo pogoje za
dodelitev sredstev, presega višino razpoložljivih sredstev, se
lahko delež nepovratnih sredstev sorazmerno zmanjša.

O dodelitvi sredstev iz 2. točke prvega odstavka tega
člena odloča minister. Delež dodeljenih sredstev za namene
iz 2. točke prvega odstavka tega člena znaša do 100%
priznane vrednosti.

XI. Proračunska postavka 1458 – ukrep:
Obnova vasi

22. člen
(obnova vasi)

Podpirajo se:
1. urbanistično urejanje vaških središč;
2. prostorska preureditev vasi, optimizacija lokacij kme-

tij na območju vasi in ostalih pomembnih objektov v vasi;
3. obnavljanje in urejanje zgradb skupnega pomena

(npr. večnamenski vaški objekti, prostori za trženje lokalnih
izdelkov, info centri, spominske sobe, vaški muzeji in dru-
go);

4. urejanje površin, ki so skupnega pomena (npr. avto-
busna postajališča, igrišča itd.);

5. obnova stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov
v smislu obnove stavbne dediščine.

Upravičenci do sredstev po tem členu so občine.
Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
– vas oziroma objekt mora biti vključen v program celo-

stnega razvoja podeželja in obnovo vasi (v nadaljnjem bese-
dilu: CRPOV) ali v program vinskih turističnih cest (v nadalj-
njem besedilu: VTC) ali v druge razvojne programe podeže-
lja, ki jih spodbuja MKGP (v nadaljnjem besedilu: RPP);

– investicija mora biti v skladu s prioriteto v programu
CRPOV, VTC ali RPP, v katerih je izvajanje teh programov že
v teku;

– predložena mora biti gradbena dokumentacija oziro-
ma ustrezna dovoljenja;

– predložen mora biti investicijski program v skladu s
predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja;

– predložen mora biti finančni načrt s terminskim pla-
nom koriščenja sredstev;

– predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega
deleža sredstev (predvideni viri: občinski, lastni…);

– naknadna predložitev soglasja ministrstva, pristojne-
ga za finance, v skladu s predpisi o financiranju občin.

Višina podpore po tem členu znaša do 50% priznane
vrednosti investicije oziroma za namene iz 1., 2., 3. in
4. točke prvega odstavka tega člena največ 20,000.000
SIT in največ 6,000.000 SIT za namene iz točke 5. prvega
odstavka tega člena.

XII. Proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni
programi za razvoj podeželskih ekonomij

23. člen
(uvajanje celostnega razvoja podeželja

in obnove vasi)
Predmet podpore je izdelava razvojnega programa na

območju CRPOV.
Upravičenci do sredstev po tem členu so občine, ki

bodo vključene v CRPOV.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– da območje še ni bilo vključeno v CRPOV;
– predložitev načrta programa CRPOV;
– predložitev dokazila o zagotovitvi najmanj 50% la-

stnega deleža sredstev občine;
– predložitev dokazila o usklajenosti z razvojnimi pro-

grami občine;
– predložitev dokazila o realizacija dosedanjih uvajalnih

programov CRPOV, v primeru da so bili na območju občine
ti že uvedeni;

– območje CRPOV ne sme obsegati celotne občine
(razen v primeru, če občino sestavljajo največ tri naselja).

Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 50%
priznane vrednosti programa.

24. člen
(razvojni programi podeželja)

Predmet podpore je sofinanciranje:
– preveritve pripravljenosti območja, lokalnih prebival-

cev in razvojnih atributov za skupen razvojni program;
– uvajanja oziroma izdelave analize, oblikovanja razvoj-

ne strategije in izdelave razvojnega programa.
Upravičenci po tem členu so občine v katerih se bodo

izvajali RPP.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. v primeru iz prve alinee prvega odstavka tega člena:
– velikost območja (projekta) mora biti prostorsko za-

ključena celota najmanj treh občin;
– predložitev pisnega dokazila o izkazanem interesu za

začetek RPP na njihovem območju;
– predložitev dokazila o zagotovitvi najmanj 10% la-

stnega deleža sredstev občine;
– predložitev dokazil o izvedbi oziroma poteku posa-

meznih izvedbenih projektov CRPOV na predlaganem ob-
močju RPP,

2. v primeru iz druge alinee prvega odstavka tega čle-
na:

– zaključena mora biti preveritev pripravljenosti obmo-
čja, lokalnih prebivalcev in razvojnih atributov za skupen
program;

– predložitev dokazil o soglasju občin in sporazumu
med občinami o skupnem sodelovanju v projektu;

– predložitev dokazila o zagotovitvi najmanj 30% la-
stnega deleža sredstev občine.

O dodelitvi sredstev po tem členu odloči minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša v prime-

ru iz prve alinee prvega odstavka tega člena do 90% prizna-
ne vrednosti investicije in do 70% priznane vrednosti investi-
cije v primeru iz druge alinee prvega odstavka tega člena.

25. člen
(aplikativne raziskovalne naloge in pilotni projekti,

pomembni za razvoj podeželja)
Predmet podpore je:
– izdelava aplikativnih raziskovalnih nalog za pripravo

razvojnih programov za prilagajanje Evropski uniji,
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– izvedba pilotnih projektov pomembnih za razvoj po-
deželja.

Upravičenci do sredstev po tem členu so fizične in
pravne osebe, ki so usposobljene za opravljanje storitev
svetovanja, projektiranja, raziskovanja, promocijskih dejav-
nosti in drugih ustreznih dejavnosti za potrebe kmetijstva in
razvoja podeželja in imajo stalno prebivališče oziroma sedež
v Republiki Sloveniji.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– izrazit pomen za kmetijske vsebine in razvoj pode-

želja;
– predložitev dokazila o usposobljenosti za storitve;
– predložitev obrazložitve vsebine projekta.
O dodelitvi sredstev po tem členu na podlagi neposre-

dnih vlog odloči minister. Vloge morajo biti predložene naj-
pozneje do 31. 5. 2002 za leto 2002 in do 31. 5. 2003 za
leto 2003. Iz vloge morajo biti razvidni podatki o vlagatelju,
naslovu projekta, odgovornemu nosilcu, morebitnih sodelu-
jočih organizacijah ter trajanju in vrednosti projekta.

Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 100%
priznane vrednosti projekta.

26. člen
(promocija in druge dejavnosti, pomembne

za razvoj podeželja)
Predmet podpore so:
1. izdelava promocijskega in informacijskega materia-

la, pomembnega za razvoj podeželja na celotnem območju
Republike Slovenije;

2. izvedba predstavitev, simpozijev in delavnic za pod-
poro razvoju podeželja;

3. dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag
za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih
strokovnih vsebin in za delo komisij potrebnih za izvajanje
vertikalnih ukrepov po tej uredbi.

Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– fizične in pravne osebe, ki so usposobljene za oprav-

ljanje storitev svetovanja, projektiranja, raziskovanja, promo-
cijskih in drugih ustreznih dejavnosti za potrebe kmetijstva in
razvoja podeželja in imajo stalno prebivališče oziroma sedež
v Republiki Sloveniji;

– občine, vključene v CRPOV, VTC ali RPP, v katerih je
izvajanje teh programov že v teku,

– v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena,
fizične in pravne osebe z ustrezno strokovno usposoblje-
nostjo.

Pogoji za pridobitev sredstev:
1. v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka:
– predložitev dokazila o usposobljenosti za storitve;
– storitev mora biti izrazitega pomena za kmetijske vse-

bine in razvoj podeželja;
– storitve morajo biti izvedene po 10. 9. 2001;
2. v primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka:
– storitev mora biti izrazitega pomena za kmetijske vse-

bine in razvoj podeželja;
– storitve morajo biti izvedene po 10. 9. 2001;
– projekt mora biti v skladu s prioriteto v programu

CRPOV, VTC ali RPP, ki so že v teku;
3. v primeru iz tretje alinee prejšnjega odstavka, pre-

dložitev ponudbe, iz katere je razvidna strokovna usposob-
ljenost.

O dodelitvi sredstev po tem členu odloča minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša v prime-

ru 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena do 50% prizna-
ne investicijske vrednosti projekta in do 100% priznane
vrednosti v primeru 3. točke prvega odstavka tega člena.

XIII. Proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore
ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni

dohodkovni viri

27. člen
(investicije v turistično ponudbo na kmetiji)

Predmet podpore je:
1. sofinanciranje turizma na kmetiji:
– izgradnja ali obnova osnovnih in spremljajočih pro-

storov ter nakup opreme za opravljanje turistične dejavnosti
na kmetijah z nastanitvijo;

– izgradnja ali obnova osnovnih prostorov in nakup
opreme za opravljanje turistične dejavnosti na kmetijah brez
nastanitve,

2. sofinanciranje domače obrti na kmetiji:
– ureditev oziroma preureditev delavnic v obstoječih ali

novih objektih;
– nakup opreme, potrebne za opravljanje domače obrti;
– ureditev in oprema razstavnega in prodajnega pro-

stora ter skladiščnih prostorov.
Sredstva po tem členu se ne dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– ureditev prostorov za predelavo živil;
– nakup rabljene opreme;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in naje-

ma);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in

svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti,
nakup patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izva-
janjem projekta in presegajo 12% priznanih stroškov investi-
cije;

– stroške promocije.
Upravičenci do sredstev po tem členu so kmetije z

naslovom v Republiki Sloveniji.
Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
1. – upravičenci morajo biti vpisani v evidenco kmetij-

skih gospodarstev;
– predložiti morajo izdelan poslovni načrt investicije v

skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, in sicer
za čas izvajanja investicije oziroma najmanj za obdobje vra-
čanja posojila (v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi
osnovna dejavnost);

– upravičenci morajo biti zunaj območja, kjer so v teku
programi VTC ali RPP;

– predložiti morajo dokazila o finančnem stanju upravi-
čenca;

– predložiti morajo mnenje kmetijske svetovalne službe
o nameravani investiciji;

– registrirano morajo imeti dopolnilno dejavnost oziro-
ma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje eno leto po za-
ključku investicije registrirali dopolnilno dejavnost pri ustrez-
nem upravnem organu;

– predložiti morajo gradbeno dokumentacijo oziroma
ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;

– skupna vrednost investicij mora znašati vsaj
1,000.000 SIT;

– ob zaključku investicije morajo biti izpolnjene vse
predpisane zahteve na področju dopolnilnih dejavnosti;

– po zaključku investicije se morajo voditi poslovne
knjige in evidence v skladu s predpisi o poslovnih knjigah in
drugih davčnih evidencah;

– sredstva po tem členu se dodelijo na podlagi plača-
nih računov ali potrjenih situacij,

2. v primeru turizma na kmetiji morajo biti poleg pogo-
jev iz prejšnje točke izpolnjeni še naslednji pogoji:
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– z investicijo lahko upravičenci zagotovijo skupno naj-
večji fizični obseg, določen s predpisi o dopolnilni dejavno-
sti na kmetiji;

– v primeru iz prve alinee 1. točke prvega odstavka
tega člena morajo imeti upravičenci pri investicijah v uredi-
tev prostorov za rekreacijo in prosti čas gostov (savna,
fitness, bazen in teniško igrišče) zagotovljenih vsaj 10 le-
žišč,

3. v primeru domače obrti na kmetiji morajo upravičen-
ci poleg izpolnjevanja pogojev iz 1. točke tega odstavka
predložiti potrdilo Obrtne zbornice Slovenije, da gre za izde-
lek domače obrti.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti izpol-
njeni še naslednji pogoji glede vlagatelja zahtevka:

– biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva;
– priložiti mora pooblastilo lastnika oziroma morebitnih

solastnikov kmetijskega gospodarstva;
– imeti mora status kmeta po predpisih o kmetijskih

zemljiščih.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 50%

priznane investicijske vrednosti projekta oziroma največ
15,000.000 SIT v primeru turizma na kmetiji in največ
5,000.000 SIT v primeru domače obrti na kmetiji.

28. člen
(programi aktivne politike zaposlovanja)

Predmet podpore je priprava in izvajanje dejavnosti v
podporo uresničevanju programov, ki pomenijo osnovo za
ekonomsko diverzifikacijo podeželja:

– razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti mladih;
– vavčerski sistem svetovanja;
– program spodbujanja poklicnega uveljavljanja žensk;
– operativni program uvajanja dela na domu in dela na

daljavo;
– program podjetniške prenove podeželja.
Upravičenec do sredstev po tem členu je Podjetniški

center za malo gospodarstvo v skladu z letnim programom
Akcijskega programa zaposlovanja, sprejetim na Vladi Re-
publike Slovenije.

Pogoj za pridobitev sredstev upravičencu je predložitev
Akcijskega programa zaposlovanja, potrjenega s strani Vla-
de Republike Slovenije.

O dodelitvi sredstev po tem členu odloči minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 100%

pogodbene vrednosti.

XIV. Proračunska postavka 3804 – ukrep: Razvoj
infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva

29. člen
(razvoj infrastrukture, povezane z razvojem

kmetijstva)
Predmet podpore so:
1. novogradnje in rekonstrukcija nekategoriziranih cest,

lokalnih cest in javnih poti;
2. ureditev in izgradnja tematskih poti za izboljšanje

turistične infrastrukture (učne, gozdne, jahalne, kolesarske
in pohodniške poti);

3. ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskr-
bo s pitno vodo:

– iskanje novih vodnih virov,
– posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov,
– novogradnja vodovodnih sistemov;

4. izvedba projekta Vodooskrba Bele krajine.
Sredstva iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se ne

dodelijo za:
– nakup ali zakup zemljišč in obstoječih zgradb;
– nakup rabljene opreme;
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (tudi stroški vzdrževanja in naje-

ma);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške za plačilo storitev arhitektov, inženirjev in

svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti,
nakupe patentov in licenc, ki so neposredno povezani z
izvajanjem projekta in presegajo 12% priznanih stroškov
investicije;

– stroške promocije.
Upravičenci do sredstev po tem členu so občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
1. v primeru iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega

člena:
– upravičenci morajo biti na območjih CRPOV ali VTC;
– upravičenci morajo biti zunaj območja, kjer so v teku

programi RPP;
– investicija mora biti v skladu s prioriteto v CRPOV ali

VTC;
– v primeru oskrbe z vodo je potrebno priložiti potrdilo

o ustreznosti pitne vode;
– predložitev investicijskega programa v skladu s pred-

pisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja;

– predložitev gradbene dokumentacije oziroma ustrez-
nega dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;

– predložitev dokazila o zagotovitvi lastnega deleža
sredstev;

– naknadna predložitev soglasja ministrstva, pristojne-
ga za finance, v skladu s predpisi o financiranju občin;

– skupna vrednost investicij mora znašati vsaj
1,000.000 SIT;

– sredstva se dodelijo na podlagi plačanih računov ali
potrjenih situacij,

2. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena:
– izvedba mora biti v skladu z izdelano predstavitveno

študijo Vodooskrbe Bele krajine; ki je na vpogled na MKGP;
– predložiti morajo investicijski program;
– predložiti morajo poročilo o že izvršenih delih nalo-

žbe po posameznih proračunskih obdobjih in objektih;
– predložiti morajo finančno konstrukcijo za izvedbo

del za leti 2002 in 2003;
– predložiti morajo pisno izjavo investitorja o zagotovitvi

ostalih finančnih sredstev;
– predložiti morajo gradbeno dokumentacijo oziroma

ustrezna dovoljenja, kolikor gre za gradbene ukrepe;
– sredstva se dodelijo na podlagi plačanih računov ali

potrjenih situacij.
O dodelitvi sredstev za projekt Vodooskrbe Bele kraji-

ne odloči minister. Vloge za projekt Vodooskrbe Bele kraji-
ne morajo biti predložene najpozneje do 31. 5. 2002 za
leto 2002 in 31. 5. 2003 za leto 2003.

Delež dodeljenih sredstev znaša do 25% oziroma v
primeru 1. točke prvega odstavka tega člena največ
12,000.000 SIT, v primeru 2. točke prvega odstavka tega
člena največ 2,000.000 SIT in največ 24,000.000 SIT v
primeru 3. točke prvega odstavka tega člena. V primeru
Vodooskrbe Bele krajine znaša delež dodeljenih sredstev
do 100%.
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XV. Proračunska postavka 2556 – ukrep: Podpora
strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu

združevanju

30. člen
(podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu

in interesnemu združevanju)
Predmet podpore je financiranje delovanja različnih ne-

profitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih zdru-
ženj za pomoč pri izvajanju strokovnih prireditev, informira-
nju na terenu in drugemu usposabljanju kmetov, ki so regis-
trirana na območju Republike Slovenije.

Upravičenci so pravne osebe, registrirane v skladu s
predpisi, ki urejajo društva in predstavljajo različne oblike
združevanja kmetov ali pospešujejo dejavnost kmetijstva in
delujejo na območju Republike Slovenije (društva, združe-
nja, zveze društev) ter Sindikat kmetov Slovenije.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev dokazil o zastopanosti čim večjega števila

aktivnega članstva;
– predložitev dokazil o zagotavljanju čim širše predsta-

vitve kmetijskim uporabnikom in javnosti;
– predložitev dokazil o zagotavljanju pomoči kmetijskim

gospodarstvom na področju izobraževanja;
– predložitev kakovostnega programa dela za tekoče

leto;
– delovati morajo na področju kmetijstva in s kmetij-

stvom povezanimi dejavnostmi.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 50%

priznane vrednosti programa.

XVI. Proračunska postavka 1417 – ukrep: Sofinanciranje
kmetijskega izobraževanja – praktični pouk

31. člen
(sofinanciranje kmetijskega izobraževanja

– praktični pouk)
Predmet podpore je:
– sofinanciranje stroškov praktičnega izobraževanja di-

jakov in študentov srednjih kmetijskih, gozdarskih in veteri-
narskih šol ter fakultet, na podlagi izobraževalnih in pospe-
ševalnih programov na šolskih posestvih;

– sofinanciranje novih in razširjenih programov izobra-
ževanja s področja prilagajanja Evropske unije, ki bodo na-
menjeni strokovnim delavcem v državni upravi, delavcem v
izobraževalnih in svetovalnih ustanovah, gospodarsko inte-
resnim združenjem s področja kmetijstva, živilske industrije
in kmetijskim pridelovalcem;

– podpora programom interesnih dejavnosti s podro-
čja kmetijstva na osnovnih šolah.

Upravičenci do sredstev po tem členu so srednje kme-
tijske, živilske, gozdarske in veterinarske šole ter fakultete,
osnovne šole ter druge izobraževalne ustanove, ki izvajajo
programe s področja kmetijskega izobraževanja.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev kakovostnega programa dela za tekoče

leto;
– usposobljenost za izvedbo praktičnega izobraževa-

nja s področja kmetijstva oziroma gozdarstva.
O dodelitvi sredstev po tem členu odloči minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 50%

vrednosti investicije.

XVII. Proračunska postavka 6557 – ukrep: Usposobitev
javnih zavodov, ustanov, organizacij in razvojnih centrov

v kmetijstvu

32. člen
(usposobitev javnih zavodov, ustanov, organizacij

in razvojnih centrov v kmetijstvu)
Predmet podpore je:
1. sofinanciranje usposobitve šolskih posestev in obra-

tov srednjih kmetijskih, živilskih, in gozdarske šole ter fakultet;
2.  financiranje investicijskega programa prehoda na

brezvirusni sadilni material v hmeljarstvu v okviru Inštituta za
hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec;

3. usposobitev kmetijsko poskusnih centrov za razi-
skovanje, usposabljanje in svetovanje v okviru javnih razi-
skovalnih zavodov in zvez društev;

4. sofinanciranje priprave in izvedbe kongresa Apimon-
dia, v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije;

5. financiranje izgradnje kmetijskega posestva Srednje
biotehniške šole v Kranju.

Upravičenci do sredstev po tem členu so javni zavodi,
ustanove in zveze društev, ki izvajajo programe praktičnega
izobraževanja, usposabljanja ter raziskovanja s področja
kmetijstva.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev kakovostnega programa dela za tekoče

leto;
– v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena,

finančna in organizacijska usposobljenost za pripravo in iz-
vedbo kongresa Apimondia;

– v primeru iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka
tega člena, usposobljenost za izvedbo usposabljanja s po-
dročja kmetijstva oziroma gozdarstva.

O dodelitvi sredstev po tem členu odloči minister.
Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša v prime-

rih iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena do
50% vrednosti investicije ter do 100% vrednosti investicije v
primeru iz 5. točke prvega odstavka tega člena.

XVIII. Proračunska postavka 2551 – ukrep: Kmetijsko
znanstveno raziskovalno delo – podpora

33. člen
(kmetijsko znanstveno raziskovalno delo)

Podpira se raziskovalno delo na sledečih strateško
pomembnih vprašanjih in področjih:

A) podpora projektom v okviru ciljnega raziskovalnega
programa s področja kmetijstva, razvoja podeželja in varne
hrane;

B) podpora aplikativnim projektom s področja kmetij-
stva in razvoja podeželja;

C) podpora izdelavi krajših ekspertiz, analiz, znanstve-
no-strokovnih preglednih študij, kot podpora ukrepom kme-
tijske politike;

D) podpora znanstveni periodiki, izvedbi znanstveno
strokovnih prireditev, simpozijev, kongresov, sofinanciranje
aktivne udeležbe na mednarodnih strokovnih in znanstvenih
zasedanjih in kongresih, pomembnih za kmetijstvo.

Upravičenci do sredstev po tem členu so:
– v primeru iz točk A), B) in C) prejšnjega odstavka,

pravne in fizične osebe, ki so registrirane za raziskovalno
dejavnost in vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij
ministrstva, pristojnega za znanost oziroma ki imajo status
zasebnih raziskovalcev;

– v primeru iz točke D) prejšnjega odstavka, pravne
osebe, ki se ukvarjajo z izdajanjem znanstveno strokovnih
publikacij s področja kmetijstva.
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Pogoji za pridobitev sredstev po tem členu:
– za namene iz točk A) in B) prvega odstavka tega

člena se pogoji za pridobitev sredstev določijo z javnim
razpisom, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za znanost;

– za namene iz točk C) in D) morajo upravičenci pre-
dložiti vloge na MKGP do 10. septembra tekočega leta (iz
vloge morajo biti razvidni: podatki o upravičencu, namen s
kratko vsebino, cilji, terminski načrt in finančna konstrukcija
z opredeljenimi viri financiranja).

O dodelitvi sredstev za namene iz točk C) in D) prvega
odstavka tega člena odloča minister.

Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša:
– za namene iz točk A) in B) prvega odstavka tega

člena do 75% vrednosti projektov,
– za namene iz točke C) prvega odstavka tega člena do

100% stroškov izdelave,
– za namene iz točke D) prvega odstavka tega člena do

50% stroškov izdaje periodike, izvedbe prireditev oziroma
udeležbe.

XIX. Postopek za pridobitev sredstev

34. člen
(vloga)

Sredstva po tej uredbi se uveljavljajo z vlogo, ki jo
vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, Ljubljana.

Če ta uredba določa, da o dodelitvi sredstev odloča
minister (4. člen, 2. točka prvega odstavka 6. člena,
7. člen, 9. člen, 10. člen, 12. člen, 2. točka prvega odstav-
ka 13. člena, 2. točka prvega odstavka 16. člena, točka b)
prvega odstavka 17. člena, točka b) prvega odstavka
20. člena, 2. točka prvega odstavka 21. člena, 24. člen,
25. člen, 26. člen, 28. člen, 4. točka prvega odstavka
29. člena, 31. člen, 32. člen in točki C) ter D) 33. člena te
uredbe), se vloge pošljejo priporočeno na naslov Ministrs-
tvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58,
Ljubljana.

Za upravičence uveljavljajo sredstva nosilci kmetijskih
gospodarstev. Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo na
ARSKTRP oziroma na MKGP posredovati Osnovne obrazce
o kmetijskem gospodarstvu (obrazci A, A1, B, C in D) za
tekoče leto. V primeru, da so upravičenci kmetije, morajo
nosilci kmetijskih gospodarstev vlogi priložiti pooblastilo mo-
rebitnih solastnikov kmetijskega gospodarstva. V primeru,
da upravičenci niso kmetijska gospodarstva, sredstva uve-
ljavljajo zastopniki upravičencev.

Vlagatelji, ki sredstva pridobijo za druge upravičence,
morajo ta sredstva prenakazati upravičencem najpozneje v
petih delovnih dneh po njihovem prejemu.

Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila
sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega ali pogod-
benega sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje
trgovske mreže.

Za uveljavljanje sredstev sme vlagatelj, ki sredstva pri-
dobiva za druge, upravičencu zaračunati stroške poslovanja
največ v višini 1% od uveljavljenih sredstev.

35. člen
(kombinacija sredstev)

Sredstva po tej uredbi se dodelijo v nepovratni obliki,
če ta uredba ne določa drugače.

Sredstva za namene iz točke a) prvega odstavka
17. člena, 18. člena, točke a) prvega odstavka 20. člena in
1. točke prvega odstavka 21. člena te uredbe se dodelijo v

kombinaciji s povratnimi in nepovratnimi sredstvi iz prora-
čunskih postavk 2250 – Javni sklad Republike Slovenije za
spodbujanje regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja in 2273 – Javni sklad Republike
Slovenije za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja kupnine.

Način in pogoji, pod katerimi se kombinirano dodelju-
jejo sredstva, se podrobneje določijo z javnimi razpisi.

36. člen
(omejitev sredstev)

Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto investicijo
samo iz enega ukrepa po tej uredbi.

Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti na-
men, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej
uredbi, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sred-
stva Evropske unije.

Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Re-
publike Slovenije.

37. člen
(obveznosti upravičenca)

Upravičenec, ki po tej uredbi prejme sredstva za inve-
sticijo, mora opravljati dejavnost, za katero so mu bila sred-
stva dodeljena, še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplači-
lu sredstev in v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih spre-
memb oziroma odtujiti investicije, razen v primeru investicij v
infrastrukturo na podeželju, in investicije ne sme uporabljati
v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.

Kot bistvene spremembe se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo investicije ali pogoje izva-

janja ali ki dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji neu-
pravičeno prednost,

– so posledica spremembe v naravi lastništva infras-
trukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe kra-
ja sofinanciranja proizvodne dejavnosti.

Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo v prime-
ru višje sile. Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler
trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in katerih
posledic ni mogoče odvrniti (smrt, 80% invalidnost, potres,
udar strele, samovžig, plaz, poplava).

O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora
upravičenec nemudoma obvestiti organ, ki je vodil posto-
pek.

38. člen
(vrnitev sredstev)

Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva
pridobil nezakonito ali porabil nenamensko oziroma del ni
izvršil v skladu z investicijskim programom, je dolžan vrniti
vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.

Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti
novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo
dveh let od dneva vročitve zahtevka za vračilo sredstev.

39. člen
(pristojni organ)

Če ta uredba ne določa drugače, vodi postopke v zvezi
z izvedbo ukrepov po tej uredbi ARSKTRP.

Spremljajoče dejavnosti vodita MKGP in ARSKTRP.

40. člen
(postopek in dodelitev)

Sredstva po tej uredbi se dodelijo na podlagi izvedene-
ga javnega razpisa, na podlagi zbiranja ponudb ali na podla-
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gi neposrednih vlog za dodelitev sredstev (25. člen in točki
C) ter D) 33. člena te uredbe).

Če se sredstva dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki
ga izvede ARSKTRP, ARSKTRP po soglasju MKGP v Ura-
dnem listu Republike Slovenije objavi javni razpis. Če se
sredstva dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede
MKGP, MKGP v Uradnem listu Republike Slovenije objavi
javni razpis. V javnem razpisu se podrobneje določijo pogoji,
merila in kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sred-
stev.

V primeru iz drugega odstavka 35. člena te uredbe se
sredstva dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga po sogla-
sju MKGP skupno objavita in izvedeta ARSKTRP in Javni
sklad Republike Slovenije za spodbujanje regionalnega raz-
voja in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (v
nadaljnjem besedilu: Javni sklad).

Vloge na javni razpis iz prejšnjega odstavka te uredbe
morajo vlagatelji predložiti v dveh izvodih.

41. člen
(imenovanje komisije s strani ARSKTRP)

Vloge, prispele na ARSKTRP, pregleda in oceni komi-
sija, ki jo za ta namen po soglasju z ministrom imenuje
direktor ARSKTRP. Komisijo sestavljajo najmanj en pred-
stavnik MKGP, predstavnik ARSKTRP in eden ali več zuna-
njih strokovnjakov z ustreznim strokovnim znanjem. V komi-
siji za vloge iz 13. člena te uredbe mora biti tudi zunanji
strokovnjak z Geodetske uprave Republike Slovenije.

V primeru iz drugega odstavka 35. člena te uredbe
komisijo imenujeta direktor ARSKTRP in predsednik uprave
Javnega sklada, po soglasju MKGP. Komisijo sestavljajo
najmanj en predstavnik MKGP, predstavnik ARSKTRP, pred-
stavnik Javnega sklada in eden ali več zunanjih strokovnja-
kov z ustreznim strokovnim znanjem.

O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki
mora vsebovati zlasti:

– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev, katerih vloge so prispele pre-

pozno,
– oceno vloge zunanjega strokovnjaka,
– primerjalno analizo prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog,

z navedbo pomanjkljivosti,
– predlog upravičencev do sredstev po tej uredbi in

predlagane višine sredstev, ki se naj dodelijo posameznemu
upravičencu,

– pripombe.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Po končanem

delu komisija o predlogu seznani ARSKTRP in MKGP. Ko-
misija iz drugega odstavka tega člena o predlogu seznani
direktorja ARSKTRP, MKGP ter Javni sklad.

Zunanji člani komisije so upravičeni do potnih stroškov
in sejnine.

42. člen
(odločitev o vlogah, prispelih na ARSKTRP)

Prepozno prispele vloge se zavržejo. Vlagatelje nepo-
polnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo v roku, ki je
določen v javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v
navedenem roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se
zavržejo.

Na podlagi zapisnika komisije iz prvega odstavka prej-
šnjega člena odloči o vloženih zahtevkih direktor ARSKTRP
v roku 60 dni po izteku razpisnega roka.

V primeru iz drugega odstavka 35. člena odloči o do-
delitvi nepovratnih sredstev po tej uredbi direktor ARSKTRP
na podlagi zapisnika komisije iz drugega odstavka prejšnje-
ga člena. O dodelitvi sredstev, ki se dodelijo iz proračunskih
postavk 2250 – Javni sklad RS za spodbujanje regionalne-
ga razvoja in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
in 2273 – Javni sklad Republike Slovenije za spodbujanje
regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja kupnine (nepovratna in povratna sredstva) odloči
Javni sklad v roku 60 dni po izteku razpisnega roka.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora biti odločitev
o dodelitvi sredstev za posamezno vlogo usklajena med
ARSKTRP in Javnim skladom.

Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Pritožba se
pošlje priporočeno po pošti na ARSKTRP. O pritožbi odloči
minister. Zoper odločbo ministra ni pritožbe, možen pa je
upravni spor.

43. člen
(imenovanje komisije s strani MKGP)

Vloge iz drugega odstavka 34. člena te uredbe pregle-
da komisija, ki jo imenuje minister. Komisijo sestavljajo naj-
manj en predstavnik MKGP in en ali več zunanjih strokovnja-
kov z ustreznim strokovnim znanjem.

O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki
mora vsebovati zlasti:

– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog ali progra-
mov,

– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog ali programov,
– predlog upravičencev do sredstev po tej uredbi in

predlagane višine sredstev, ki se naj dodelijo posameznemu
upravičencu,

– pripombe.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Po končanem

delu komisija o predlogu upravičencev do sredstev in višine
sredstev seznani MKGP.

Zunanji člani komisije so upravičeni do potnih stroškov
in sejnine.

Na podlagi zapisnika komisije minister odloči o vlože-
nih zahtevkih.

44. člen
(sklenitev pogodb)

Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz drugega
odstavka 42. člena te uredbe ARSKTRP sklene z upravičen-
ci pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji
koriščenja dodeljenih sredstev.

Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz tretjega
odstavka 42. člena te uredbe ARSKTRP in Javni sklad skle-
neta z upravičenci pogodbe, s katerimi se natančneje uredi-
jo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.

Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih iz četrtega
odstavka 43. člena te uredbe MKGP sklene z upravičenci
pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji
koriščenja dodeljenih sredstev.

XX. Nadzor

45. člen
(pristojni inšpektorji)

Nadzor nad izvajanjem ukrepov po tej uredbi opravljajo
kmetijski inšpektorji.
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46. člen
(hramba dokumentacije)

Upravičenci, ki so pridobili sredstva na podlagi te ured-
be, so dolžni vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za prido-
bitev sredstev, hraniti še najmanj štiri leta od dneva pridobi-
tve sredstev.

XXI. Končna določba

37. člen
(uveljavitev)

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

Št. 403-21/2001-3
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Priloga 1: Seznam komasacijskih območjih za namene
sanacije nedokončanih komasacij:

Upravna enota Komasacijsko območje

1. AJDOVŠČINA Log-Zemono
Ajdovsko polje
Slap I, II
Dolenje-Ustje
Lozice
Brje-Žablje
Lokavec
Vrtovin
Manče-Podnanos
Selo
Vipavski križ-Male Žablje

2. DOMŽALE Radomlja II, IV
3. CERKNICA Otok I-del
4. ČRNOMELJ Podturenščica

Griblje
5. DOMŽALE Radomlja III

Radomlja II, IV
6. ILIRSKA BISTRICA Vrbovo
7. KOPER Malinska

Gračiška vala
Movraška vala
Abrami

8. KRANJ Visoko, Tupaliče, Luže
Britof-Primskovo

9. KRŠKO Račna
Muzga-Mraševo
Krško polje, II

10. LENDAVA Strehovci-Dobrovnik
Turnišče I
Turnišče II
Renkovci

11. LJUTOMER Kozarica-Virje I
Kozarica-Virje II
Logarovci II

12. MARIBOR Ješenca, Fram, Rače
13. METLIKA Rosalnice
14. MURSKA SOBOTA Ledava nad jezerom

Markovci
Domanjševci-Križevci
Domajinci
Gerlinci -Fikšinci
Šalovci V

15. NOVA GORICA Okroglica I, II, Podvogrsko
Bukovica

Upravna enota Komasacijsko območje

Šempaske gmajne
Šempasko polje
Črniče-Dolenje
Renče-Merljaki-Podkraj
Lepenje
Bilje Orehovlje

16. NOVO MESTO Šentjernejsko polje
Globodol

17. ORMOŽ Lešniška dolina
Trgovišče-Cvetkovci

18. POSTOJNA Šmihel
Slavina-Ribnica-Selšček

19. PTUJ Lovrenc Apače MO 17 del
Strejaci MO 12
Hvaletinci MO 4
Grlinci-Gradiščak MO 5, 8
Čreta MO 10
Apače MO 17
Gajevci-Placerovci MO 30
Sestrže MO 28
Zamušani, Formin, Tibolci MO 31
Mihovce-Sp. Jablane del MO 21, 22, 24
Šturmovec MO 29
Pacinje MO 32
Pongrce – Gaj MO 25

20. SEVNICA Čolnišček-Bučka
Šmarčna-Kompolje
Hinje-Podboršt

21. SEŽANA Rasa
22. SLOV. BISTRICA Ob Devini

Oplotniško polje
23. ŠENTJUR PRI CELJU Nova vas–Črnolica
24. ŠMARJE PRI JELŠAH Podčetrtek-Olimje
25. TREBNJE Rakovniško polje
26. VRHNIKA Podlipska dolina II, III
27. ŽALEC Konjščica I, II, III

Virte

1576. Uredba o neposrednih plačilih za rejo
plemenskih živali za leto 2002

Na podlagi 5. člena v zvezi z 12. in 17. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in
50. členom zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.18/02)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o neposrednih plačilih za rejo plemenskih živali

za leto 2002

1. člen
(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba določa ukrepe kmetijske politike, in sicer
neposredna plačila za rejo plemenskih živali, financiranje
teh ukrepov za leto 2002, upravičence do sredstev, pogoje
za pridobitev sredstev, višino sredstev za vsak posamezen
ukrep ter roke za uveljavljanje sredstev.

(2) Glede vlaganja zahtevkov, postopka za uveljavljanje
plačil, reševanja vlog, postopka ponovne preveritve vlog,
nadzora ter glede posledic neupravičeno pridobljenih sred-
stev se uporabljajo določbe predpisa o izvedbi ukrepov kme-
tijske politike za leto 2002 (IAKS), če ni s to uredbo drugače
določeno.
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2. člen
(neposredna plačila za rejo plemenskih živali)

(1) Namen ukrepa neposrednih plačil za rejo plemen-
skih živali je izravnava stroškov reje oziroma nakupa plemen-
skih živali iz domače reje ali iz uvoza, testiranja živali v testnih
postajah, premiranja plemenjakov v testih na prirast mesa in
njihovih potomcev ter regresiranje reje oziroma nakupa ple-
menjakov za potrebe vzrejališč za direktni test, osemenjeval-
nih središč, naravnega pripusta ter zmanjšanje nabavne ce-
ne plemenskih bikov, žrebcev, prašičev, kozlov in ovnov.

(2) Živali, za katere se uveljavlja podpora po tej uredbi,
morajo biti označene na predpisan način ter imeti znano
poreklo.

3. člen
(biki, vzreja, testi)

(1) Ukrep neposrednega plačila za vzrejo plemenskih
bikov ter testiranje bikov je namenjen vhlevitvi plemenskih
bikov v vzrejališča, testiranju le-teh za potrebe osemenjeval-
nih središč in naravnega pripusta, drugim testiranjem, pre-
vozu in odbiri plemenskih bikov in njihovih potomcev za
potrebe testiranj, sofinaciranju alternativne vzreje plemen-
skih bikov na kmetijah, uvozu plemenjakov in izvajanju te-
stov na testnih postajah glede prirastov in klavne kakovosti
bikov.

(2) Višine sredstev za ukrep iz tega člena so nasled-
nje:

Tabela 1: Biki, testiranja, vzreja

Zap. št. Namen Število živali Višina sredstev Vrednost skupaj
(SIT/žival) v SIT

1. vhlevitev bikov v vzrejališče 210 72.000 15,120.000
2. osemenjevalno središče 40 430.000 17,200.000
3. pripust 120 300.000 36,000.000
4. test bikov, prevozi, odbira 430 30.000 12,900.000
5. progeni test bikov Rogoza 210 55.800 11,718.000
6. progeni test bikov, FK Maribor, BF-ZOOT 370 5.400 1,998.000
7. progeni test bikov, Logatec 170 78.500 13,345.000
8. alternativna vzreja na kmetijah 15 142.000 2,130.000
9. uvoz plemenjakov 10 285.000 2,850.000
10. test na klavne lastnosti, prevozi 185 60.000 11,100.000
Skupaj 124,361.000

(3) Upravičenci in pogoji iz tabele 1:
– pod zaporedno št. 1: rejci bikovskih mater preko

območnih kmetijsko gozdarskih zavodov na podlagi dokazi-
la o oddaji bikca v vzrejališče;

– pod zaporednima št. 2 in 3: vzrejališča plemenskih
bikov Murska Sobota, Nova Gorica ter Logatec, na podlagi
odločitve komisije, ki odbere plemenjake za potrebe
osemenjevalnih središč in naravnega pripusta;

– pod zaporedno št. 4: selekcijske službe območnih
kmetijsko gozdarskih zavodov za največ do 14 potomcev po
posameznem biku v testu, na podlagi pisne izjave Republi-
ške govedorejske službe s sedežem na Kmetijskem inštitutu
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Republiška govedorejska
služba) in dokazil o vhlevitvi bikov v progenotestno postajo,

– pod zaporedno št. 5: progenotestna postaja Rogoza
za največ do 14 potomcev po posameznem biku v testu, na
podlagi pisne izjave Republiške govedorejske službe in do-
kazila o oddaji bikov v zakol ob zaključenem progenem
testu;

– pod zaporedno št. 6: Fakulteta za kmetijstvo Maribor
in Biotehniške fakultete – Oddelek za zootehniko (v nadalj-
njem besedilu: BF) na podlagi seznama ocenjenih testnih
bikov z linije klanja, potrjenega s strani Republiške govedo-
rejske službe;

– pod zaporedno št. 7: progenotestna postaja Logatec
za največ do 14 potomcev po posameznem biku v testu, na
podlagi pisne izjave Republiške govedorejske službe in do-
kazila o oddaji bikov v zakol ob zaključenem progenem
testu;

– pod zaporedno št. 8: rejci, če imajo s selekcijsko slu-
žbo območnih kmetijsko gozdarskih zavodov sklenjeno pogod-
bo o alternativni vzreji bikov, na podlagi zapisnika Republiške
komisije za odbiro bikov ter na podlagi dokazil o oddaji bikov v
osemenjevalna središča za pripust oziroma v zakol;

– pod zaporedno št. 9: osemenjevalna središča za
bike po predhodnem soglasju komisije za licenciranje bikov;

– pod zaporedno št. 10: BF na podlagi poročila in
seznama izvedenih testiranj na klavno kakovost bikov, potr-
jenega s strani Republiške govedorejske službe.

4. člen
(plemenski žrebci)

(1) Ukrep neposrednega plačila za plemenske žrebce
je namenjen sofinanciranju vhlevitve plemenskih žrebet v
vzrejališče Briga, Kočevska Reka in uvozu plemenjakov, za
potrebe zagotavljanja genetske variabilnosti plemenskih
žrebcev.

(2) Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:

Tabela 2: Plemenski žrebci

Zap. št. Namen Število živali Višina sredstev (SIT/žival) Vrednost skupaj v SIT

1. vhlevitev žrebet v vzrejališče 27 130.000  3,510.000
2. uvoz plemenjakov 3 700.000  2,100.000
Skupaj  5,610.000
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(3) Upravičenci in pogoji iz tabele 2:
– pod zaporedno št. 1: rejci žrebčevskih mater, ki so

vzredili plemenska žrebeta, uveljavljajo podporo preko Re-
publiške selekcijske službe v konjereji, na podlagi dokazila
o oddaji žrebeta v vzrejališče;

– pod zaporedno št. 2: Veterinarska fakulteta v Ljublja-
ni za uvožene tri žrebce hladnokrvnih pasem za dopolnitev
staleža plemenskih žrebcev, na podlagi kupoprodajne po-
godbe in računa za nakup.

5. člen
(plemenski ovni in kozli)

(1) Ukrep neposrednega plačila za plemenske ovne in
kozle je namenjen vhlevitvi plemenskih ovnov in kozlov v
testne postaje ter testiranju za potrebe naravnega pripusta,
alternativni vzreji plemenskih ovnov in plemenskih kozlov na
kmetijah in uvozu plemenjakov.

(2) Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:

Tabela 3: Plemenski ovni in kozli

Zap. št. Namen Število živali Višina sredstev Vrednost
(SIT/žival) skupaj v SIT

1. vhlevitev ovnov, kozlov 370 10.000 3,700.000
2. pripust ovnov, kozlov – kategorija – kontrolirani tropi 50 40.000 2,000.000
3. pripust ovnov, kozlov – kategorija – večji tropi 100 25.000 2,500.000
4. pripust ovnov, kozlov – kategorija – manjši tropi do 10 kom. 40 15.000 600.000
5. alternativna vzreja ovnov in kozlov na kmetijah 25 10.000 250.000
6. alternativna vzreja ovnov testna postaja Jezersko 21 20.000 420.000
7. uvoz plemenjakov 20 200.000 4,000.000
8. izločitev ovnov in kozlov iz testa testnih postaj Logatec, Jezersko 170 8.500 1,445.000
Skupaj 14,915.000

(3) Upravičenci in pogoji iz tabele 3:
– pod zaporedno št. 1: rejci plemenskih ovc in koz v

kontroli proizvodnje preko območne selekcijske službe na
podlagi dokazila o oddaji ovna oziroma kozla v vzrejališče na
testni postaji v Logatcu do največ 345 živali in vzrejališče na
testni postaji Jezersko do največ 25 živali;

– pod zaporednimi št. 2, 3 in 4: testna postaja za ovne
in kozle v Logatcu, na podlagi zapisnika Republiške komisije
za licenciranje ovnov in kozlov ter kopije računa o nakupu ali
prodaji živali;

– pod zaporedno št. 5: rejci, ki imajo z Republiško
selekcijsko službo v reji drobnice sklenjeno pogodbo o al-
ternativni vzreji ovnov in kozlov, na podlagi zapisnika komisi-
je upravne enote za odbiro ovnov in kozlov ter na podlagi
dokazil o prodaji plemenjaka s kmetije za potrebe naravnega
pripusta;

– pod zaporedno št. 6: testna postaja za ovne na Je-
zerskem, na podlagi zapisnikov Republiške komisije za li-
cenciranje ovnov in kopije dokazila o prodaji plemenjakov

(pogodba ali račun) ter kopije pogodbe z Republiško selek-
cijsko službo v reji drobnice;

– pod zaporedno št. 7: rejci plemenskih tropov ovc in
koz, ki imajo živali v kontroli proizvodnje, in tudi društva ali
združenja, ki kupijo plemenjaka za svoje člane;

– pod zaporedno št. 8: testna postaja za ovne in kozle
v Logatcu in testna postaja za ovne na Jezerskem, na podla-
gi zapisnika Republiške komisije za licenciranje ovnov in
kozlov ter kopije računa o prodaji živali.

(4) Sredstva za ukrep iz tega člena se uveljavljajo preko
Republiške selekcijske službe v reji drobnice.

6. člen
(plemenski prašiči)

(1) Ukrep neposrednega plačila za plemenske prašiče
je namenjen širjenju doma vzrejenih in uvoženih kvalitetnih
plemenskih prašičev na vzrejnih središčih in v ostalih rejah
prašičev.

(2) Višine sredstev za ukrep iz tega člena so naslednje:
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Tabela 4: Plemenski prašiči

Zap. št. Namen Število Višina sredstev Vrednost
živali (SIT/žival) skupaj v SIT

1. MLADICE čistopasemske:
1.1. Breje 30 38.000 1,140.000
1.2. Nebreje 280 28.500 7,980.000
2. MERJASCI:
2.1. MERJASCI z lastnim testom:

a) reja, selekcijske farme, rejska središča, kmetije 140 57.000 7,980.000
b) osemenjevalno središče 20 130.000 2,600.000

2.2. MERJASCI s testiranimi starši 80 40 000 3,200.000
3. UVOZ PRAŠIČEV
3.1. MLADICE čistopasemske:

a) testirane 20 76.000 1,520.000
b) s testiranimi starši 39 57.000 2,223.000

3.2. MERJASCI:
3.2.1. MERJASCI s testiranimi starši – reja 10 95.000 950.000
3.2.2. MERJASCI z lastnim testom:

a) reja,selekcijske farme, rejska središča, kmetije 30 130.000 3,900.000
b) osemenjevalno središče 10 300.000 3,000.000

4. Uvoz pasme Sattleshwein:
4.1. a) plemenski merjasci 3 300.000 900.000
4.2. b) breje plemenske svinje 3 150.000 450.000
Skupaj 35,843.000

(3) Upravičenci in pogoji iz tabele 4:
– pod zaporednima št. 1 in 3: kmetijska gospodarstva

(kupci plemenskih živali), ki vodijo podatke o reprodukciji in
izvajajo selekcijsko kontrolo v sodelovanju z BF, ter vzrejna
središča in osemenjevalna središča, ki uveljavljajo sredstva
na podlagi dokazila o nakupu živali in lista o obnovi oziroma
prodaji plemenskih prašičev, ki ga izda BF;

– pod zaporedno št. 2: vsa kmetijska gospodarstva, ki
kupijo plemenske živali in uveljavljajo podporo na podlagi
dokazila o nakupu živali in lista o obnovi oziroma prodaji
plemenskih prašičev, ki ga izda BF;

– pod zaporedno št. 4: rejci, ki uvažajo plemenske
prašiče pasme Sattelshwein za namen osvežitve populaci-
je krškopoljskega prašiča, na podlagi dokazila o nakupu
živali in lista o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev,
ki ga izda BF, ter na podlagi potrdila BF, da je rejec
vključen v program genske banke za ohranitev krškopolj-
skega prašiča.

(4) Dodatni pogoji za pridobitev sredstev iz tega člena:
– živali morajo biti iz slovenske reje in vzrejene v potrje-

nih selekcijskih središčih, razmnoževalnih farmah ali vzrej-
nih središčih;

– uvožene živali morajo biti po uvozu najmanj tri mese-
ce v reji v Republiki Sloveniji;

– živali morajo ustrezati pogojem, ki jih določa predpis,
ki ureja vodenje rodovništva, ugotavljanje proizvodnosti živa-
li, ocenjevanje plemenske vrednosti in priznavanje pleme-
njakov, kar se potrdi z izdanimi potrdili o poreklu in listom o
prodaji plemenskih prašičev;

– dobavitelj plemenskih živali jamči, da živali ustrezajo
zahtevam predpisa iz prejšnje alinee;

– upravičenec mora vzrejati živali v skladu z Republi-
škim selekcijskim programom;

– upravičenec, ki je prejel sredstva za ta namen, je
dolžan v skladu z republiškim selekcijskim programom zago-
toviti in opraviti preizkus proizvodnih lastnosti za vse živali iz
uvoza najkasneje do 31. decembra 2003.

7. člen
(zahtevek za neposredno plačilo za rejo plemenskih živali)

(1) Zahtevek za neposredno plačilo za rejo plemenskih
živali iz 3., 4., 5. in 6. člena te uredbe se vloži na Agencijo
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska cesta 160, Ljubljana, na obrazcu »Zahtevek za
neposredno plačilo za rejo plemenskih živali za leto 2002«, ki
je kot Priloga sestavni del te uredbe. Na ovojnici je potrebno
poleg naslova navesti levo zgoraj: »PLEMENSKE ŽIVALI«.

(2) Zahtevki za neposredna plačila po tej uredbi se
vlagajo v naslednjih rokih:

– za obdobje od 1. decembra 2001 do 31. maja 2002,
se vlagajo zahtevki od 1. do 20. junija 2002;

– za obdobje od 1. junija do 30. oktobra se vlagajo
zahtevki mesečno do 20. v tekočem mesecu za pretekli
mesec;

– za obdobje od 1. novembra do 30. novembra 2002,
se vlagajo zahtevki od 1. do 10. decembra 2002;

– za obdobje od 1. decembra do 31. decembra 2002,
se vlagajo zahtevki od 1. do 20. januarja 2003.

8. člen
(vsebina zahtevka)

(1) Vsi, ki vlagajo zahtevke za plemenske živali po tej
uredbi, morajo v skladu s predpisom o izvedbi ukrepov
kmetijske politike za leto 2002 (IAKS) najkasneje do
24. maja 2002 posredovati Agenciji za kmetijske trge in
razvoj podeželja osnovne podatke o kmetijskem gospodar-
stvu na predpisanem obrazcu »A ali A1, B, in C, Osnovni
podatki o kmetijskem gospodarstvu«, ki je sestavni del pred-
pisa o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2002 (IAKS)
in se vlaga le ob vložitvi zbirne vloge.

(2) Vsa kmetijska gospodarstva, ki že imajo identifika-
cijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), mora-
jo pri izpolnjevanju vlog uporabljati obstoječo identifikacij-
sko številko.
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9. člen
(obvezne priloge)

(1) Zahtevku za plemenske bike, žrebce, ovne in kozle
po tej uredbi je treba priložiti:

– kopijo računa za prodane oziroma kupljene živali ali
kopijo poročila o testiranju živali oziroma prevozu živali, kjer
je razvidna pasma, ime živali in ušesna številka ter točen
naziv in naslov oziroma sedež kupca in prodajalca živali
oziroma testne postaje, kjer se živali testirajo;

– potrdilo Republiške govedorejske službe oziroma po-
trdilo Republiške selekcijske službe v konjereji oziroma Re-
publiške selekcijske službe v reji drobnice o upravičenosti
do premije na podlagi selekcijskega programa za posamez-
ne namene.

(2) Zahtevku za plemenske prašiče po tej uredbi je
treba priložiti:

– za vse živali, za katere uveljavlja podporo posamezni
upravičenec: list o obnovi oziroma prodaji plemenskih praši-
čev, ki ga izda BF. Iz lista o obnovi oziroma prodaji morajo
biti razvidni: kategorija živali, njihove ušesne številke in na-
čin obnove (iz nakupa, oziroma iz uvoza) ter naziv in naslov
oziroma sedež prodajalca in kupca.

10. člen
(založba in distribucija obrazcev)

Obrazce »Zahtevek za neposredno plačilo za rejo ple-
menskih živali za leto 2002« iz Priloge založi Agencija Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Du-

najska cesta 160, Ljubljana, distribucijo obrazcev na ob-
močne kmetijsko gozdarske zavode pa izvrši Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije, Miklošičeva 4, 1000 Ljubljana.

11. člen
(sredstva za izvedbo ukrepov)

(1) Sredstva za izvedbo ukrepov iz te uredbe se zagoto-
vijo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano številka 5536 – Sredstva za neposre-
dna plačila v kmetijstvu – EKO 0.

(2) Če skupna višina zahtevkov za namene neposre-
dnih plačil po tej uredbi v tekočem letu preseže obseg
razpoložljivih sredstev, se lahko višine neposrednih plačil
sorazmerno zmanjšajo.

12. člen
(končna določba)

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

Št. 403-26/2001-4
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1577. Uredba o neposrednih plačilih za kobile za
vzrejo žrebet in o neposrednih plačilih za
gospodarske čebelje družine za leto 2002

Na podlagi 5. člena in v zvezi z 12., 17. in 19. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list Republike Slovenije,
št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o neposrednih plačilih za kobile za vzrejo žrebet

in o neposrednih plačilih za gospodarske
čebelje družine za leto 2002

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba določa ukrep neposrednega plačila za kobi-
le za vzrejo žrebet in ukrep neposrednega plačila za gospo-
darsko čebeljo družino za leto 2002.

2. člen
(neposredno plačilo za kobile za vzrejo žrebet)

Do neposrednega plačila za kobile za vzrejo žrebet so
upravičeni rejci, ki redijo kobile za vzrejo žrebet.

Pogoji za uveljavljanje neposrednega plačila iz tega
člena:

– kobile morajo biti tistih pasem, za katere Republiška
selekcijska služba v konjereji vodi rodovne knjige in so bile
pripuščene pod licenciranega plemenjaka v skladu s predpi-
si, ki urejajo živinorejo, ali pa so kobile hladnokrvnega pa-
semskega tipa in so bile pripuščene pod licenciranega ple-
menjaka slovenske hladnokrvne ali noriške pasme,

– kobile so žrebile najmanj enkrat,
– kobile, morajo biti vpisane v registre selekcijske služ-

be na območnih kmetijskih zavodih,
– kobile, morajo biti označene v skladu s predpisi, ki

urejajo označevanje živali,
– kobile, mora imeti rejec v reji najmanj 2 meseca pred

in 3 mesecev po oddaji zahtevka za neposredno plačilo za
kobile za vzrejo žrebet,

– upravičenec je oddal zbirno vlogo z izpolnjenimi
obrazci A ali A1, B, C in D, najpozneje do 24. maja 2002.

Zahtevek za neposredno plačilo iz tega člena se vloži
na obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike za leto 2002 od 25. aprila do 24. maja 2002, na
Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.

Zahtevek mora vsebovat izjavo proizvajalca, da:
– je imel kobile, za katere uveljavlja neposredno plači-

lo, v reji najmanj 2 meseca pred in 3 mesece po oddaji
zahtevka,

– so bile kobile, za katere uveljavlja neposredno plači-
lo, pripuščene pod licenciranega plemenjaka.

Zahtevek mora biti potrjen s strani Republiške selekcij-
ske službe v konjereji oziroma območnega kmetijsko – goz-
darskega zavoda.

Če rejec v obdobju iz pete alinee drugega odstavka
tega člena nima v reji toliko živali kot je bilo navedeno na
zahtevku iz pete alinee drugega odstavka tega člena, mora

agenciji najpozneje v 8 dneh od nastanka spremembe spo-
ročiti zmanjšanje staleža na predpisanem obrazcu »Obvesti-
lo o poginu ali izločitvi živali« in vrniti že prejeta sredstva.

Skupna višina sredstev za ukrep neposrednih plačila iz
tega člena je 112,000.000 SIT.

V letu 2002 je višina neposrednega plačila iz tega
člena 25.000 SIT na žival.

Če skupna višina zahtevkov za ukrep iz tega člena v
tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lah-
ko višina neposrednega plačila iz tega člena sorazmerno
zmanjša.

3. člen
(neposredno plačilo za gospodarsko čebeljo družino)

Upravičenci do neposrednega plačila za gospodarsko
čebeljo družino so čebelarji v Republiki Sloveniji.

Upravičenci iz prejšnjega odstavka lahko uveljavljajo
neposredno plačilo za tiste gospodarske čebelje družine, ki
so vpisane v register pri Veterinarskem inštitutu Republike
Slovenije.

Zahtevek za neposredno plačilo na gospodarsko če-
beljo družino vloži za vse čebelarje Čebelarska zveza Slove-
nije. Sestavni del zahtevka je seznam upravičencev in njiho-
vo pooblastilo za vložitev zahtevka, ki vsebuje imena, priim-
ke in naslove čebelarjev, število čebeljih družin in podpise
upravičencev. Seznam mora biti potrjen s strani Veterinar-
skega inštituta Republike Slovenije.

Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki
je kot priloga sestavni del te uredbe, na Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
cesta 160, Ljubljana, v roku od 1. do 31. oktobra 2002.

Skupna višina sredstev za ukrep neposrednih plačil iz
tega člena je 100,000.000 SIT.

Predvidena višina neposrednega plačila iz tega člena v
letu 2002 znaša 800 SIT na čebeljo družino.

Če skupna višina zahtevka za ukrep iz tega člena v
tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko
višina, določena na čebeljo družino, sorazmerno zmanjša.

4. člen
(financiranje ukrepov)

Sredstva za izvedbo ukrepov iz te uredbe se zagotavlja-
jo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano 5536 – Sredstva za neposredna plačila v
kmetijstvu – EKO 0.

5. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 403-26/2001-5
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1578. 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 koru-

zo,
– ukrep intervencijskega nakupa, skladiščenja in pro-

daje 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 naku-
pa in

– način nadzora nad izvajanjem ukrepov po tej uredbi.

2. člen
(tržno leto)

Za kmetijske pridelke iz prejšnjega člena 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 (v nadaljevanju: pridelovalec), ki pri-
deluje poljščine iz drugega odstavka tega člena na lastnih ali
najetih površinah v Republiki Sloveniji.

Višine neposrednih plačil v letu 2002:
– 56.000 SIT/ha za krušna žita: pšenico, rž, piro in

ajdo;
– 42.000 SIT/ha za druga žita: koruzo (za zrnje, silaž-

no koruzo), tritikalo, oves, ječmen, proso;
– 42.000 SIT/ha za stročnice: krmni grah, krmni bob,

sojo in sladko lupino;
– 42.000 SIT/ha za oljnice: sončnice in oljne buče;
– 70.500 SIT/ha za oljno ogrščico in v letu 2003

62.500 SIT/ha.
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 pla-
čilo v višini 42.000 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
25. aprila do 24. maja tekočega leta.

Sredstva za neposredna plačila iz tega člena se zago-
tovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske po-
stavke 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 nepo-
srednih 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 raz-
voj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) nakupuje
pšenico, rž, ječmen in koruzo po intervencijski ceni, ki
znaša za pšenico 22,00 SIT/kg, za rž, ječmen in koruzo pa
17,50 SIT/kg. Intervencijska cena se nanaša na pšenico,
rž, ječmen in koruzo standardne kakovosti iz 29. člena
te uredbe, fco intervencijsko skladišče iz prvega odstavka
12. člena te uredbe.

5. člen
(mesečno povečanje intervencijske cene)

Intervencijska cena se v tržnem letu mesečno poveču-
je 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 prodajalcu, 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 (preračunano na
14% vlage in 5% primesi) ali na neto količino koruze (prera-
čunano na 14% vlage in 5% primesi).
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Če ugotovljena kakovost pšenice, rži, ječmena in koru-
ze odstopa od standardne kakovosti iz 29. člena te uredbe,
se cena, ki jo agencija plača prodajalcu, glede na interven-
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 prodajalcu, 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 prodajalcu, glede na inter-
vencijsko ceno za vsakih 0,10% odstopanja zniža oziroma
zviša za 0,05%.

Za ječmen, ki odstopa od ječmena s hektolitrsko maso
64 kg/100 l, se cena, ki jo agencija plača prodajalcu, 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 prodajal-
cu, 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 pada-
nja 220, se cena, ki jo agencija plača prodajalcu, 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 prodajalcu, glede na intervencij-
sko ceno izračuna na podlagi Tabele 3 iz Priloge 3.

IV. POGLAVJE: Intervencijski nakup, skladiščenje
in prodaja pšenice, rži, ječmena in koruze

7. člen
(pogoji za uvedbo)

V obdobju iz drugega odstavka tega člena, lastnik pše-
nice, rži, ječmena oziroma koruze homogene kvalitete lahko
ponudi agenciji žito v intervencijski 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 Repu-
bliki Sloveniji v tekočem tržnem letu in izpolnjujejo pogoje
iz naslednjega odstavka tega člena, splošne zahteve iz
28. člena in minimalne zahteve glede kakovosti iz
30. člena te uredbe.

Najmanjša količina, ki je lahko predmet intervencijske-
ga nakupa, znaša:

– 10.000 kg za pšenico, rž, ječmen in
– 20.000 kg za koruzo.

8. člen
(ponudba)

Lastniki pšenice, rži, ječmena in koruze iz prvega od-
stavka prejšnjega člena: (v nadaljnjem besedilu: ponudniki)
ponudijo agenciji v intervencijski nakup pšenico, rž, ječmen
ali koruzo v roku iz drugega odstavka prejšnjega člena v
obliki ponudbe za odkup na obrazcu: »Ponudba za interven-
cijski nakup«, ki ga izda agencija.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo

ter naslov oziroma sedež),

– podatke o pšenici, rži, ječmenu ali koruzi, ki so pred-
met ponudbe (vrsto žita, kraj skladiščenja v času ponudbe,
količino, predvideno kakovost in leto pridelave),

– pisno izjavo ponudnika, da je pšenica, rž, ječmen ali
koruza pridelana v Republiki Sloveniji z navedbo kraja pride-
lave.

V primeru, da ponudnik ne predloži ponudbe na pred-
pisanem obrazcu, mora ponudba vsebovati vse na obrazcu
navedene podrobnosti.

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 obrazca, ki ga predpiše agencija in takšni ponud-
bi sledi tudi ponudba, ki je agenciji posredovana na način
opredeljen, v prvem stavku tega odstavka.

Ponudnik lahko predlaga prevzem ponujene pšenice,
rži, ječmena ali koruze, v lastnem skladišču.

Agencija preveri ponudbe in v roku petih delovnih dni
od njihovega prejema obvesti ponudnike o svoji odločitvi.
Izbrane ponudnike agencija čimprej obvesti tudi o lokaciji
intervencijskega skladišča in o časovnem razporedu prevze-
ma.

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. januarja naslednjega
leta za pšenico, rž in ječmen in do 31. marca naslednjega
leta za koruzo. Agencija lahko sama ali na predlog ponudni-
ka ali skladiščnika dopolni ali spremeni rok in lokacijo pre-
vzema pšenice, rži, ječmena ali koruze, vendar mora o tem
obvestiti ponudnika najkasneje tri dni pred novim prevze-
mom.

9. člen
(intervencijska skladišča)

Agencija izbere na podlagi javnega razpisa intervencij-
ska skladišča in izvajalce intervencijskega nakupa, skladi-
ščenja in prodaje v skladu s pogoji iz 10. člena te uredbe.

10. člen
(pogoji za intervencijska skladišča)

Lokacije intervencijskih skladišč se izberejo na podlagi
regijskih značilnosti, kjer je proizvodnja žit bistveno večja od
lokalnih potreb ter ob upoštevanju intenzivnosti kmetijske
proizvodnje in tržnih zakonitosti v regiji.

Intervencijska skladišča morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– imajo ustrezne skladiščne kapacitete in tehnično
opremo za prevzem, skladiščenje in odpremo žit;

– imajo mostno tehtnico za prevzem žit;
– imajo ustrezne prometne povezave za prevzem in

odpremo žit;
– imajo izdelan načrt skladišča z izmerami vseh skladi-

ščnih prostorov.
Podrobnejše pogoje za določitev intervencijskih skla-

dišč ter izvajalce intervencijskih nakupov, skladiščenja in
prodaje žit določi agencija z javnim razpisom.

11. člen
(neodvisna kontrolna institucija)

Agencija na podlagi javnega razpisa izbere neodvisno
kontrolno institucijo za opravljanje vzorčenja in izvajanje ana-
liz kakovosti pšenice, rži, ječmena ali koruze, določeno v
12. in 13. členu te uredbe.

Podrobnejše pogoje za izbor neodvisne kontrolne insti-
tucije določi agencija z javnim razpisom.
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12. člen
(prevzem žit v intervencijskem skladišču)

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 tehtanju in vzorčenju pšenice, rži, ječmena ali koru-
ze v intervencijskem skladišču so prisotni ponudnik, pred-
stavnik intervencijskega skladišča, predstavnik neodvisne
kontrolne institucije, lahko pa tudi predstavnik agencije.

Pred prevzemom pšenice, rži, ječmena ali koruze v
intervencijsko skladišče se mora ugotoviti količina in kako-
vost pšenice, rži, ječmena in koruze, ki so predmet interven-
cijskega nakupa.

Ponujeno pšenico, rž, ječmen in koruzo se prevzame,
če se ugotovi, da kakovost ponujene pšenice, rži, ječmena
ali koruze ustreza kakovosti, določeni v 28. in 30. členu te
uredbe.

Strošek analiz iz tretjega odstavka 15. člena te uredbe
se prizna za prevzeto količino žita, ki ne sme biti manjša od
količine, določene v četrtem odstavku 7. člena te uredbe.

13. člen
(prevzem žit v skladišču ponudnika)

Pšenica, rž, ječmen ali koruza se lahko prevzamejo v
skladišču ponudnika, če so izpolnjeni pogoji iz prve alinee
drugega odstavka 10. člena te uredbe.

Agencija ne prevzame pšenice, rži, ječmena ali koruze
v skladišču ponudnika v primeru, da pogoji skladiščenja žit
odstopajo od pogojev, ki veljajo za intervencijska skladišča,
izbrana na javnem razpisu.

Pri vzorčenju, volumetričnem ugotavljanju količine ali
tehtanju pšenice, rži, ječmena ali koruze v skladišču ponu-
dnika so prisotni ponudnik, predstavnik agencije in pred-
stavnik neodvisne kontrolne institucije.

Ponujeno količino pšenice, rži, ječmena in koruze se
prevzame v skladišču ponudnika, če se ugotovi, da kako-
vost ponujene pšenice, rži, ječmena ali koruze ustreza ka-
kovosti, določeni v 28. in 30. členu te uredbe.

Intervencijska cena za pšenico, rž, ječmen ali koruzo
prevzeto v skladišču ponudnika se zniža za stroške transpor-
ta za razdaljo do 25 km.

14. člen
(zapisnik o prevzemu)

Za vsak posamezen prevzem pšenice, rži, ječmena ali
koruze iz 12. in 13. člena te uredbe mora intervencijsko
skladišče oziroma agencija narediti zapisnik o prevzemu.

Za posamezen prevzem pšenice, rži, ječmena ali koru-
ze se šteje količina, ki ni manjša od količine iz četrtega
odstavka 7. člena te uredbe.

Zapisnik vsebuje:
– datum preverjanja količine in kvalitete ter izpolnjeva-

nje minimalnih zahtev glede kakovosti žit,
– težo dostavljene pšenice, rži, ječmena in koruze,
– število vzetih vzorcev in ugotovljeno kakovost posa-

meznih vzorcev,
– ugotovljene splošne zahteve glede kakovosti iz

28. člena te uredbe,
– navedbo neodvisne kontrolne institucije, ki opravlja

analizo vzorcev.
Kakovostni izvid opravljene analize je sestavni del zapi-

snika o prevzemu.
Intervencijsko skladišče ali agencija izroči kopijo zapi-

snika o prevzemu in kopijo kakovostnega izvida opravljene
analize ponudniku.

Na podlagi zapisnika o prevzemu iz drugega odstavka
tega člena ponudnik najkasneje do 15. aprila posreduje
agenciji račun z obračunskim listom, kateremu mora biti
priložen kakovostni izvid opravljene analize, izdan s strani
neodvisne kontrolne institucije.

Če se ponudnik ne strinja z rezultati analize, mora
agencija zagotoviti ponovne analize kakovosti, stroške v zve-
zi s ponovnimi analizami pa nosi stranka, za katero se posto-
pek neugodno konča.

15. člen
(stroški intervencijskega nakupa)

Stroške prevoza pšenice, rži, ječmena ali koruze do
intervencijskega skladišča krije ponudnik, če najkrajša pri-
merna pot do intervencijskega 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.

Minister predpiše višino stroškov transporta.
Če ta uredba ne določa drugače, agencija krije stroške

analiz kakovosti pšenice, rži, ječmena ali koruze, vendar
največ do višine 3.500 SIT na posamezno analizo, vendar
mora analiza kakovosti vključevati ugotavljanje količine vla-
ge, 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.

Agencije krije tudi ostale stroške prevzema: vzorčenje,
tehtanje, vnos v silos, skladiščenje in odpremo žit.

16. člen
(rok plačila v intervencijskem nakupu)

Ponudniku se plača pšenica, rž, ječmen ali koruza v
30 dneh od dneva prejema računa iz četrtega odstavka
14. člena te uredbe oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo
proračunsko financiranje.

Ponudniku se žito plača po intervencijski ceni, ki je
veljavna na dan, ki je določen za dostavo prve količine žit v
intervencijsko skladišče, oziroma na dan prevzema žit iz
13. člena te uredbe.

V primeru, da ugotovljena kakovost pšenice, rži, ječ-
mena in koruze, ki so predmet intervencijskega nakupa,
odstopa od standardne kakovosti iz 29. člena te uredbe, se
cena, ki jo agencija plača ponudniku glede na intervencij-
sko ceno, zviša oziroma zniža v skladu s tretjim, četrtim,
petim, šestim, sedmim in osmim odstavkom 6. člena te
uredbe.

17. člen
(skladiščenje intervencijskih zalog)

Intervencijsko nakupljena pšenica, rž, ječmen ali koru-
ze je skladiščena tako, da se njena količina lahko ugotovi
volumetrično in da se lahko stehta.

Odstotek dovoljenih količinskih razlik med količino za-
log iz evidenc agencije in intervencijskega skladišča iz
18. in 19. člena te uredbe ter količino intervencijskih zalog
ugotovljenih s tehtanjem oziroma odpremljeno količino ne
sme preseči 0,3% na leto.

Intervencijsko skladišče je odgovorno za količino in
kakovost v intervencijskem nakupu prejete količine pšenice,
rži, ječmena ali koruze.

Intervencijsko skladišče nosi stroške manjkajočih za-
log, ki presegajo odstotek dovoljenih količinskih razlik iz
drugega odstavka tega člena.

Vrednost manjkajočih količin oziroma razliko v ceni
zaradi poslabšanje kakovosti pšenice, rži, ječmena ali koru-
ze plača intervencijsko skladišče v proračun Republike Slo-
venije.
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18. člen
(evidence agencije)

Agencija vodi seznam intervencijskih skladišč. Seznam
mora vsebovati natančne podatke o lokaciji, skladiščnih
kapacitetah in opremljenosti intervencijskih skladišč.

Agencija mora voditi evidenco o zalogah in o kakovosti
intervencijsko nakupljene pšenice, rži, ječmena ali koruze v
računalniški obliki. Evidenca vsebuje podatke o prevzemu,
skladiščenju in odpremi pšenice, rži, ječmena ali koruze iz
posameznega intervencijskega skladišča.

19. člen
(evidence in poročila intervencijskih skladišč)

Intervencijsko skladišče, ki skladišči pšenico, rž, ječ-
men ali koruzo, mora voditi evidence v računalniški obliki v
skladu z navodili agencije.

Intervencijska skladišča morajo voditi evidenco o zalo-
gah intervencijsko nakupljenih žit in o kakovosti pšenice, rži,
ječmena ali koruze, in sicer ločeno za posamezno vrsto žita.
Ta evidenca mora vsebovati podatke o prevzemu, skladišče-
nju in odpremi pšenice, rži, ječmena ali koruze iz intervencij-
skega skladišča ter podatke o ugotovljeni kakovosti.

Intervencijska skladišča morajo agenciji do 10. v me-
secu za pretekli mesec na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestav-
ni del te uredbe, posredovati mesečno poročilo o zalogah
intervencijsko nakupljene pšenice, rži, ječmena ali koruze.

Mesečno poročilo mora vsebovati naslednje podatke:
– kraj skladiščenja,
– količine zalog, ki se prenesejo iz prejšnjega meseca,
– prevzete količine,
– odpremljene količine žit in stanje na koncu meseca.
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
intervencijsko nakupljene pšenice, rži, ječmena ali koruze.

Letno poročilo zajema podatke o količinah zalog glede
na vrsto proizvodov in kraj skladiščenja, leto začetka skladi-
ščenja ter ugotovljene nepravilnosti. Letno poročilo mora
biti potrjeno s strani inšpektorja za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: kmetijski inšpek-
tor), ki vpiše ugotovitve na podlagi opravljenega pregleda.

O morebitnih ugotovljenih odstopanjih od vrednosti,
določene v drugem odstavku 17. člena te uredbe, morajo
intervencijska skladišča podati obrazložitev, ki je sestavni
del letnega poročila.

20. 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.

21. člen
(javni razpis)

Javni razpis za prodajo pšenice, rži, ječmena ali koruze
iz intervencijskih skladišč določa zlasti:

– količine pšenice, rži, ječmena ali koruze, ki je pred-
met intervencijske 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 je

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.

Podrobnejše pogoje za prodajo pšenice, rži, ječmena
ali koruze iz intervencijskih skladišč določi agencija z javnim
razpisom.

22. člen
(ocena pred nakupom)

Agencija mora vsem zainteresiranim kupcem omogočiti,
da ocenijo kakovost pšenice, rži, ječmena ali koruze, ki je
predmet prodaje, še preden pošljejo ponudbe na javni razpis.

23. člen
(ponudba za nakup)

Ponudniki posredujejo agenciji ponudbe za nakup pri-
poročeno po pošti ali jih vložijo na agenciji.

Ponudniki morajo v ponudbi za nakup pšenice, rži,
ječmena ali koruze, ki je predmet intervencijske prodaje,
navesti:

– ime in priimek oziroma firmo ter naslov oziroma se-
dež,

– intervencijsko skladišče, na katero se nanaša po-
nudba,

– ponujeno količino in ponujeno ceno.
Ponudba je veljavna le, če ji ponudnik priloži potrdilo o

zagotovljeni varščini v višini 1.500 SIT/t. Za varščine se
smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo finančna
zavarovanja, s katerimi ponudniki zavarujejo svoje obvezno-
sti v postopkih javnega naročanja.

Agencija vloge, katerim dokazilo o zagotavljanju varšči-
ne ni priloženo, zavrne.

Ponudb za nakup po prispetju oziroma vložitvi na agen-
cijo ni mogoče dopolnjevati ali preklicati.

24. člen
(obvestilo ponudnikom)

Agencija izmed pravočasnih in popolnih ponudb v roku
15 dni od zadnjega dne za oddajo ponudb izbere najugo-
dnejše ponudbe in ponudnike najkasneje v treh delovnih
dneh od dneva izbire obvesti o svoji odločitvi.

Z izbranimi ponudniki agencija sklene pogodbe o pro-
daji pšenice, rži, ječmena ali koruze.

Ponudnikom, ki niso bili izbrani, se hkrati z obvestilom
iz prvega odstavka tega člena sprosti varščina.

25. člen
(rok plačila v intervencijski prodaji)

Ponudniki morajo plačati nakupljeno pšenico, rž, ječ-
men ali koruzo pred odpremo iz intervencijskega skladišča,
vendar najkasneje v tridesetih dneh od sklenitve pogodbe 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 primeru, da ponudnik ne prevzame že plačane pšeni-
ce, rži, ječmena ali koruze v roku iz prvega odstavka tega
člena, krije stroške skladiščenja po tem roku.

26. člen
(sredstva za izvedbo intervencijskega nakupa,

skladiščenja in prodaje)
Sredstva za izvedbo intervencijskega nakupa, skladi-

ščenja in prodaje pšenice, rži, ječmena ali koruze se zago-
tovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske po-
stavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št.
2252 Intervencije na kmetijskih trgih.
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V. POGLAVJE: Kakovost pšenice, rži, ječmena in koruze,
ki je predmet intervencijskega nakupa

27. 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 predpisanih metodah.

Metode za določanje kakovosti žit predpiše minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

28. člen
(splošne zahteve glede kakovosti)

Pšenica, rž, ječmen ali koruza, ki je predmet interven-
cijskega nakupa, mora biti:

– zrela, zdrava in nepoškodovana,
– čiste in ustrezne kakovosti,
– ustrezne barve, značilne za določeno vrsto žita,
– brez tujega vonja in okusa,
– brez živih insektov.

29. člen
(standardna kakovost)

Pšenica, rž, ječmen ali koruza standardne kakovosti,
na katero se nanaša intervencijska cena iz 4. člena te ured-
be, mora izpolnjevati sledeče 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

30. člen
(minimalna kakovost žit)

Pšenica, rž, ječmen ali koruza, ki je predmet interven-
cijskega nakupa, mora poleg splošnih zahtev iz 28. člena te
uredbe izpolnjevati naslednje minimalne zahteve glede ka-
kovosti:

pšenica rž ječmen koruza

Vsebnost vlage (%) 14,00 14,00 14,00 14,00
Količina surovih beljakovin (%) 10,30 –  –  – 
Število padanja 195 150 –  – 

VI. POGLAVJE: Nadzor nad izvajanjem intervencijskega
nakupa, skladiščenja in prodaje

31. člen
(nadzor v intervencijskih skladiščih)

Nadzor v intervencijskih skladiščih izvaja kmetijska in-
špekcija Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, goz-
darstvo, ribištvo in lovstvo. Kmetijski inšpektor opravlja skozi
vse leto nenapovedane inšpekcijske preglede. Vsako inter-
vencijsko skladišče mora biti pregledano vsaj enkrat na leto.

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

19. členom te uredbe;
– usklajenost evidenc intervencijskega skladišča s po-

datki iz evidenc agencije;

– količine pšenice, rži, ječmena ali koruze v interven-
cijskem skladišču;

–  lastnosti posamezne partije, ki se uskladišči v skladi-
šču ali prevzame na licu mesta na podlagi rezultatov analiz.

Kmetijski inšpektor izbere na podlagi evidenc agencije
za pregled količine, ki predstavljajo vsaj 5% skupne količine
žita, ki je predmet intervencijskega nakupa, vskladiščenega
v posameznem intervencijskem skladišču.

Kjer je razlika med evidencami o zalogah intervencijsko
nakupljenih žit iz 18. in 19. člena te uredbe in količinami,
ugotovljenimi z volumetrično metodo, manjša od 5%, nosi
intervencijsko skladišče vse stroške v zvezi z ugotovljeno
razliko med kasnejšim preverjanjem teže in težo, ki je bila
ugotovljena ob prevzemu žit.

V primeru, da je razlika med evidencami količin agenci-
je in intervencijskega skladišča iz 18. in 19. člena te uredbe
in količino, ugotovljeno z volumetrično metodo, večja od
5%, se količino pšenice, rži, ječmena ali koruze ugotavlja s
tehtanjem. Stroške tehtanje in razliko zalog nosi intervencij-
sko skladišče, razen v primeru, ko se ugotovi, da so stehta-
ne količine enake količinam iz evidenc intervencijskega skla-
dišča. Pri ugotavljanju razlik pri zalogah se upošteva eventu-
alna sprememba vlage in primesi.

Če odgovorna oseba intervencijskega skladišča nas-
protuje ugotovitvam kmetijskega inšpektorja, lahko zahteva
ponovno tehtanje zalog in nosi stroške tehtanja, razen v
primeru, ko se ugotovi, da količina pšenice, rži, ječmena ali
koruze v intervencijskem skladišču ne presega dovoljene
količinske razlike iz drugega odstavka 17. člena te uredbe.
V tem primeru nosi stroške tehtanja pristojna inšpekcija.

Kmetijski inšpektor lahko razširi pregled na tehtanje
vseh količin pšenice, rži, ječmena ali koruze v intervencij-
skem skladišču.

32. člen
(zapisnik o pregledu)

Kmetijski inšpektor o vsakem opravljenem pregledu
napiše zapisnik, ki mora vsebovati:

– naziv in naslov intervencijskega skladišča,
– opis pogojev skladiščenja,
– količine pšenice, rži, ječmena ali koruze, navedene v

evidenci agencije, količine žit v evidenci intervencijskega
skladišča in morebitna odstopanja med tema evidencama za
vsak proizvod posebej,

– količine pšenice, rži, ječmena ali koruze, ki so bile
ugotovljene pri pregledu izbranih količin, in morebitna od-
stopanja glede na evidence,

– navedbo dodatno pregledanih količin pri razširjenem
pregledu in ugotovljena odstopanja glede na evidence,

– ugotovitve glede kakovosti skladiščenih žit,
– obrazložitev odgovorne osebe intervencijskega skla-

dišča, če so bila ugotovljena odstopanja,
– kraj, datum in čas začetka in konca pregleda ter

podpis pristojnega kmetijskega inšpektorja in podpis odgo-
vorne osebe intervencijskega skladišča.

Kmetijski inšpektor nemudoma posreduje zapisnik
agenciji, ki v primeru ugotovljenih odstopanj uskladi svoje
evidence z ugotovitvami iz zapisnika.

VII. POGLAVJE: Pokrivanje dela stroškov analiz kakovosti
pšenice in rži v tržnem odkupu

33. člen
(upravičenci in višina)

Upravičenci do ukrepa pokrivanja dela stroškov analiz
kakovosti pšenice in rži so pravne osebe, samostojni po-
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djetniki posamezniki, ki so na podlagi analiz o kakovosti
odkupili pšenico ali rž letine 2002 neposredno od pridelo-
valcev iz prvega odstavka 3. člena te uredbe (v nadaljnjem
besedilu: tržni odkupovalci). Z analizo, ki jo opravi neodvi-
sna kontrolna institucija, mora biti ugotovljena vsaj: vlaga,
primesi, hektolitrska masa, beljakovine in število padanja.

Analize kakovosti pšenice in rži iz prejšnjega odstav-
ka se krijejo največ do višine 3.500 SIT 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 ured-
bo.

Upravičenci uveljavljajo sredstva iz drugega odstavka
tega člena na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del te
uredbe in mu je potrebno priložiti:

a) kopije obračunov odkupa pšenice in rži, iz katerih
morajo biti razvidni podatki o:

– prodajalcu oziroma pridelovalcu,
– datumu odkupa in bruto odkupljeni količini,
– odkupni ceni;
b) kopije računov za opravljen analize, ki jih tržnemu

odkupovalcu izstavi pooblaščena strokovna institucija oziro-
ma neodvisna kontrolna institucija, ki je registrirana za to
dejavnost;

c) kakovostni izvid neodvisne kontrolne institucije.
Zahtevki se vložijo od 1. septembra do 1. oktobra

2002 na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.

Sredstva za pokrivanje dela stroškov analiz kakovosti
pšenice in rži iz drugega odstavka tega člena se zagotovijo iz
proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 6636
Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg). Če sku-
pna višina zahtevkov za namen iz tega člena v tekočem letu
preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina sred-
stev za pokrivanje dela stroškov analiz kakovosti pšenice in
rži iz drugega odstavka tega člena sorazmerno zmanjša.

Nadzor nad izvajanjem ukrepa iz tega člena opravlja
kmetijska inšpekcija Inšpektorata Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lovstvo.

VIII. POGLAVJE: Podpora skladiščenju pšenice oziroma rži

34. člen
(upravičenci in višina)

Upravičenci do podpore skladiščenja pšenice oziroma
rži so pravne osebe, samostojni podjetniki in kmetijske za-
druge, ki skladiščijo odkupljene količine pšenice in rži, pri-
delane v Republiki Sloveniji v letu 2002.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci iz prejšnjega odstavka imajo odkupljene

količine pšenice in rži delno ali v celoti na zalogi v lastnih
oziroma najetih skladiščih,

– podpore se obračunajo za povprečno zalogo v teko-
čem mesecu, za obdobje skladiščenja od 1. septembra
tekočega leta do 28. februarja naslednjega leta,

– o 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 oziroma 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 ured-
be, 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 bruto odkupljeni količini;

– izjavo o lastništvu oziroma pogodbo o najemu skladi-
ščnih kapacitet (original) z navedenimi skladiščnimi zmoglji-
vostmi;

– poročilo o stanju zalog pšenice oziroma rži na zadnji
dan v mesecu, na katerega se nanaša zahtevek;

– obrazec podatki o subjektu, v primeru, da upraviče-
nec ni kmetijsko gospodarstvo.

V primeru, da je upravičenec-skladiščnik pšenico ozi-
roma rž odkupil od kmetijske zadruge ali druge pravne ose-
be, ki je sodelovala v tržnem odkupu, mora poleg računa
priložiti še posamezne obračune odkupa kmetijske zadruge
ali druge pravne osebe, iz katerih morajo biti razvidni podatki
o pridelovalcu, datumu odkupa in bruto odkupljeni količini.

H kopijam obračuna odkupa pšenice in rži prve alinee
četrtega odstavka in iz petega odstavka tega člena je po-
trebno priložiti certifikate o kakovosti žit, izdane s strani
neodvisne kontrolne institucije.

Zahtevki se vložijo najkasneje do 15. v mesecu za
pretekli mesec na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana.

Sredstva za podporo skladiščenju pšenice in rži prej-
šnjega odstavka tega člena se zagotovijo iz proračuna Re-
publike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 6636 Ukrepi za stabi-
lizacijo trga (notranji in zunanji trg). Če skupna višina zahtev-
kov za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg
razpoložljivih sredstev, se lahko višina podpore skladiščenju
pšenice in rži sorazmerno zmanjša.

Nadzor nad izvajanjem ukrepa iz tega člena opravlja
kmetijska inšpekcija Inšpektorata Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lovstvo.

IX. POGLAVJE: Končni določbi

35. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/01, 55/01, 70/01,
78/01 in 93/01).

36. člen
(uveljavitev)

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

Št. 331-09/2001-6
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1579. 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) in 5. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz
grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) 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:

– strokovne naloge,
– 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 druge proizvo-
de 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: STROKOVNE NALOGE

3. člen
(spremljanje dozorevanja grozdja)

Pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja
grozdja opravljajo kot strokovno nalogo zaradi določitve ro-
ka trgatve periodične ocene zdravstvenega stanja grozdja in
analize vzorcev grozdja posameznih sort vinske trte v izbra-
nih vinogradih.

Upravičenci do sredstev za izvedbo strokovne naloge
obveznega spremljanja dozorevanja grozdja so pooblašče-
ne organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja, imeno-
vane na podlagi predpisa, ki ureja kontrolo kakovosti grozd-
ja v času trgatve. Pogoj za pridobitev sredstev so izvedene
predpisane analize in ocene v skladu s predpisom, ki ureja
kontrolo kakovosti grozdja v času trgatve. Upravičenci uve-
ljavljajo sredstva na obrazcu, ki je priloga 1 te uredbe in njen
sestavni del, ki mu priložijo poročilo o opravljenem delu in
izvedenih analizah ter obračun stroškov. Zahtevki se vložijo
do 25. februarja v letu, ki sledi letu spremljanja dozorevanja
grozdja, na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).

Skupna višina sredstev v letu 2002, namenjenih plačilu
obveznega spremljanja dozorevanja grozdja v letu 2001,

znaša 33,266.116 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna
Republike Slovenije za leto 2002, s proračunske postavke
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1429: stro-
kovne naloge v rastlinski proizvodnji.

III. poglavje: UREJANJE OBSEGA VINOGRADOV

4. 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.

5. 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, Agencija Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: agencija) na osnovi razpisa, ki ga pri-
pravi ministrstvo, in na predlog komisije, ki jo za ta namen
imenuje minister, pristojen za kmetijstvo, (v nadaljnjem be-
sedilu: minister), dodeli podporo za obnovo vinogradov na
absolutnih vinogradniških površinah.

Agencija z odločbo dodeli podporo pridelovalcem
grozdja in vina, vpisanim v register. Medsebojne pravice in
obveznosti se uredijo s pogodbo med vlagateljem in agenci-
jo. Vlagatelj mora poleg pogojev, določenih s to uredbo,
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 v letu 2002, namenjenih pod-
pori za obnovo vinogradov, obnovljenih jeseni leta 2000 in
spomladi leta 2001, znaša 600,000.000 SIT. Sredstva se
zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2002, s
proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano 5538: programi podpor za prestrukturiranje in
prenovo kmetijske proizvodnje. Če vloge za obnovo vinogra-
dov, prispele na javni razpis za dodelitev podpore za izvede-
no obnovo vinogradov (Uradni list RS, št. 63-64/01), prese-
gajo obseg razpoložljivih sredstev, se višina podpor lahko
uskladi z razpoložljivimi sredstvi.

Skupna višina sredstev v letu 2003, namenjenih pod-
pori za obnovo vinogradov, obnovljenih jeseni leta 2001 in
spomladi leta 2002, znaša 600,000.000 SIT. Sredstva se
zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2003, s
proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano 5538: programi podpor za prestrukturiranje in
prenovo kmetijske proizvodnje. Če vloge za obnovo vinogra-
dov presegajo obseg razpoložljivih sredstev, se višina pod-
por lahko uskladi z razpoložljivimi sredstvi.

6. 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:
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– 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.

IV. poglavje: TRŽNO CENOVNI UKREPI

7. 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, vendar najkasneje do
1. februarja v letu, ki sledi letu pridelave vina, in sicer na
predpisanem obrazcu, ki je priloga 2 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 in popolne vloge dodeli
podporo z odločbo. Pritožba zoper odločbo se vloži v roku
15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi odloči ministrstvo.

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 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, s katerim datumom želi predčasno prekiniti pogod-
bo. Takšno prekinitev pogodbe uredita vlagatelj in agencija
z aneksom k osnovni pogodbi.

V primeru, da podpisnik pogodbe preneha s skladišče-
njem dela ali celotne pogodbene količine vina pred v pogod-
bi določenim datumom konca skladiščenja vina in se vino ne
izvozi, podpisnik pogodbe ni upravičen do podpore za ce-
lotno pogodbeno količino vina.

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 ne-
ustekleničeno 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%. O vsaki menjavi poso-
de, v kateri se skladišči vino, je pridelovalec dolžan nemu-
doma obvestiti agencijo, za vsako menjavo lokacije skladi-
ščenja pa je pridelovalec dolžan pridobiti predhodno sogla-
sju agencije.

Višina podpore v letu 2002 znaša 0,03 SIT/liter vi-
na/dan skladiščenja za pogodbeno količino vina. Podpora se
izplača v enem ali več obrokih, vendar ne pred 270. dnevom
skladiščenja.

Predvidena skupna višina podpor v letu 2002 znaša
160,000.000 SIT. Sredstva se zagotovijo s proračunske

postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
6636 – ukrepi za stabilizacijo trga. Če skupna zahtevana
višina podpor za namen iz tega člena preseže obseg razpo-
ložljivih sredstev, se lahko višina podpore, določena s tem
členom, ustrezno zmanjša.

Pogodbeni znesek se izplača vlagatelju v skladu s pred-
pisi, ki urejajo proračunsko financiranje, po prejemu ustrez-
nega zapisnika kmetijske inšpekcije (v nadaljnjem besedilu:
inšpekcija), datiranega največ 10 dni pred iztekom s pogod-
bo 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. V primeru
izplačila podpore v več obrokih se za izplačilo posameznega
obroka smiselno uporabljajo določbe tega odstavka.

Če podpisnik pogodbe prekinja pogodbo predčasno,
zaradi namena izvoza vina, skladno s četrtim odstavkom
tega člena, mora o tem obvestiti agencijo. Po sklenitvi anek-
sa z agencijo o predčasni prekinitvi pogodbe mora podpi-
snik pogodbe poleg zapisnika inšpekcije dostaviti na agen-
cijo potrjen obrazec ECL (enotna carinska lista, v nadalj-
njem besedilu: ECL), ki dokazuje, da je bilo vino, za katere-
ga je bila sklenjena pogodba o skladiščenju, izvoženo.
Obrazec ECL mora podpisnik pogodbe predložiti agenciji v
roku 5 dni od njegovega prejema.

8. 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.

9. člen
(krizna destilacija)

Ukrep krizne destilacije uvede minister z odredbo, ka-
dar se na trgu z vinom v Republiki Sloveniji vzpostavi izrazito
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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.

Podpora na liter destiliranega vina s slovenskim geo-
grafskim poreklom znaša v letu 2002: 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.

10. 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 3 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. Pritožba zoper odločbo
se vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi odloči
ministrstvo.

Podporo se izplača vlagatelju po vročitvi odločbe in v
roku, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko finan-
ciranje.

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
55 litrov zgoščenega grozdnega mošta z vsebnostjo 50,9%
sladkorja ali primerljivo količino sladkorja pri uporabi 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 2002 znaša 60 SIT/liter zgoščenega grozdne-
ga mošta s slovenskim geografskim poreklom z vsebnostjo
50,9% sladkorja. Pri morebitni drugačni vsebnosti sladkorja
v zgoščenem grozdnem moštu se sorazmerno spremeni
višina subvencije na liter zgoščenega grozdnega mošta.
Sredstva v skupni višini 20,000.000 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.

V. poglavje: POSPEŠEVANJE PROMOCIJE VINA

11. 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. Pritožba zoper odloč-
bo se vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi
odloči ministrstvo.

Podporo se izplača vlagatelju po vročitvi odločbe in v
roku, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko finan-
ciranje.

Program promocije je sestavni del programa dela orga-
nizacije proizvajalcev iz 18. in 19. člena te uredbe.

Poročilo o programu promocije mora vsebovati:
– sedež in naslov organizacije proizvajalcev,
– točen izračun zahtevka,
– skupni stroški iz naslova promocije; dokazila o stro-

ških 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
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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 in ne
kasneje kot leto dni po nastanku stroška.

Sredstva za navedene podpore se zagotovijo iz prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2002, s proračunske po-
stavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2242 – podpora promociji za sadje in vino, in sicer v skupni
višini 500,000.000 SIT. Sredstva se izplačujejo po vrstnem
redu vlaganja zahtevkov, vendar največ do skupnega zneska
navedenega v prejšnjem stavku.

VI. poglavje: ORGANIZACIJE PROIZVAJALCEV

12. člen
(namen)

Organizacije proizvajalcev ustanovijo pridelovalci grozd-
ja oziroma vina oziroma njihove zadruge, z namenom organi-
ziranja pridelave in prodaje vina s slovenskim geografskim
poreklom, uvajanja okolju prijaznih in stroškovno ugodnih
tehnologij pridelave ter usklajevanja ponudbe in povpraše-
vanja na trgu.

13. člen
(priznavanje organizacij proizvajalcev)

Minister v treh mesecih od prejema vloge za priznanje
in petletnega 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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 grozd-
ja 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 najmanj dvajset članov pridelovalcev grozd-
ja oziroma 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 2002 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.

18. člen
(program dela)

Organizacija proizvajalcev mora poslovati v skladu s
petletnim programom dela. Program dela se lahko letno
dopolnjuje. Dopolnitev programa dela se vlaga na enak na-
čin kot petletni program dela.

Ustreznost petletnega programa dela oziroma dopolni-
tve programa ocenjuje komisija, ki jo imenuje minister. Mini-
ster odloči o ustreznosti programa do 1. decembra tistega
leta, v katerem mu je bil program predložen.

19. člen
(vsebina programa dela)

Minister potrdi ustreznost programa dela, če je iz pro-
grama razvidno, da organizacija proizvajalcev lahko trajno in
učinkovito posluje v skladu z nameni iz 12. 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.

20. 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.

21. 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.

22. 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 se zavrne z odločbo. V primeru
očitno nenamernih napak ali pomanjkljivosti se lahko pozo-
ve organizacijo proizvajalcev – vlagatelja k popravku letnega
poročila, vendar samo enkrat.

23. člen
(preklic priznanja organizacij proizvajalcev)

Minister prekliče priznanje organizacije proizvajalcev z
odločbo, če ta ne izpolnjuje vseh predpisanih 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 predpisan obseg;
– če organizacija proizvajalcev ne sporoča zahtevanih

podatkov;
– če do predpisanega datuma ne pošlje letnega po-

ročila o izvajanju programa dela ali je letno poročilo neus-
trezno;

– 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 preklicu iz prejšnjega
odstavka, organizacija proizvajalcev ni več upravičena do
proračunskih sredstev ministrstva, namenjenih organizaci-
jam proizvajalcev.

24. 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.

25. 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 za na-
men skupnega trženja grozdja, mošta oziroma vina.

Vsi postopki in pravila za priznanje in poslovanje zdru-
ženja organizacij proizvajalcev so enaki kot za organizacije
proizvajalcev.

26. 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,
– 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-
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.

VII. poglavje: ZBIRKE PODATKOV

27. člen
(tržno informacijski sistem)

Minister predpiše način določanja povprečnih prodaj-
nih cen pri pridelovalcih, reprezentativne trge za spremljanje
cen, način poročanja in vsebino podatkov za tržno informa-
cijski sistem ter zavezance, ki so dolžni posredovati predpi-
sane podatke.
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28. 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.

VIII. poglavje: KAZENSKA DOLOČBA

29. člen
(nenamenska uporaba, nezakonit način pridobitve)
Če prejemnik podpore iz 5., 7., 9., 10., 11., 24. ali

31. 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 pridobiti kakršnih koli proračunskih sredstev ministr-
stva.

IX. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
(podpora ustanavljanju organizacij proizvajalcev)

Ministrstvo od leta 2003 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 vloži v
roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi odloči ministr-
stvo.

Podporo se izplača vlagatelju po vročitvi odločbe in v
roku, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko finan-
ciranje.

31. 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.

32. člen
(druga prehodna obdobja)

Rok za vložitev zahtevkov iz 3. člena te uredbe za
plačilo stroškov obveznega spremljanja dozorevanja grozd-
ja, ki se je izvajalo v letu 2001, je 30. april 2002.

Določba 6. 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 8. člena te uredbe, se pričnejo uporabljati z uveljavitvijo
predpisa, ki bo določal največje hektarske pridelke in najve-
čji izplen stiskanja grozdja.

Minister v letu 2002 uvede ukrep krizne destilacije iz
9. člena te uredbe, če cene vina, po kateri vino prodaja
pridelovalec 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.

Podpora namenjena promociji vina iz 11. 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 tri letni. 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. Podrobnejša
navodila o vsebini programov promocije vina načinu pridobi-
tve podpore za promocijo vina predpiše minister. Program
potrdi minister z odločbo, na predlog komisije, ki jo za ta
namen imenuje minister.

33. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni
list RS, št. 34/01, 60/01 in 109/01).

34. člen
(uveljavitev)

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

Št. 331-16/2001-4
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1580. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in
oljčnim oljem

Na podlagi 5., 6., 19., 74., 101. in 117. 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 spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi
trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem

1. člen
V uredbi o ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in

oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 34/01, 60/01 in 109/01)
se 5. člen spremeni tako, da se glasi:

Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: mini-
ster) v treh mesecih od prejema vloge za priznanje organiza-
cije proizvajalcev in petletnega programa dela, na predlog
komisije, ki jo imenuje minister, prizna organizacijo proizva-
jalcev z odločbo, če vlagatelj izpolnjuje s to uredbo določe-
ne pogoje in če je njegova vloga popolna in pravočasna.«.

2. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
»Minister z odločbo, na predlog komisije iz 5. člena te

uredbe, odloči o ustreznosti programa dela do 1. decembra
tistega leta, v katerem je bil program dela predložen minis-
tru.«.

3. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
»Organizacija proizvajalcev vsako leto, v skladu z navo-

dili ministra, do 31. januarja ali najkasneje do 28. februarja v
letu, ki sledi izvajanju programa, pripravi letno poročilo o
izpolnjevanju petletnega programa dela, proizvodih, prome-
tu, članih in dejanskih stroških, ki so nastali iz naslova proiz-
vodnje in morebitnih umikov s trga.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacijo proizvajalcev se v primeru očitno nena-

mernih napak ali pomanjkljivosti v letnem poročilu pozove k
popravku letnega poročila, vendar samo enkrat. Neustrezno
letno poročilo minister z odločbo zavrne.«.

4. člen
V 15. členu se v prvem stavku prvega odstavka črta

besedilo: »odvzame oziroma«.
Peta alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se

glasi:
»– če do predpisanega datuma ne pošlje letnega poročila

o izvajanju programa dela ali je letno poročilo neustrezno«.
V drugem odstavku se v prvem stavku črta besedilo:

»odvzemu oziroma«. Za prvim stavkom se doda besedilo:
»Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.«

5. člen
V 16. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti

odstavek, ki se glasi:
»Skupna višina sredstev v letu 2003, namenjenih obno-

vi trajnih nasadov, predvsem obnovi sadovnjakov in oljčni-
kov, vključno z napravo nasadov jagod in špargljev, ki so bila
obnovljena jeseni leta 2001 in spomladi 2002, znaša
250,000.000 SIT. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2003, s proračunske postavke
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5538: pro-

grami podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske pro-
izvodnje. Če skupna višina zahtevkov, prispelih v vlogah na
javni razpis za dodelitev podpore za izvedeno napravo nasa-
dov jagod, javni razpis za dodelitev podpore za izvedeno
obnovo sadovnjakov in oljčnikov in javni razpis za dodelitev
podpore za napravo nasadov špargljev, presega obseg raz-
položljivih sredstev, se višina podpor lahko uskladi z razpo-
ložljivimi sredstvi.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 331-18/2001-4
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1581. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe 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 spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi

trga s semenom kmetijskih rastlin

1. člen
V uredbi o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin

(Uradni list RS, št. 34/01 in 55/01) se v 3. členu v drugem
odstavku:

– število »2001« nadomesti s številom »2002«,
– v V. točki preglednice dodata osma in deveta alinea z

naslednjim besedilom:
»– krmna repica (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)

Briggs.) 80.000
– bela gorjušica (Sinapis alba L.) 80.000« in
– v VI. točki preglednice doda štiriintrideseta alinea z

naslednjim besedilom:
 »– vrtni bob (Vicia faba L. (partim)) 125.000«.
V prvem stavku tretjega odstavka se število »2001«

nadomesti s številom »2002«.

2. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »1. junija do

6. julija« nadomesti z besedilom »25. aprila do 24. maja«.

3. člen
10. člen se črta.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 331-17/2001-3
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1582. Uredba o spremembah uredbe 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) izda-
ja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o ureditvi trga s hmeljem

1. člen
V uredbi o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS,

št. 34/01 in 55/01) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:

“5. člen
Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:

minister) v treh mesecih od prejema vloge za priznanje orga-
nizacije proizvajalcev hmelja in petletnega programa dela na
predlog komisije, ki jo imenuje minister, prizna organizacijo
proizvajalcev hmelja z odločbo, če vlagatelj izpolnjuje s to
uredbo določene pogoje in če je njegova vloga popolna in
pravočasna.”.

2. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Minister z odločbo na predlog komisije iz 5. člena te

uredbe odloči o ustreznosti programa do 1. decembra tiste-
ga leta, v katerem je bil program dela predložen ministru.”.

3. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Organizacija proizvajalcev hmelja vsako leto v skladu z

navodili ministra do 31. januarja ali najkasneje do 28. febru-
arja naslednjega leta pripravi poročilo o izpolnjevanju petlet-
nega programa dela, proizvodnji, prometu, članih in dejan-
skih stroških organizacije proizvajalcev hmelja in njenih čla-
nov, ki so nastali iz naslova proizvodnje, dodelave in trženja
hmelja.”.

V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da
se glasi: “Neustrezno letno poročilo minister z odločbo
zavrne.”.

4. člen
V 17. členu se v prvem odstavku črta besedilo: “odvza-

me oziroma”.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Od dneva vročitve odločbe o preklicu priznanja orga-

nizacija proizvajalcev hmelja ni več upravičena do proračun-
skih sredstev ministrstva, namenjenih organizacijam proiz-
vajalcev hmelja. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.”.

5. člen
V 20. členu se v tretjem odstavku besedilo “od 1. junija

do 30. junija” nadomesti z besedilom “od 25. aprila do 24.
maja”.

6. člen
V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Višina sredstev v letu 2002 znaša 75.600 SIT/ha

površine v obdelavi.”.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V primeru, da je bilo priznanje organizaciji proizvajal-

cev hmelja preklicano, mora organizacija proizvajalcev hme-

lja vsa še ne porabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, v
sedmih dneh po prejemu odločbe prenakazati neposrednim
upravičencem.”.

7. člen
V 23. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Višina sredstev za površine, zasajene z virusov prosti-

mi sadikami hmelja “A certifikata”, v letu 2002 znaša
693.945 SIT/ha.”.

8. člen
V 24. členu se v prvem odstavku črta besedilo: “ali z

virusov prostimi sadikami hmelja “B cerifikata”.
V tretjem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se

glasi:
– “račun Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec za

virusov proste sadike “A certifikata” ali potrdilo istega inštitu-
ta, da so sadike, ki se sadijo, enakovredne “A certifikatu”.”

V tretjem odstavku se črta druga alinea.
Dosedanja tretja alinea postane druga.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 331-15/2001-3
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1583. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe 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 spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi

trga za ovčje in kozje meso

1. člen
V uredbi o ureditvi trga za ovčje in kozje meso (Uradni

list RS, št. 34/01, 46/01 in 55/01) se v 8. členu drugi in
tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:

»Višina premije za leto 2002 je 3.500 SIT za primerno
ovco za proizvodnjo težkih jagnjet.

Višina premije za primerno ovco za proizvodnjo lahkih
jagnjet znaša 80% premije za primerno ovco iz drugega
odstavka tega člena in za leto 2002 znaša 2.800 SIT.«.

2. člen
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
»Višina premije za kozo znaša 80% premije za primer-

no ovco iz drugega odstavka 8. člena te uredbe in za leto
2002 znaša 2.800 SIT.«.

3. člen
V 13. členu se v prvem odstavku besedilo »1. do 6.

julija« nadomesti z besedilom »25. aprila do 24. maja«.
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4. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:

»18.a člen
(obveščanje ministrstva)

Agencija mora ministrstvu poročati najkasneje do 31.
julija za tekoče leto in do 31. januarja za predhodno leto na
obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.

Do 31. julija mora agencija poročati o:
– številu vlog ločeno za kmetijska gospodarstva in skup-

nosti proizvajalcev za premijo za ovce za proizvodnjo težkih
jagnjet,

– številu vlog ločeno za kmetijska gospodarstva in skup-
nosti proizvajalcev za premijo za ovce za proizvodnjo lahkih
jagnjet,

– številu vlog ločeno za kmetijska gospodarstva in skup-
nosti proizvajalcev za premija za koze,

– skupnem številu vlog ločeno za kmetijska gospodar-
stva in skupnosti proizvajalcev za premije za ovce za proiz-
vodnjo težkih in lahkih jagnjet ter koze,

– številu zahtevanih premij glede na velikost črede.
Do 31. januarja naslednjega leta mora agencija poro-

čati o:
– številu odobrenih premij,
– število neodobrenih premij,
– izračun v SIT za odobrene premije ločeno za premije

za ovce za proizvodnjo težkih in lahkih jagnjet, koze ter
skupaj.«.

5. člen
21. člen se spremeni tako, da se v tretjem odstavku

črtata besedi »in nepopolne« in se besedilo »Ministrstvo za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom
»agencijo.«.

6. člen
V 22. členu se v tretjem odstavku beseda »ministrstvu«

nadomesti z besedilom »Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo)«.

V šestem odstavku se beseda »ministrstvo« nadomesti
z besedo »agencijo«.

7. člen
V Prilogi 1 se v naslovu številka »2001« nadomesti s

številko »2002«.

8. člen
Za Prilogo 2 se doda nova Priloga 3, ki je kot priloga

sestavni del te uredbe.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 331-19/2001-4
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1584. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe 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 spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi

trga za goveje meso

1. člen
V uredbi o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS,

št. 34/01, 49/01 in 55/01) se besedilo 2. člena spremeni
tako, da se glasi:

“Izrazi, uporabljeni v tem poglavju, imajo naslednji po-
men:

– ‘proizvajalec’ je fizična ali pravna oseba, katere kme-
tijsko gospodarstvo se nahaja na območju Republike Slove-
nije in redi govedo;

– ‘bik’ je nekastrirano govedo moškega spola;
– ‘vol’ je kastrirano govedo moškega spola;
– ‘krava dojilja’ je krava ali mesne ali kombinirane

pasme ali je križanka z mesno ali s kombinirano 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. Biti mora ali mesne ali kombini-
rane pasme ali križanka z mesno pasmo ali s kombinirano
pasmo, ter pripada čredi, namenjeni za vzrejo telet za proiz-
vodnjo mesa;

– ‘klavno govedo’ je govedo, ki je bilo zaklano ali izvo-
ženo in je bilo ob zakolu ali izvozu staro osem ali več mese-
cev;

– ‘premija’ pomeni ukrep neposrednega plačila na kra-
vo dojiljo, na bika oziroma vola ter na klavno govedo;

– ‘GVŽ’ pomeni glav velike živine.”.

2. člen
V 3. členu se besedilo “premijo za krave dojilje, pose-

bno premijo in klavno premijo za telice” nadomesti z besedi-
lom, ki se glasi: “premijo za krave dojilje, posebno premijo
in klavno premijo”.

3. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
”Skupno število živali na kmetijskem gospodarstvu, za

katere se lahko uveljavlja premija za krave dojilje in posebna
premija, se določi na podlagi razpoložljivih krmnih površin
v tekočem letu tako, da obtežba teh površin ne presega
1,9 GVŽ/ha za leto 2002 in 1,8 GVŽ/ha za leto 2003.”.

V četrtem odstavku se besedilo “2 GVŽ/ha” nadomesti
z besedilom “1,9 GVŽ/ha za leto 2002 in 1,8 GVŽ/ha za
leto 2003”.

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na prvi odstavek tega člena se omejitev

glede obtežbe 1,9 GVŽ/ha za leto 2002 in 1,8 GVŽ/ha za
leto 2003 krmnih površin ne upošteva za proizvajalce, kate-
rih skupno število GVŽ je manjše ali enako 15.”.

4. člen
Naslov II. Podpoglavja, I. Poglavja: “Posebna premija

in klavna premija za telice” se spremeni tako, da se glasi:
“Posebna premija”.

5. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

“5. člen
(pogoji za posebno premijo)

Do posebne premije za bika oziroma vola je upravičen
proizvajalec, ki je redil živali najmanj dva meseca in so bile
po tem obdobju v manj kot enem mesecu zaklane ali v manj
kot dveh mesecih izvožene. Posebna premija za bike se
dodeli enkrat, za vole pa se lahko dodeli dve premiji.

Do ene premije za vola je upravičen proizvajalec, če je
redil žival najmanj dva meseca in je bila žival ob zakolu ali
izvozu stara najmanj 9 mesecev. Do dveh premij pa je upra-
vičen proizvajalec, če je redil žival najmanj štiri zaporedne
mesece in je bila žival ob zakolu ali izvozu stara najmanj 22
mesecev.

Pri izračunu obtežbe GVŽ/ha se vsakega vola, za kate-
rega se uveljavlja obe premiji, upošteva dvakrat v skladu s
preglednico iz prejšnjega člena.

Za živali, ki so bile v Republiko Slovenijo uvožene, se
obdobje reje iz prvega in drugega odstavka tega člena po-
daljša za šest mesecev.

Posebno premijo se uveljavlja ob zakolu, če je klavna
masa trupov bikov najmanj 185 kg. V primeru, da so bile
živali zaklane v obratu, kjer se ne ugotavlja klavna masa
trupov v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje in razvršča-
nje 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 klavnici v skladu s
predpisi, ki urejajo veterinarsko sanitarne pogoje za proiz-
vodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno
potrošnjo.

Posebno premijo se lahko uveljavlja tudi, če so bile
živali izvožene in če je bila njihova živa masa najmanj 340
kilogramov.

Proizvajalci lahko v skladu s prejšnjim členom uveljav-
ljajo posebne premije le za toliko živali, da obtežba razpolo-
žljivih krmnih površin na kmetijskem gospodarstvu v teko-
čem letu ne presega 1,9 GVŽ/ha za leto 2002 in 1,8
GVŽ/ha za leto 2003, razen v primeru sedmega odstavka
prejšnjega člena.”.

6. člen
V 6. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako,

da se glasi:
“V letu 2002 je višina premije za bika 35.000 SIT, za

vola pa 25.000 SIT.“.

7. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo “predpisanem

obrazcu” nadomesti z naslednjim besedilom: “obrazcu iz
predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto
2002”.

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:

“Zahtevek vsebuje izjavo proizvajalca o izpolnjevanju
pogojev za posebno premijo iz prvega, drugega oziroma
četrtega odstavka 5. člena te uredbe.”.

V tretjem odstavku se druga alinea spremeni tako, da
se glasi:

“- v primeru izvoza: kopija s strani carinarnice potrjene
originalne enotne carinske listine in kopija fakture, na kateri
so navedene identifikacijske številke živali, ter kopija doku-
menta oziroma izjavo izvoznika, iz katere je razvidno kmetij-
sko gospodarstvo (KMG-MID kmetijskega gospodarstva),
na katerem je bila žival v obdobju obvezne reje, ter njena
identifikacijska številka;”.
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8. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“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 potrošnikom);

– ima živali za katere je uveljavljal premijo, v reji še
najmanj 6 mesecev po vložitvi zahtevka oziroma ima v tem
obdobju najmanj 60% krav dojilj in največ 40% telic;

– ima na kmetijskem gospodarstvu najmanj 15% te-
lic od števila živali, za katere vlaga zahtevek za premije za
krave dojilje. Za proizvajalce, ki uveljavljajo manj kot 14
premij za krave dojilje, kriterij iz te alinee ne velja.

Maksimalno oziroma minimalno število telic, ki se
izračuna iz odstotkov, navedenih v prejšnjem odstavku,
se zaokroži navzdol, če je število manjše kot 0,5 in nav-
zgor, kadar je 0,5 ali več.

V primeru, da proizvajalec vlaga zahtevek za dve do
pet živali, je lahko samo ena od teh živali telica.

V primeru zmanjšanja staleža mora proizvajalec v
roku osmih dni obvestiti agencijo in, kadar zmanjšanje
staleža ni posledica višje sile, tudi vrniti že prejeta sred-
stva.

Proizvajalci lahko v skladu s 4. členom te uredbe
uveljavljajo premije za krave dojilje le za toliko živali, da
obtežba razpoložljivih krmnih površin na kmetijskem go-
spodarstvu v tekočem letu ne presega 1,9 GVŽ/ha za
leto 2002 in 1,8 GVŽ/ha za leto 2003, razen v primeru
sedmega odstavka 4. člena te uredbe.”.

9. člen
V 9. členu se besedilo prvega odstavka spremeni

tako, da se glasi:
“Višina premije za kravo dojiljo v letu 2002 je 33.500

SIT.”.

10. člen
V 10. členu se besedilo prvega odstavka spremeni

tako, da se glasi:
“Zahtevek vsebuje izjavo proizvajalca, da:
– naslednjih 12 mesecev ne bo oddajal mleka ali

mlečnih izdelkov v mlekarno;
– bo imel v reji še najmanj 6 mesecev po vložitvi

zahtevka najmanj 60% krav dojilj in največ 40% telic od
števila, navedenega na zahtevku, oziroma

– bo imel v reji še najmanj 6 mesecev po vložitvi
zahtevka najmanj 15% telic od števila, navedenega na
zahtevku, razen za proizvajalce, ki uveljavljajo premije za
manj kot 14 krav dojilj.

Zahtevek se vloži na obrazcu iz predpisa, ki ureja
izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2002, od 25.
aprila do 24. maja tekočega leta.

Postopek uveljavljanja premij določi Vlada Republike
Slovenije s posebnim predpisom.”.

11. člen
Za III. Podpoglavjem II. Poglavja se doda IV. Podpo-

glavje, ki se glasi:

“IV. PODPOGLAVJE:
Klavna premija

10.a člen
(pogoji za klavno premijo)

Do klavne premije je upravičen proizvajalec, ki je redil
klavno govedo najmanj dva meseca in je bilo po tem obdob-
ju v manj kot enem mesecu zaklano ali v manj kot dveh
mesecih izvoženo. Klavna premija se dodeli ob zakolu ali
izvozu živali.

Za živali, ki so bile v Republiko Slovenijo uvožene, se
obdobje reje iz prejšnjega odstavka podaljša za šest mese-
cev.

Klavno premijo se uveljavlja za klavno govedo, ki je ob
zakolu ali izvozu staro najmanj osem mesecev.

V primeru zakola morajo biti živali zaklane v registrirani
klavnici v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko sanitarne
pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v
promet za javno potrošnjo.

10.b člen
(višina premije)

V letu 2002 je višina premije za klavno govedo 13.500
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.c člen
(vlaganje zahtevkov)

Na agencijo se vloži zahtevek za klavno premijo na
obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike za leto 2002, 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, pri
čemer 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 živali
neprekinjeno zadnja dva meseca pred zakolom ali izvozom
oziroma osem mesecev za živali, ki so bile v Republiko
Slovenijo uvožene.

Zahtevku mora biti priloženo:
– v primeru zakola: kopija dokumenta kontrolne orga-

nizacije ali drug ustrezen dokument o zakolu živali v klavnici,
iz katerega morajo biti razvidni firma, sedež in registrska
številka klavnice, identifikacijska številka živali ter datum za-
kola;

– v primeru izvoza: kopija s strani carinarnice potrjene
originalne enotne carinske listine in kopija fakture, na kateri
so navedene identifikacijske številke živali;

– 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.
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10.d člen
(obveščanje ministrstva)

Agencija mora ministrstvu poročati najkasneje do 15.
septembra za prvo polletje in do 31. januarja za predhodno
leto, na obrazcih iz Priloge 8, ki je sestavni del te uredbe.

Do 15. septembra mora agencija poročati o:
– številu moških goved za katere je bil vložen zahtevek

za posebno premijo, in sicer ločeno za bike in ločeno za
vole;

– številu dejansko odobrenih posebnih premij, ločeno
za bike in ločeno za vole;

– številu krav in o številu telic za katere je bil vložen
zahtevek za premijo za krave dojilje;

– številu dejansko odobrenih premij za krave dojilje,
ločeno za krave in ločeno za telice;

– številu živali, za katere premija za krave dojilje ni bila
odobrena;

– številu klavnih goved za katere je bil vložen zahtevek,
ločeno za zakol in izvoz;

– številu dejansko odobrenih premij za klavno govedo,
ločeno za zakol in izvoz.

Do 31. januarja mora agencija poročati o:
– številu moških goved za katere je bil vložen zahtevek

za posebno premijo, in sicer ločeno za bike in ločeno za
vole;

– številu dejansko odobrenih posebnih premij, ločeno
za bike in ločeno za vole;

– številu živali, za katere posebna premija ni bila odo-
brena;

– številu proizvajalcev, ki so prejeli premijo, ločeno za
bike in vole;

– izračunu v SIT za odobrene posebne premije, ločeno
za bike in ločeno za vole;

– številu krav in o številu telic za katere je bil vložen
zahtevek za premijo za krave dojilje;

– številu dejansko odobrenih premij za krave dojilje,
ločeno za krave in ločeno za telice;

– številu živali, za katere premija za krave dojilje ni bila
odobrena;

– številu proizvajalcev, ki so prejeli premijo za krave
dojilje;

– izračunu v SIT za odobrene premije za krave dojilje;
– številu živali, ki so dobile premijo in so bile izvzete iz

obremenitve krmnih površin (do 15 GVŽ/ha);
– številu proizvajalcev, ki so bili izvzeti iz obremenitve

krmnih površin (do 15 GVŽ/ha);
– številu klavnih goved za katere je bil vložen zahtevek,

ločeno za zakol in izvoz;
– številu dejansko odobrenih premij za klavno govedo,

ločeno za zakol in izvoz;
– številu neodobrenih premij za klavno govedo;
– številu proizvajalcev, ki so dobili premijo za klavno

govedo, ločeno za zakol in izvoz;
– izračunu v SIT za odobrene premije za klavno gove-

do.”.

12. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Ko znaša tržna cena trupov bikov oziroma volov kako-

vostnega tržnega razreda R3, določenega v skladu s predpi-
som, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov in polovic
govedi na klavni liniji, manj kot 103% bazne cene in je
verjetno, da bo taka tudi ostala, se lahko uvede ukrep pod-
pore skladiščenju govejega mesa. Glede na oceno razmer
na trgu in nujnosti ukrepa uvede ukrep podpore skladišče-

nju minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadalj-
njem besedilu: minister) po postopku zbiranja ponudb ali
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra po vnaprej
določeni višini podpore.

Bazna cena za trupe bikov oziroma volov razreda R3 je
478.160,00 SIT/tono klavne mase.”.

13. člen
V 12. členu se v tretjem odstavku črtata besedi “in

nepopolne”.
V četrtem odstavku se besedilo “Ministrstvo za kmetij-

stvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: ministrstvo)” nadomesti z besedilom “agen-
cijo.”

14. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:

“12.a člen
(posebna določila za dodelitev podpore skladiščenju

govejega mesa po postopku zbiranja ponudb)
Minister izda predpis o zbiranju ponudb za dodelitev

podpore skladiščenju govejega mesa, ki mora biti objavljena
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upravičenci iz 15. člena te uredbe na agencijo v zaprti
kuverti vložijo pisno ponudbo, iz katere mora biti jasno razvi-
dna ponujena cena in količina.

Prvi delovni dan po prejemu pravočasno vloženih vlog
agencija pošlje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: minstr-
stvo) poročilo o ponujenih količinah in zneskih podpore. Na
podlagi prejetih ponudb minister določi najvišji znesek pod-
pore, lahko pa odloči, da se podpore ne dodeli. V primeru,
ko je določen najvišji znesek podpore, agencija z odločbo
sprejme tiste ponudbe, ki tega zneska ne presegajo, ponud-
be, 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 agencijo.”.

15. člen
V 29. členu se za četrtim odstavkom doda nov odsta-

vek, ki se glasi:
“Kadar je cena v odločbi o sprejetih ponudbah višja kot

je povprečna tržna cena iz prejšnjega odstavka, se ponuje-
na cena preračuna s koeficientom n. Koeficient ne sme biti
večji od 1, izračuna pa se po formuli: n = a/b, kjer je

a= povprečje preračunanih povprečnih tržnih cen za
dva ali tri tedne, ki sledijo po izdaji odločbe in b= preračuna-
na povprečna tržna cena, kot je navedeno v prejšnjem od-
stavku.”.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

16. člen
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Podpora se plača upravičencu za prevzete količine

govejega mesa, katerih neto masa je bila ugotovljena v skla-
du s 35. členom te uredbe in po ceni, ki je bila navedena v
ponudbi, v roku 30 dni od dneva prevzema mesa v skladi-
šče agencije oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo prora-
čunsko financiranje.”.
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17. člen
V 53. členu se v drugem odstavku beseda “Agencija” nadomesti z besedilom: “V skladu s predpisi, ki urejajo

proračunsko financiranje, se”.

18. člen
Za Prilogo 7 se doda nova Priloga 8, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 331-14/2001-4
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1585. Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga za
sladkor

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 spremembah uredbe o ureditvi trga za sladkor

1. člen
V uredbi o ureditvi trga za sladkor (Uradni list RS, št.

34/01 in 55/01) se v 3. členu v prvem odstavku besedilo
»proizveden v tržnem letu 2001/2002, znaša 100 SIT/kg
sladkorja« nadomesti z besedilom »proizveden v tržnem letu
2002/2003, znaša 105 SIT/kg sladkorja«.

2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »za tržno leto

2001/2002 znaša 7,6 SIT/kg« nadomesti z besedilom »za
tržno leto 2002/2003 znaša 8,3 SIT/kg«.

3. člen
V 5. členu se:
– v prvem odstavku besedilo »ki znaša 42.000 SIT/ha

za leto 2001« nadomesti z besedilom »ki znaša 56.000
SIT/ha za leto 2002«.

– v petem odstavku besedilo »od 1. do 6. julija« nado-
mesti z besedilom »od 25. aprila do 24. maja«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 331-13/2001-3
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

   

1586. Odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja za proračunsko leto 2002

Na podlagi 3. člena uredbe o programih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za
leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02) izdaja Vlada
Republike Slovenije

O D L O K
o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne
politike in kmetijske politike razvoja podeželja

za proračunsko leto 2002

1. člen
Ta odlok določa namene, za katere se dodelijo sred-

stva za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja, višino sredstev za posamezen
namen in obdobje izvajanja obveznosti plačil.

2. člen
Za izvajanje ukrepov kmetijske strukturne politike in

kmetijske politike razvoja podeželja se v letu 2002 dodelijo
nepovratna sredstva za naslednje namene in v naslednjih
višinah:

1. proračunska postavka 1491 – ukrep: Agromelio-
racije do višine 30,472.000 SIT, in sicer:

– za vzpostavitev evidence ter katastra za agromelio-
racije do 9,520.000 SIT,

– za financiranje dejavnosti na področju priprave stro-
kovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma
priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potreb-
nih za izvajanje agromelioracij do 3,570.000 SIT,

– za izvedbo del na območju Upravne enote Ptuj do
17,382.000 SIT;

2. proračunska postavka 1494 – ukrep: Hidrome-
lioracije kmetijskih zemljišč do višine 91.775.254 SIT, in
sicer:

– za sprejete obveznosti do 64,918.131 SIT,



Stran 3306 / Št. 34 / 16. 4. 2002 Uradni list Republike Slovenije

– za delno dokončanje investicij v velika namakalna
sistema Ormož-Osluševci in Kalce-Naklo, začetih v letu
2001, do 1,800.000 SIT,

– za sofinanciranje II. faze vzpostavitve katastra hid-
romelioracijskih sistemov in naprav do 23,200.000 SIT,

– za pripravo podzakonskih aktov in strokovnih podlag
za področje hidromelioracij do 1,857.123 SIT;

3. proračunska postavka 2436 – ukrep: Vzdrževanje
akumulacije Vogršček do višine 38,185.690 SIT;

4. proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije
in sanacija nedokončanih komasacij do višine 166,194.989
SIT, in sicer:

– za sprejete obveznosti do 51,347.618 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za komasacije do

63,847.382 SIT,
– za sanacijo nedokončanih komasacij do 50,000.000

SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave stro-

kovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma
priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potreb-
nih za izvajanje komasacij do 1,000.000 SIT;

5. proračunska postavka 2438 – ukrep: Obnova in
urejanje pašnikov do višine 68,461.632 SIT, in sicer:

– za realizacijo javnega razpisa do 67,961.632 SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave stro-

kovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma
priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potreb-
nih za izvajanje obnove in urejanja pašnikov do 500.000
SIT;

6. proračunska postavka 5538 – ukrep: Program
podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvod-
nje do višine 2.007,428.115 SIT, in sicer:

a) za sprejete obveznosti do 186,599.995 SIT,
b) za realizacijo javnih razpisov do 970,828.120 SIT,

od tega:
– za program prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev

do 512,193.000 SIT,
– za sanacijo kmetijskih gospodarstev do

100,000.000 SIT,
– za prestrukturiranje kmetijskih zadrug do

350,000.000 SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave stro-

kovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma
priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potreb-
nih za izvajanje programa podpor za prestrukturiranje in
prenovo kmetijske proizvodnje do 8,635.120 SIT,

c) sredstva v višini 850,000.000 SIT se bodo namenila
za obnovo trajnih nasadov, v skladu z uredbami o tržnih
redih.

7. proračunska postavka 5853 – ukrep: Programi
podpor za prestrukturiranje živilstva do višine 440,274.167
SIT, in sicer:

– za sprejete obveznosti do 123,724.338 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa do 310,473.662 SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave stro-

kovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma
priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potreb-
nih za izvajanje programov podpor za prestrukturiranje
živilstva do 6,076.000 SIT;

8. proračunska postavka 1458 – ukrep: Obnova vasi
do višine 183,592.000 SIT, in sicer:

– za sprejete obveznosti do 567.009 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa do 183,024.991 SIT;

9. proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni
programi za razvoj podeželskih ekonomij do višine
141,394.941 SIT, in sicer:

– za sprejete obveznosti do 31,519.092 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za uvajanje razvojnega

programa celostnega razvoja podeželja in obnove vasi do
20,000.000 SIT,

– za realizacijo javnega razpisa za namene razvojnih
programov podeželja do 30,000.000 SIT,

– za izvajanje programov aplikativnih raziskovalnih na-
log in pilotnih projektov, pomembnih za razvoj podeželja do
15,000.000 SIT,

– za izvajanje programov promocije in drugih aktivno-
sti, pomembnih za razvoj podeželja do 32,000.000 SIT,

– za financiranje dejavnosti na področju priprave stro-
kovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma
priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potreb-
nih za izvajanje vertikalnih ukrepov do 12,875.849 SIT;

10. proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore
ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkov-
ni viri do višine 169,036.736 SIT, in sicer:

– za sprejete obveznosti do 2,289.925 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za namen investicij v

turistično ponudbo na kmetiji do 86,746.811 SIT,
– za izvajanje programov za namen aktivne politike za-

poslovanja do 80,000.000 SIT;
11. proračunska postavka 3804 – ukrep: Razvoj infra-

strukture, povezane z razvojem kmetijstva do 335,183.880
SIT, in sicer:

– za realizacijo javnega razpisa za namene novograd-
nje in rekonstrukcije cest, ureditev in izgradnjo tematskih
poti ter ureditev vodne infrastrukture na podeželju do
235,184.000 SIT,

– za izvajanje programa Vodooskrbe Bele krajine do
100,000.000 SIT;

12. proračunska postavka 2556 – ukrep: Podpora
strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu pove-
zovanju, za realizacijo javnega razpisa do višine 78,936.329
SIT;

13. proračunska postavka 1417– ukrep: Sofinancira-
nje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk do višine
75,093.952 SIT;

14. proračunska postavka 6557– ukrep: Usposobitev
javnih zavodov, ustanov in razvojnih centrov v kmetijstvu do
višine 228.037.686 SIT;

15. proračunska postavka 2551– ukrep: Kmetijsko
znanstveno-raziskovalno delo – podpora do višine
217,219.733 SIT, in sicer:

– za sprejete obveznosti do 196,546.339 SIT
– za izvajanje programov in javnih razpisov do

20,673.394 SIT.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-21/2001-4
Ljubljana, dne 8. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1587. Sklep o ustanovitvi Nacionalnega sveta za
knjižnično dejavnost

Na podlagi 48. in 49. člena zakona o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01) je Vlada Republike Slovenije na
136. dopisni seji dne 5. 4. 2002 sprejela

S K L E P
o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjižnično

dejavnost

1. člen
Za odločanje o strokovnih zadevah na področju knjiž-

nične dejavnosti se s tem sklepom ustanovi Nacionalni svet
za knjižnično dejavnost, določijo naloge, način delovanja,
višina povračil stroškov in nagrade članom sveta za opravlje-
no delo.

2. člen
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (v nadaljevanju:

nacionalni svet) kot strokovno in posvetovalno telo izvaja v
okviru nalog, določenih v 50. členu zakona o knjižničarstvu
(v nadaljevanju: zakon), predvsem naslednje naloge:

– daje pobude za pripravo predlogov standardov in
strokovnih priporočil za posamezne vrste knjižnic iz 7. člena
v skladu z 11. členom zakona, obravnava in sprejema stan-
darde in strokovna priporočila ter določa časovna obdobja,
v katerih naj bodo le-ti doseženi;

– daje predhodna mnenja k podzakonskim in drugim
izvedbenim aktom, ki omogočajo enotno izvajanje knjižnič-
ne javne službe in jih sprejemajo ministrstva, pristojna za
knjižnice, in knjižnični informacijski servis, nacionalna knjiž-
nica ali inšpektorji za knjižnice;

– obravnava in daje mnenja k strokovnim osnovam, ki
urejajo bibliografske, informacijske in programsko-tehnolo-
ške vidike knjižnične dejavnosti;

– obravnava analize delovanja modulov nacionalnega
vzajemnega bibliografskega sistema, na predlog sodelujo-
čih knjižnic predlaga izboljšave ter usklajuje njegov razvoj;

– obravnava in daje mnenja k predlogom strateških in
drugih razvojnih načrtov nacionalne knjižnice in knjižnične-
ga informacijskega servisa;

– obravnava in posreduje Vladi Republike Slovenije
mnenje o letnih programih dela in finančnih načrtih ter letnih
poročilih nacionalne knjižnice in knjižničnega informacijske-
ga servisa;

– daje ministrstvom, pristojnim za knjižnice, in knjižnič-
nemu informacijskemu servisu pobude in mnenja v zvezi z
vsemi elementi knjižnične dejavnosti, ki jih opredeljuje za-
kon.

3. člen
Člane nacionalnega sveta imenuje Vlada Republike Slo-

venije na predlog predlagateljev iz 49. člena zakona za
obdobje petih let. Člani so lahko po poteku mandata ponov-
no imenovani.

Predsednika imenuje Vlada Republike Slovenije izmed
članov na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo.

Kandidacijski postopek vodi in končni predlog sestave
iz liste predlaganih kandidatov oblikuje ministrstvo, pristojno
za kulturo.

Postopek imenovanja novih članov se začne najmanj tri
mesece pred potekom tekočega mandata nacionalnega sveta.

4. člen
Strokovne podlage za delo nacionalnega sveta priprav-

ljajo ministrstvo, pristojno za kulturo, ministrstvo, pristojno
za šolstvo in znanost in šport, ter nacionalna knjižnica in
knjižnični informacijski servis, vsak s svojega delovnega po-
dročja.

Administrativna in tehnična dela za nacionalni svet
opravlja ministrstvo, pristojno za kulturo.

5. člen
Nacionalni svet deluje na sejah. Nacionalni svet veljav-

no odloča, če se seje udeleži več kot polovica članov.
Nacionalni svet odloča z večino glasov vseh članov.

Za posamezna področja svojega delovanja lahko naci-
onalni svet oblikuje komisije, ekspertne skupine in druga
delovna telesa.

Seje sklicuje in vodi praviloma predsednik nacionalne-
ga sveta. V njegovi odsotnosti opravlja njegove naloge in
vodi seje namestnik predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo
člani.

Predsednik mora sklicati sejo nacionalnega sveta na
zahtevo najmanj tretjine članov ali na zahtevo Vlade Republi-
ke Slovenije oziroma enega od ministrstev iz 58. člena
zakona.

Podrobnejša organizacija in način delovanja nacional-
nega sveta se uredita s poslovnikom, ki ga sprejme nacio-
nalni svet.

Delo nacionalnega sveta je javno.

6. člen
Za svoje delo imajo predsednik in člani pravico do

povračila stroškov in nagrade.
Za povračilo stroškov se smiselno uporablja zakon o

višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01).

Kriteriji za višino nagrade se opredelijo s poslovnikom,
konkretno višino za vsako proračunsko obdobje pa določi
minister, pristojen za kulturo.

7. člen
Prvo sejo nacionalnega sveta skliče minister, pristojen

za kulturo, v roku 14 dni po uveljavitvi sklepa o imenovanju
članov.

Po preteku mandata nacionalnega sveta skliče prvo
sejo v novi sestavi dotedanji predsednik.

8. člen
Do imenovanja novega nacionalnega sveta opravlja nuj-

ne naloge dotedanji nacionalni svet.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 631-04/2002-1
Ljubljana, dne 5. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

Predsednik
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OBČINE

GORNJA RAGONA

1588. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gornja Radgona za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), 20. in 116. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski
svet občine Gornja Radgona na 22. redni seji dne 28. 3.
2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gornja

Radgona za leto 2001

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja

Radgona za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun finan-
ciranja.

Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so
tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2001.

2. člen
Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2001 je bil

realiziran v naslednjih zneskih v tisoč SIT:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupni prihodki 1,561.495
II. Skupni odhodki 1,750.462
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I–II) –188.967

V tej bilanci so izkazana sredstva KS v višini:
I. Prihodki 110.685
II. Odhodki 111.983
III. Presežek (primanjkljaj) –1.289
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 35.461
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 6.900
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV–V) 28.561
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna 20.000
VIII. Odplačilo dolga 833
IX. Sprememba stanja sredstev na računih

(I+IV+VII–II–V–VIII)– 141.239
X. Neto zadolževanje (VII+X) 160.406
XI. Neto financiranje (VI+X) 188.967

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

nem listu RS.

Št. 404-05-3/2000-1
Gornja Radgona, dne 29. marca 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

1589. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
javni službi pomoč družini na domu v Občini
Gornja Radgona

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94 – odločba US
RS, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01), 6. člena pravilnika o
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99) in 20. člena statuta Občine
Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00) je
Občinski svet občine Gornja Radgona na 22. redni seji dne
28. 3. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o javni službi pomoč družini na domu

v Občini Gornja Radgona

1. člen
V odloku o javni službi pomoč družini na domu v Občini

Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 55/99, 82/99) se
spremeni 12. člen in na novo glasi:

“Javna služba se izvaja s 4 izvajalkami za obseg naj-
manj 20 upravičencev in se povečuje v skladu s finančnimi
možnostmi.“

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 551-2/98
Gornja Radgona, dne 29. marca 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

1590. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza
Gornja Radgona

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni
list RS, št. 12/96), 41., 42., in 140. člena zakona o organ-
izaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 9/96
– odločba US in št. 44/96 odločba US) ter v skladu s statuti
občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici, je
Občinski svet občine Gornja Radgona dne 28. 3. 2002,
Občinski svet občine Radenci dne 4.  3. 2002, Občinski svet
občine Sv. Jurij ob Ščavnici dne 5.  3. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza
Gornja Radgona
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1. člen
V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univer-

za Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/99) se v celoti
črta. Novo besedilo 3. člena se glasi:

3. člen
Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo

naslednja:
– M 80.410 dejavnost vozniških služb
– M 80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko

izobraževanje
– M 80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M 80.210 srednješolsko splošno izobraževanje
– M 80.220 srednješolsko poklicno in strokovno

izobraževanje
– M 80.301 višje strokovno izobraževanje
– M 80.302 visoko strokovno izobraževanje
– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in

usposabljanje, d.n.
– O 92.511 dejavnost knjižnic
– K 73.201 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju družboslovja
– K 73.202 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju humanistike
– K 74.851 prevajanje
– K 74.852 fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K 74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– D 22.110 izdajanje knjig
– D 22.130 izdajanje revij in periodike
– D.22.150 drugo založništvo
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajan-

je je v javnem interesu.
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki jo določi

s pravili zavoda, ob soglasju ustanoviteljic.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01200-00001/2002
Gornja Radgona, dne 29. marca 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

1591. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja
Radgona

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), drugega odstavka 18.
člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni
list RS, št 49/97) in 20. člena statuta Občine Gornja Radg-
ona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet
občine Gornja Radgona na 22. redni seji dne 28. 3. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Gornja Radgona

1. člen
V odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorn-

ja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona, št.
21/99 in Uradni list RS, št 104/00) se 6. člen spremeni in
dopolni tako, da se glasi:

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so naslednje:

Št. 01200-00001/2002
Radenci, dne 4.  marca 2002.

Župan
Občine Radenci

Herbert Šefer l. r.

Št. 01200-0000/2002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 5. marca 2002.

Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.
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1.  604010 R2-438 
 

VRATJA VAS –�=*��.21-,âý(�– RIBIŠKI DOM–�=*��.21-,âý(�– PODGORJE R2-438 3,987 3,987 

2.  604020 R2-438 PODGORJE –�=*��.21-,âý( 604010 0,502 0,502 

3.  604030 604010 =*��.21-,âý(�– PODGORJE 604010 0,898 0,898 

4.  604041 R2-438 PODGORJE – GASILSKI DOM 604010 1,286 1,286 

5.  604042 
 

604010 PODGORJE –�'20$ý,-$�3(5â�–�'20$ý,-$�'$-ý0$1 604050 0,917 0,917 

6.  604050 
 

R2-438 STOGOVCI –�'20$ý,-$�02+25,ý�–�63��.21-,âý( 604140 2,578 2,578 

7.  604060 
 

604010 '20$ý,-$�/(%$5�–�=*��.21-,âý(�–'20$ý,-$�520$9â�– APAŠKO POLJE 604050 0,806 0,806 

8.  604070 R2-438 STOGOVCI –�63�.21-,âý( 604050 0,419 0,419 

9.  604080 R2-438 STOGOVCI –�63�.21-,âý(�– DOMAý,-$�+2=-$1 604070 1,271 1,271 

10.  604090 604050 '20$ý,-$�0$72â�– APAŠKO POLJE 604060 0,497 0,497 

11.  604100 604080 63��.21-,âý(�–�'20$ý,-$�%5(=1,. 604110 0,516 0,516 

12.  604110 R2-438 STOGOVCI H.š. 
BERNARD 

2,113 2,113 

13.  604120 604140 ä,%(5&,�–�'20$ý,-$�/295(1ý,ý 
 

Drobtinci 
H.š. 22 

0,703 0,703 
 

14.  604130 604140 ä,%(56.,�75$91,.,�–�'20$ý,-$�+259$7�–�'20$ý,-$�62%2ý$1 H.š. 

62%2ý$1 
0,814 0,814 

15.  604140 R2-438 ä,%(5&,�–�ä,%(56.,�75$91,.,�–�'20$ý,-$�*$17$5 604010 2,339 2,339 
 

16.  604150 R2-438 
 

$3$ý(�–�ä(3296.,�75$91,.,�–�632'1-(�.21-,âý( 604140 
 

4,951 
 

4,951 

17.  604160 604140 632'1-(�.21-,âý( äLEHUFL 
H.š. 107 

0,315 0,315 

18.  604170 604140 ä,%(56.,�75$91,., 
 

äHSRYFL 
H.š. 91 

0,408 0,408 

19.  604181 604200 ä(329&,�–�'20$ý,-$�3(6(5/(�– MLINSKI POTOK MLINSKI 
POTOK 

0,298 0,298 

20.  604182 MLINSKI 
POTOK 

MLINSKI POTOK –�'20$ý,-$�0$ý(.�–�'20$ý,-$�%/$ä,ý 604140 0,723 0,723 

21.  604190 604140 ä,%(5&,�–�'20$ý,-$�+259$7�–�ä(329&, R2-438 0,385 0,385 

22.  604200 R2-438 ä(329&,�–�ä(3296.,�75$91,.,�–�63��.21-,âý( 604150 2,483 2,483 

23.  604210 604200 '20$ý,-A NAJVIRT – MLINSKI POTOK –�ä(3296.,�75$91,.,�–�'20$ý,-$�
.29$ý,ý 

604150 1,723 1,273 

24.  604221 
 

604210 '20$ý,-$�.29$ý,ý�–�ä(3296.,�75$91,., 604200 0,495 0,495 

25.  604230 R2-438 ý51&,�– MEINLOV GRAD –�'20$ý,-$�+/(. 604150 0,493 0,493 

26.  604240 604150 '20$ý,-$�5(PALUSK-MIHOVSI –'20$ý,-$�0$5.21-$�–�$3$ý( 604150 2,857 2,857 

27.  604250 604201 ä(329&,�–�'2�'20$ý,-(�605.( 
 

äHSRYFL 
H.š. 107 

0,798 0,798 

28.  604260 R2-438 $3$ý( 604150 0,175 0,175 

29.  604271 604310 SEGOVCI  –�'2�'20$ý,-(�672-.296., Segovci 
H.š. 4A 

0,090 0,090 

30.  604272 604310 SEGOVCI  –�'2�'20$ý,-(�629,ý 
 

Segovci 
H.š. 17A 

0,3120 0,3120 

31.  604281 604150 $3$ý(�–�'2�'20$ý,-(�98ý.2 
  

$SDþH 
H.š. 156 

0,221 0,221 

32.  604282 604150 $3$ý(�–�'2�'20$ý,-(�%$/$ä,ý 
 

$SDþH 
H.š. 140 

0,100 0,100 

33.  604283 604150 $3$ý(�–�'2�'20$ý,-(�6(MLER $SDþH 
H.š. 128 

0,144 0,144 

34.  604284 604150 $3$ý(�–�0,02�'20$ý,-(�$-/(& 604290 0,094 0,094 
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35.  604290 R2-438 $3$ý(�– MLINSKI POTIK 
 

$SDþH 
H.š. 111 

0,485 0,485 

36.  604300 604310 $3$ý(�– APAŠKE NJIVE 
 

VODNO ZAJETJE 0,691 0,691 
 

37.  604310 R2-438 SEGOVCI – SEGOVŠKE NJIVE – SEGOVCI R2-438 2,035 2,035 

38.  604321 R2-438 $3$ý(�–�0,02�'20$ý,-(�0$7,6 604690 0,080 0,080 

39.  604322 R2-438 $3$ý(-'2�'20$ý,-(�.25(/& $SDþH 
H.št. 28 

0,060 0,060 

40.  604330 104030 $3$ý(�–�'2�'20$ý,-(�6(1(.29,ý 'RPDþLMD 

6(1(.29,ý 
0,350 0,350 

41.  604340 R2-438 VRATJI VRH – 604351 604351 0,706 0,706 

42.  604350 R2-438 VRATJI VRH –�'2��'20$ý,-(�%$80$1 Vratji vrh 
H.š. 19 

0,616 0,616 

43.  604360 R2-438 VRATJA VAS – VRATJI VRH R2-438 0,384 0,384 

44.  604370 604381 VRATJA VAS – VRATJI VRH –�'20$ý,-$�ý(+ 
 

Vratja vas 
H.š. 40 

0,375 0,375 

45.  604381 104013 STOGOVCI – GRABE – P OGLED – NOVI VRH 203080 1,491 2,298 

46.  604382 203080 NOVI VRH – VRATJA VAS 604360 1,331 1,331 

47.  604390 R2-438 ä,%(5&,�–�9$6��.52ä12� 604541 0,253 0,253 

48.  604400 R2-438 PODGORJE –�'20$ý,-$�32+25(&�– DO DO0$ý,-(�'59$5,ý Podgorje 
H.š. 20B 

0,360 0,360 

49.  604410 604382 NOVI VRH –�2%ý,16.$�0(-$ 203080 0,397 0,397 

50.  604420 104013 STOGOVCI –�'20$ý,-$�/25%(.�–�'20$ý,-$�%$5%,ý-POGLED Pogled 
H.š. 14 

1,025 1,025 

51.  604430 604420 '20$ý,-$�/25%(.�–�'�20$ý,-$�78+�–'20$ý,-A OMAHEN Pogled 
H.š. 3 

0,368 0,368 

52.  604440 604381 GRABE –�'20$ý,-$�âý$3�–�'20$ý,-$�=(0/-,ý Drobtinci 
H.š. 50 

0,373 0,373 
 

53.  604450 203280 GORNJE GRABE – GRABE 604381 1,336 1,336 

54.  604460 ý53$/,âý( SEGOVCI –�ý53$/,âý( STUDENCI 0,780 0,780 

55.  604470 R2-438 STOGOVCI 104013 0,613 0,613 

56.  604481 604482 ä(329&,�–�'2�'20$ý,-(�3(7(51(/ äHSRYFL 
H.š. 56 

0,030 0,030 

57.  604482 R2-438 ä(329&,�–�'2�'20$ý,-(�.5$1&(/%,1'(5 
 

äHSRYFL 
H.š. 55 

0,060 0,060 

58.  604483 604561 ä(329&,�–�'2�'20$ý,-(�6('(- 
 

äHSRYFL 
H.š. 46 

0,115 0,115 

59.  604484 604561 ä(329&,�–�'2�'20$ý,-(�/81'(5 
 

'RPDþLMD 
LUNDER 

0,112 0,112 
 
 

60.  604485 604561 ä(329&,�–�'2�'20$ý,-(�=(0/-,ý 
 

äHSRYFL 
H.š. 83 

0,040 0,040 

61.  604486 604561 ä(329&,�–�'2�'20$ý,-(�85â,ý 
 

äHSRYFL 
H.š. 45 

0,076 0,076 

62.  604490 203280 GRABE –�'20$ý,-$ ŠLEBINGER 5RåHQJUXQW 
H.š. 44 

0,395 0,395 

63.  604500 203280 GRABE – SP. GRABE – JANHOVSKO POLJE 203280 2,297 2,297 

64.  604510 604501 GRABE –�'2�'20$ý,-(�6(1(.29,ý Grabe 
H.š. 7 

0,170 0,170 

65.  604520 R2-438 DROBTINCI –�'20$ý,-$�'2%5$9& 104013 1,662 1,662 

66.  604530 604520 DROBTINCI –�ä,%(5&, 604541 0,713 0,713 

67.  604541 R2-438 ä,%(5&,�– APAŠKO POLJE 604550 1,267 1,267 

68.  604542 604550 APAŠKO POLJE –�ä(329&, 604590 0,733 0,733 

69.  604550 R2-438 ä(329&,�– APAŠKO POLJE – JANHOVSKO POLJE 104013 2,103 2,103 

70.  604561 R2-438 äEPOVCI – (CERKVENA) KAPELA 
 

äHSRYFL 
H.š. 48 

0,145 0,145 
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71.  604562 604563 ä(329&,�– (CERKVENA) KAPELA 
 

äHSRYFL 
H.š. 54 

0,083 0,083 

72.  604563 604561 ä(329&,�– (CERKVENA) KAPELA 
 

äHSRYFL 
H.š. 52 

0,075 0,075 

73.  604564 604561 ä(329&,�– (CERKVENA) KAPELA 
 

äHSRYFL 
H.š. 46 

0,135 0,135 

74.  604571 604581 ä(329&,�– GASILSKI DOM 
 

äHSRYFL 
H.š. 43 

0,117 0,117 

75.  604572 604571 ä(329&,�– GASILSKI DOM 
 

äHSRYFL 
H.š. 45 

0,136 0,136 
 

76.  604573 604572 ä(329&,�– GASILSKI DOM 
 

äHSRYFL 
H.š. 44 

0,098 0,098 
 

77.  604574 604571 ä(329&,�– GASILSKI DOM 
 

äHSRYFL 
H.š. 42 

0,123 0,123 

78.  604581 R2-438 ä(329&,�– G ASILSKI DOM 604590 0,348 0,348 

79.  604582 604590 ä(329&,�– MAHOVCI 604600 1,107 1,107 

80.  604590 R2-438 ä(329&,�– MAHOVCI 104020 1,187 1,187 

81.  604600 R2-438 ý51&,�– MAHOVCI 604590 0,894 0,894 

82.  604611 104021 NASOVA –�'20$ý,-$�0$5.2�–�'2�'20$ý,-(�+2/&$3)(/ Nasova 
H.š. 49 

1,182 1,182 

83.  604612 604611 NASOVA  –�'2�'20$ý,-(�0$5.2-PEKLAR 
 

Nasova 
H.š. 36 

0,210 0,210 

84.  604613 104021 NASOVA –�'2�'20$ý,-(�3(6(5/� 
 

Nasova 
H.š. 44 

0,280 0,280 

85.  604621 104020 ý51&,�–�'20$ý,-$�6(56&�– MAHOVCI 604600 0,513 0,513 

86.  604622 604600 MAHOVCI –�'20$ý,-$�âý$3 604582 0,485 0,485 

87.  604630 104020 ý51&,�– KMETIJSKI .KOMBINAT G.RADGONA 
 

ýUQFL 
H.š. 3 

0,231 0,213 

88.  604640 104020 ý51&,�– APAŠKO POLJE 
 

ýUQFL 
H.š. 17 

0,228 0,228 

89.  604650 
 

R2-438 
 

ý51&, 
 

ýUQFL 
H.š. 72 

0,257 
 

0,257 

90.  604660 104020 ý51&,�–�/,6,ý-$�/8.1-$�– ARDA 104030 1,512 1,512 

91.  604670 604660 ý51&,�–�'20$ý,-$�75$71,.�–�/,6,ý-$�/8.1-$ ýUQFL 
H.š. 43 

0,647 0,647 

92.  604680 104020 SP.NASOVA – NASOVA 104030 1,653 1,653 

93.  604690 R2-438 $3$ý(�– KMET.KOMB.G.RADGONA –�$3$ý( 104030 0,303 0,303 

94.  604700 R2-438 R2-438 –�$3$ý(�– 604801 604801 0,121 0,121 

95.  604710 104030 '20$ý,-$�)$-/(5�–�'20$ý,-$�.8=0,ý�–�'20$ý,-$�â7$-(5 ýUQFL 
H.š. 44 

0,458 0,458 

96.  604720 604820 PLITVICA – DO DOMAý,-(�.85, Plitvica 
H.š. 19 

0,090 0,090 

97.  604730 104141 LEŠANE –�3/,79,ý.,�95+ 104030 2,649 2,649 

98.  604741 104030 ARDA –�'20$ý,-$�'$0,â�–�'20$ý,-$�.2ý$5�– PLITVICA 604800 2,804 2,804 

99.  604750 604741 ARDA – LEŠANE 604730 0,715 0,715 

100.  604760 104141 PLITVICA  –�'2�'20$ý,-(�+$-'1(5 Plitvica 
H.š. 29 

0,185 0,185 

101.  604771 G1-3 G. RADGONA – STRMA ULICA Strma ul. 
H.š. 9 

0,132 0,132 

102.  604781 105170 G. RADGONA Gorkega ul. 
H.š. 6 

0,105 0,105 

103.  604791 G1-3 63��âý$91,&$�–�3/,79,ý.,�95+ 104011 1,342 1,342 

104.  604792 104011 3/,79,ý.,�95+ 604730 0,695 0,695 

105.  604793 604731 3/,79,ý.,�95+�– PLITVICA 604820 0,723 0,723 

106.  604801 R2-438 $3$ý(�– SEGOVCI 604840 0,798 0,798 
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107.  604802 604840 MALI SEGOVCI – PLITVICA – LUTVERCI 104141 2,314 2,314 

108.  604810 604802 MALI SEGOVCI – APAŠKO POLJE 
 

Segovci 
H.š. 61 

0,313 0,313 

109.  604820 104141 PLITVICA 604802 0,508 0,508 

110.  604831 203301 63��âý$91,&$�–�'2�'20$ý,-(�3/2-��)5.� 6S��âþDYQLFD 
H.š. 91 

0,210 0,210 

111.  604832 203301 63��âý$91,&$�–�'2�'20$ý,-(�&9(. 6S��âþDYQLFD 
H.š. 90 

0,224 0,224 

112.  604833 203301 63��âý$91,&$�–�'2�'20$ý,-(�/$=$5 6S��âþDYQLFD 
H.š. 85 

0,150 0,150 

113.  604834 203301 63��âý$91,&$�–�'2�'20$ý,-(�/8%(& 6S��âþDYQLFD 
H.š. 84 

0,190 0,190 

114.  604835 104030 63��âý$91,&$�–�'2�'20$ý,-(�.$9ý,ý 6S��âþDYQLFD 
H.š. 83 

0,235 0,235 

115.  604840 R2-438 SEGOVCI – APAŠKO POLJE – LUTVERCI 604850 1,797 1,797 

116.  604850 R2-438 R2-438 – LUTVERCI – 104141 104141 0,462 0,462 

117.  604861 203341 63��âý$91,&$�–�'2�'20$ý,-(�9$/1(5 
 

6S��âþDYQLFD 
H.š. 95 

0,250 0,250 

118.  604862 104101 63�âý$91,&$�–�'2�'20$ý,-(�),&.2 6S��âþDYQLFD 
H.š. 98 

0,265 0,265 

119.  604863 203341 63��âý$91,&$�–�'2�'20$ý,-(�*2/2% 6S��âþDYQLFD 
H.š. 86 

0,340 0,340 

120.  604871 R2-438 R2-438 – LUTVERCI – 604881 604881 0,283 0,283 

121.  604880 G1-3 LOMANOŠE –�0/$ý,1(�– LUTVERCI 
 

104141 1,403 1,403 

122.  604890 104030 63��âý$91,&$�–�'20$ý,-$�ä$*$5�–'20$ý,-$�3,17$5,ý 203300 1,098 1,098 

123.  604900 203300 '20$ý,-$�3,17$5,ý�–�'20$ý,-$�(5167�–�2%ý,16.$�0(-$ 704190 0,731 
 

0,731 

124.  604910 104030 63�âý$91,&$�–�3/,79,ý.,�95+ H. š. 
ŠINKO 

0,562 0,562 

125.  604921 105170 G. RADGONA – ŠLEBINGERJEV BREG Šleb. breg 
H.š. 27 

0,098 0,098 

126.  604930 203340 '20$ý,-$�ý(+�–�'20$ý,-$�-$.23(&�– GOZD DO 
GOZDA 

0,617 0,617 

127.  604941 105160 G. RADGONA – ROZMANOVA ULICA Rozma. ul. 
H.š. 3 

0,178 0,178 

128.  604951 105050 G.RADGONA-LACKOVA UL.-DO VTRNARIJE Trate 
H. št. 

0,079 0,079 

129.  604961 105060 G.RADGONA-MIMO STOLPNICA-BLOKI Panonska ul. H. št. 
36 

0,109 0,109 

130.  604970 105020 �������ý5(02â1,.29$�8/���/(�=$�3(â&(�7(5�.2/(6$5-(� 105190 0,449 0,449 

131.  604981 203340 ZAGAJSKI VRH 104101 0,415 0,415 

132.  604991 105060 105060 – VRTEC VRTEC 0,089 0,089 

133.  605000 605191 POLICE –�0,02�'20$ý,-(�%5$ý.2-VILA 
 

JP 605191 0,446 0,446 

134.  605011 105110 105110 – TRATE Trate 
H.š 17 

0,236 0,236 

135.  605021 105130 105130 – CESTA MIMO HIPODROMA HIPODROM 0,369 0,369 

136.  605031 105220 ULICA SILVIRE TOMASSINI Ul. Silv. Tom. 
H.š. 10 

0,740 0,740 

137.  605041 105150 G. RADGONA – VODNIKOVA ULICA Vodn. ul. 
H.š. 5 

0,100 0,100 

138.  605051 105150 G. RADGONA – TRSTENJAKOVA ULICA Trsten. ul. 
H.š. 8 

0,134 0,134 

139.  605060 104030 63�âý$91,&$�–�'20$ý,-$�â72/&/�–�'20$ý,-$�.2&%(. 604791 0,651 0,651 

140.  605070 G1-3 ZAGAJSKI VRH –�'20$ý,-$�.2/$5�–�'20$ý,-$�6(1(.29,ý 203020 0,876 0,876 
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141.  605080 G1-3 632'1-$�âý$91,&$�–�'20$ý,-$52â.$5�–�'20$ý,-$�6(1(.29,ý�–�'20$ý,-$�
HAJDINJAK 

104083 1,732 1,732 

142.  605090 104040 632'1-$�âý$91,&$�–�'20$ý,-$�.2/$5,ý�– D20$ý,-$�5$-+ 104040 0,398 0,398 

143.  605100 104040 632'1-$�âý$91,&$�–�$ä(1&,�– POLICE 605410 0,578 2,587 

144.  605110 104050 632'1-$�âý$91,&$�– POLICE H.š. MLAKAR 0,462 0,462 

145.  605120 G1-3 3/,79,ý.,�95+�–�'20$ý,-$�0$8.2 605130 0,573 0,573 

146.  605130 G1-3 3/,79,ý.,�VRH –�'20$ý,-$�)5$6 605140 0,908 0,908 

147.  605140 G1-3 GI-3 - PLITVICA –�3/,79,ý.,�95+�–�'20$ý,-$�0,6-$ H.š. 
MISJA 

1,284 1,284 

148.  605150 G1-3 LOMANOŠE – POLICE 605240 1,747 1,747 

149.  605160 605170 3/,79,ý.,�95+�–�'20$ý,-$�.5(03(/�–�'20$ý,-$�&$) 605150 1,370 1,370 

150.  605170 104050 3/,79,ý.,�95+�–�'20$ý,-$�0$587�–�'20$ý,-$�9$8327,ý�–�'20$ý,-$�)$5,ý H.š. 
)$5,ý 

1,215 1,215 

151.  605181 605240 POLICE –�'2�'20$ý,-(�$9*8â7,1 Police 
H.š. 28 

0,095 0,095 

152.  605182 605240 POLICE –�'2�'20$ý,-(�+$0/(5 Police 
H.š. 29 

0,200 0,200 

153.  605183 605240 POLICE –�'2�'20$ý,-(�+259$7 Police 
H.š. 34 

0,100 0,100 

154.  605185 605240 POLICE –�'2�'20$ý,-(�./(0(1ý,ý Police 
H.š. 6 

0,387 0,387 

155.  605184 605240 POLICE –�'2�'20$ý,-(�+$0/(5 Police 
H.š. 20 

0,140 0,140 

156.  605186 605185 POLICE –�'2�'20$ý,-$�657 Police 
H.š. 4 

0,100 0,100 

157.  605190 605240 POLICE –�.2'(/,ý(9�%5(*�–�32/,ý.,�95+ 
 

605150 0,583 0,583 

158.  605200 G1-3 PODGRAD –�+(5&(*29âý$.�– GORNJA RADGONA 105200 2,930 2,930 

159.  605210 605200 GORNJA RADGONA –�+(5&(*29âý$.�–'20$ý,-$�.$8ý,ý�–�'20$ý,-$�
=(0/-,ý 
 

HeUFHJRYãþ� 
H.š. 21 

0,411 0,411 

160.  605220 605200 GORNJA RADGONA –�+(5&(*29âý$.�–'20$ý,-$�262-1,.�–�'20$ý,-$�
HALEC 

+HUFHJRYãþ� 
H.š. 50 

0,897 0,897 

161.  605230 605200 +(5&(*29âý$.�–�'20$ý,-$�â9$% Police 
H.š. 31 

0,241 0,241 

162.  605240 104050 POLICE – GORNJA RADGONA 605200 2,398 2,398 

163.  605250 104050 GORNJA RADGONA –�125,ý.,�95+�–�'20$ý,-$�$9*8â7,1 1RULþNL�YUK 
H.š. 25 

0,530 0,530 

164.  605261 605410 POLICE –�'20$ý,-$�5232â$�– HVALEC – VOGRINEC Police 
H.š. 121 

0,854 0,854 

165.  605262 605261 POLICE –�'20$ý,-$�5232â$�–�'20$ý,-$�VAJS Police 
H.š. 118 

0,150 0,150 

166.  605263 605262 POLICE –�'2�'20$ý,-(�%25.2 Police 
H.š. 17 

0,363 0,363 

167.  605271 605850 NEGOVA –�'2�'20$ý,-(�â(58*$� Negova 
H.š. 118 

0,230 0,230 

168.  605272 605810 NEGOVA –�'2�'20$ý,-(�./2%$6$ Negova 
H.š. 114 

0,170 0,170 

169.  605280 104050 ý5(â1-(9&,�– POLICE 104083 1,538 1,538 

170.  605290 104050 POLICE –�ý5(â1-(9&, 605330 1,530 1,530 

171.  605301 605310 ý5(â1-(9&,�–�'2�'20$ý,-(�+$0/(5�–RAUTER ýUHãQMHYFL 
H.š. 195 

0,125 0,125 

172.  605302 605310 ý5(â1-(9&,�–�'2�'20$ý,-(�629(& ýUHãQMHYFL 
H.š. 134 

0,217 0,217 

173.  605310 104070 ý5(â1-(9&,�– POLICE 104083 1,611 1,611 

174.  605321 104070 ý5(â1-(9&, 605310 0,976 0,976 
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175.  605330 605310 ý5(â1-(9&,�–�'20$ý,-$�â75$./�'20$ý,-$�.271,.�–�'20$ý,-$�+$0/(5 H.š. HAMLER 0,567 0,567 

176.  605341 104071 LASTOMERCI –�'2�'20$ý,JE LEŠNIK Lastomerci 
H.š. 7 

0,520 0,520 

177.  605342 104071 ZBIGOVCI –�'2�'20$ý,-(�%$/$ä,ý Zbigovci 
H.š. 40 

0,165 0,165 

178.  605350 606390 LASTOMERCI –�'2�'20$ý,-(�6$7/(5 Lastomerci 
H.š. 11 

0,145 0,145 

179.  605360 605440 ZBIGOVCI –�0,02�'20$ý,-(�3$-(. JP 605470 0,468 0,468 

180.  605370 605360 ý5(â1-(9&,�– 605360 –�'20$ý,-$�=(0/-,ý H.š. 
=(0/-,ý 

0,311 0,311 

181.  605380 104070 ý5(â1-(9&,�– 104070 –�'20$ý,-$�%581ý,ý +�ã��%581ý,ý 0,454 0,454 

182.  605390 104083 POLICE  - 104083 –�'20$ý,-$�3$-(.�–�'20$ý,-$�-$8â29(& H.š. 
JAUŠOVEC 

0,439 0,439 

183.  605401 605410 POLICE –�'2�'20$ý,-(�3$/8& Police 
H.š. 129 

0,209 0,209 

184.  605402 605410 POLICE –�'2�'20$ý,-(�98ý,1$ Police 
H.š. 132 

0,080 0,080 

185.  605403 605402 POLICE –�'2�'20$ý,-(�),167(5 Police 
H.š. 133 

0,052 0,052 

186.  605410 104083 POLICE – SPODNJA�âý$91,&$ 
 

605440 2,213 2,213 

187.  605420 104050 POLICE – ZOMAROV BREG 605150 0,971 0,971 

188.  605430 104050 32/,ý.,�/(6�– POLICE 605420 0,843 0,843 

189.  605440 605470 LASTOMERCI – 605410 605410 1,070 1,070 

190.  605450 605440 632'1-$�âý$91,&$�– 605440 –�'20$ý,-$�ý5(â1JAR +�ã��ý5(â1-$5 0,673 0,673 

191.  605460 605440 632'1-$�âý$91,&$�– 605440 –�'20$ý,-$�*(5$7,ý +�ã��*(5$7,ý 0,472 0,472 

192.  605470 104083 POLICE – ZBIGOVCI 
 

H.š. 
VAJS 

2,663 2,663 

193.  605480 605470 ZBIGOVCI – 605470 –�'20$ý,-$�9$-6 605490 0,729 0,729 

194.  605490 104040 LASTOMERCI – ZBIGOVCI 605470 1,657 1,657 

195.  605501 104061 ý5(â1-(9&,�–�'2�'20$ý,-(�)/$-6,1*(5 ýUHãQMHYFL 
H.š. 13 

0,127 0,127 

196.  605502 104061 ý5(â1-(9&,�–�'2�'20$ý,-(�-$1ý$5 ýUHãQMHYFL 
H.š. 17 

0,130 0,130 

197.  605503 605502 ý5(â1-(9&,�–�'2�'20$ý,-(�92/) ýUHãQjevci 
H.š. 33 

0,260 0,260 

198.  605506 104070 ý5(â1-(9&,�–�'2�'20$ý,-(�,6.5$ ýUHãQMHYFL 
H.š. 40 

0,165 0,165 

199.  605505 104061 ý5(â1-(9&,�–�'2�'20$ý,-(�52=0$1 ýUHãQMHYFL 
H.š. 103 

0,116 0,116 

200.  605504 104061 ý5(â1-(9&,�–�'2�'20$ý,-(�'52%(& ýUHãQMHYFL 
H.š. 111 

0,100 0,100 

201.  605507 605506 ý5(â1-(9&,�–�'2�'20$ý,-(�/,3,ý ýUHãQMHYFL 
H.š. 60A 

0,115 0,115 

202.  605508 104071 ý5(â1-(9&,�– OD 104071 – DO 605506 605506 0,320 0,320 

203.  605510 104070 ý5(â1-(9&,�– 104070 –�'20$ý,-$�627/$5 H.š. 
SOTLAR 

0,423 0,423 

204.  605520 104121 OREHOVSKI VRH –�ý5(â1-(9&, 104070 1,942 1,942 

205.  605530 104061 ý5(â1-(9&,�– KK.GORNJA RADGONA 605520 0,811 0,811 

206.  605540 104061 ý5(â1-(9&, 605550 0,953 0,953 

207.  605550 104121 '20$ý,-$�.5(03(/�– K.K.GORNJA RADGONA –�ý5(â1-(9&, 605520 2,453 2,453 

208.  605560 605330 ýREŠNJEVCI –�'2�'20$ý,-(�ý5(â1$5 ýUHãQMHYFL 
H.š. 211 

0,124 0,124 

209.  605570 104121 605500 – OREHOVCI –�'20$ý,-$�)25-$1,ý H.š. 15 0,328 0,328 

210.  605580 104122 PTUJSKA CESTA –�'2�'20$ý,-(�7567(1-$. Ptujska cesta 
H.š. 45 

0,215 0,215 
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211.  605591 104082 OREHOVSKI VRH –�'2�'20$ý,-(�6(*(5, Orehovski vrh 
H.š. 7 

0,092 0,092 

212.  605592 104082 OREHOVSKI VRH –�'2�'20$ý,-(�7567(1-$. Orehovski vrh 
H.š. 12 

0,243 0,243 

213.  605600 104061 OREHOVCI 104061 0,948 0,948 

214.  605610 104061 PTUJSKA CESTA 605620 0,237 0,237 

215.  605620 104061 PTUJSKA CESTA – STAVEŠINSKI VRH –STAVEŠINCI 104040 4,382 4,382 

216.  605630 605620 PTUJSKA CESTA – 605620 –�'20$ý,-$�-$8â29(& H.š. 
JAUŠOVEC 

0,411 0,411 

217.  605640 104082 RODMOŠCI – RODMOŠCI 104040 2,354 2,354 

218.  605650 104040 IVANJŠEVSKI VRH 104082 1,103 1,103 

219.  605660 104082 IVANJŠEVSKI VRH –�'20$ý,-$�5297$5�–�'20$ý,-$�675$1-â$. 605650 0,475 0,475 

220.  605670 104082 IVANJŠEVSKI VRH 605680 0,735 0,735 

221.  605680 104040 IVANJŠEVCI – IVANJŠEVSKI VRH 605690 0,872 0,872 

222.  605690 104040 IVANJŠEVCI – IVANJŠEVSKI VRH 104082 2,207 2,207 

223.  605700 605620 STAVEŠINSKI VRH – 605620 –�'20$ý,-$�%(1.2�-�'20$ý,-$�3/2+/ H.š. 
PLOHL 

0,321 0,321 

224.  605710 605620 STAVEŠINSKI VRH – STAVEŠINCI 104040 1,213 1,213 

225.  605720 605620 STAVEŠINSKI VRH – STAVEŠINCI 104040 0,563 0,563 

226.  605730 203020 RADVENCI – 203020 –�'20$ý,-$�ä0$9&�–�'20$ý,-$�52/(& H.š. 
ROLEC 

0,755 0,755 

227.  605740 605760 605760 – RADVENSKI VRH –�'20$ý,-$�3,17$5,ý H.š. 
3,17$5,ý 

0,487 0,487 

228.  605750 605740 RADVENCI – 605740 –�'20$ý,-$�95%1-$. H.š. 
VRBNJAK 

0,231 0,231 

229.  605760 203020 LOKAVCI 605780 1,554 1,554 

230.  605771 203020 RADVENCI –�'2�'20$ý,-(�.2=$5 Radvenci 
H.š. 3 

0,189 0,189 

231.  605772 203020 RADVENCI –�'2�'20$ý,-(�â(58*$ Radvenci 
H.š. 3A 

0,080 0,080 

232.  605780 203020 LOKAVCI 605790 2,653 2,653 

233.  605790 605820 NEGOVA – LOKAVCI 203341 2,523 2,523 

234.  605801 605780 605780 –�'20$ý,-$�â7$-1)(/&(5�– LOKAVSKA SLATINA 605790 0,544 0,544 

235.  605802 605790 605790 –�'20$ý,-$�-8â1,. 605840 0,403 0,403 

236.  605810 605802 605802 – NEGOVSKA VAS – 605850 605850 0,431 0,431 

237.  605820 203020 LOKAVCI – NEGOVSKI VRH 605830 3,389 3,389 

238.  605831 605880 /2ý-$.�– NEGOVSKI VRH 605820 0,445 0,445 

239.  605832 605820 NEGOVSKI VRH –�'20$ý,-$�'2.(/�–�'20$ý,-$�=250$1�– NEGOVSKI VRH 605840 1,292 1,292 

240.  605840 605820 NEGOVA - 605820 –�'20$ý,-$�./2%$6$�–NEGOVSKA VAS – NEGOVSKI VRH 
 

605790 2,178 2,178 

241.  605850 605790 605790 – NEGOVSKA VAS – NEGOVSKI VRH – 605840 605840 0,863 0,863 

242.  605860 605820 NEGOVSKA VAS-�'2�'20$ý,-$�/21ý$5,ý H.š. 
/21ý$5,ý 

0,783 0,783 

243.  605870 104011 LEŠANE –�'2�'20$ý,-(�%5(=1,. Lešane 
H.š. 33 

0,180 0,180 

244.  605880 203020 203020 –�/2ý.,�95+�–�/2ý-$.�–�'20$ý,-$�./2%$6$ H.š. 
KLOBASA 

0,675 0,675 

245.  605890 605880 605880 –�/2ý.,�95+�–�'20$ý,-$�ä,ä(. H.š. 
ä,ä(. 

0,231 0,231 
 

246.  605900 605820 NEGOVSKA VAS – MARUŠKA 
 

 
MARUŠKA 

0,423 0,423 

247.  605910 605820 NEGOVSKA VAS – MUJKOVEC 203020 0,789 0,789 

248.  605920 203020 '20$ý,-$�+$1ä,ý�–�'20$ý,-$�.0(78â$. H.š. 
KMETUŠAK 

0,298 0,298 

249.  605930 388072 NEGOVA 605940 0,275 0,275 
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250.  605940 203020 NEGOVA –�+$/8ä1,&$�–�'20$ý,-$�.8.29(& H.š. KUKOVEC 2,343 2,343 

251.  605950 388072 NEGOVA –�+$/8ä1,&$�– ROJ.ý(9�0/,1 605940 1,104 1,104 

252.  605960 605950 +$/8ä1,&$�– KUNOVA 605970 0,881 0,881 

253.  605970 105220 105220 –�0,02�32.23$/,âý$��/(�=$�3(â&(�7(5�.2/(6$5-(� 32.23$/,âý( 0,234 0,234 

254.  605980 605970 KUNOVA – 605970 –�'20$ý,-$�.2&%(.�–'20$ý,-$�)(5(1ý$. H.š. 
FERENý$. 

0,541 0,541 

255.  605990 605970 605970 – KUNOVA –�'20$ý,-$�52-6 H.š. 
ROJS 

0,211 0,211 

256.  606001 104051 POLICE –�'2�'20$ý,-(�.252â(& Police 
H.š. 16A 

0,125 0,125 

257.  606002 104051 POLICE –�'2�'20$ý,-(�.29$ý,ý Police 
H.š. 106 

0,560 0,560 

258.  606003 104051 ý5(â1-(9CI –�'2�'20$ý,-(�.5$/- ýUHãQMHYFL 
H.š. 215 

0,368 0,368 

259. 606004 104051 125,ý.,�95+�–�'2�'20$ý,-(�.2/$5,ý 1RULþNL�YUK 
H.št. 35 

0,115 0,115 

260. 606005 104051 ý5(â1-(9&,-'2�'20$ý,-(�753/$1 ýUHãQMHYFL 
H.š. 229 

      0,540 0,540 

261. 606010 605970 605970 – KUNOVA –�'20$ý,-$�6,021ý,ý�–�'20$ý,-$�52ä0$1 H.š. 
52ä0$1 

0,298 0,298 

262. 606020 388072 388072 – IVANJSKI VRH – NEGOVSKO JEZERO NEGOVSKO 
JEZERO 

1,416 1,416 

263. 606030 605020 605020 – IVANJSKI VRH –�2%ý,16.$�0(-$�/(1$57 703502 0,869 0,869 

264. 606040 104062 104062 – SP. IVANJCI –�'20$ý,-$�.$381�–KONTAROVCI –�2%ý,16.$�0(-$�
CERKVENJAK 

703502 1,171 1,171 

265. 606051 
 

606040 
 

606040 – KONTAROVCI –�'20$ý,-$�.8.29(& H.š. 
KUKOVEC 

0,338 0,338 

266. 606052 606040 606040 – KONTAROVCI –�'20$ý,-$�+(/,1 H.š. 
HELIN 

0,365 0,365 

267. 606061 605240 POLICE –�0,02�'20$ý,-(�08/(&�– DO 606062 606062 0,126 0,126 

268. 606062 Police 
H.š. 91 

POLICE –�2'�'20$ý,-(�35$-1'/�–�'2�'20$ý,-(�675$1â$. Police 
H.š. 46 

0,280 0,280 

269. 606070 104081 RADVENCI – INVAJŠEVCI 203020 2,481 2,481 

270. 606080 606070 606070 –�'20$ý,-$�&(7(/�–�'20$ý,-$�.$9ý,ý�– 606090 606090 1,151 1,151 

271. 606090 104081 DOBRAVA – LOKAVCI – PIŠOVSKI VRH 203020 1,849 1,849 

272. 606100 104081 IVANJŠEVCI – GORNJI IVANJCI 606110 1,472 1,472 

273. 606110 104081 DOBRAVA – GORNJI IVANJCI – STAVEŠINCI 104040 2,591 2,591 

274. 606121 388072 KUNOVSKA DOBRAVA – GORNJI IVANJCI 606110 1,067 1,067 

275. 606122 388072 KUNOVSKA DOBRAVA – KUNOVSKI VRH – MALA KUNOVA –�2%ý,16.$�0(-$�
LENART 

703501 2,456 2,456 

276. 606130 104040 STAVEŠINCI 104062 1,031 1,031 

277. 606140 104062 SP.IVANJCI –�'20$ý,-$�9,92'�– COGETINSKI POTOK COGETINSKI 
POTOK 

0,695 0,695 

278. 606150 388071 SP. IVANJCI –�'2�'20$ý,-(�%5$ý.2 Sp. Ivanjci 
H.Š. 24 

0,896 0,896 

279. 606160 388071 388071 – SP.IVANJCI – DO0$ý,-$�/$6,ý�–�=$-(7-(�âý$91,&( ZAJETJE REKE 
âý$91,&$ 

1,063 1,063 

280. 606170 388071 SP.IVANJCI – 388071 –�'20$ý,-$�+2'(- REKA 
âý$91,&$ 

0,382 0,382 
 

281. 606181 104040 2ý(6/$9&,'2�'20$ý,-(�.5,ä$1 
 

 
2þHVODYFL�+�ã��� 

0,233 0,233 

282. 606182 104040 104040 –�2ý(6/$9&,�– DO SLATINA 2ý(6/$9��6/$7,1$ 0,191 0,191 

283. 606190 104040 2ý(6/$9&,�–�'20$ý,-$�â7()$1 H.š.ŠTEFAN 0,692 0,692 

284.   606200 344022 2ý(6/$9&,�–�2ý(6/$96.,�95+�–�2%ý,16.$�0(-$�69�-85,- H.š. 

2%ý�0(-$ 
1,011 1,011 

285. 606211 605550 OREHOVSKI VRH –�0,02�'20$ý,-(�â7()$1(& 605550 0,167 0,167 
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286. 606212 605520 ý5(â1-(9&,�–�'2�'20$ý,-(�â75$./ 
 

JP 65550 0,285 0,285 

287. 606220 104061 ý5(â1-(9&,�– MELE G1-3 2,150 2,150 

288. 606230 G1-3 G1-3 – MELE NASELJE 606240 0,237 0,237 

289. 606240 G1-3 G1-3 - MELE NASELJE - REKA MURA REKA MURA 0,811 0,811 

290. 606250 G1-3 G1-3 – MELE NASELJE –�'20$ý,-$�5$'8+$ H.š. RADUHA 0,433 0,433 

291. 606260 104121 OREHOVSKI VRH –�'2�'20$ý,-(�.5()7 Orehovski vrh 
H.š. 2 

0,200 0,200 

292. 606270 104061 PTUJSKA CESTA – DO D20$ý,-(�'20$1-.2 Ptujska cesta 
H.š. 41 

0,115 0,115 

293. 606281 606310 606310 –�63�âý$91,&$�– DO SINIK H.š. 
SINIK 

0,386 0,386 

294. 606290 605530 ý5(â1-(9&,�–�'2�'20$ý,-(�)5$6� ýUHãQMHYFL 
H.š. 130 

0,100 0,100 

295. 606301 GI-3 GI-3 – DO HIBLER H.š. 
HIBLER 

0,116 0,116 

296. 606311 GI-3 GI-3 –�3/,79,ý.,�95+�–�0,02�.0(ý��785,=(0�+$5,�–�âý$91,â.,�95+�– ŠOLA 104040 1,963 1,963 

297. 606320 605380 ZBIGOVCI –�'2�'20$ý,-(�.271,. 'RPDþLMD 
Kotnik 

0,280 0,280 

298. 606330 605470 ZBIGOVCI –�'2�'20$ý,-(�9(%(5,ý Zbigovci 
H.š. 71 

0,310 0,310 
 

299. 606341 104070 ZBIGOVCI –�'2�'20$ý,-(�â75$./ Zbigovci 
H.š. 6 

0,195 0,195 

300. 606342 606341 ZBIGOVCI –�'2�'20$ý,-(�0/,1$5,ý Zbigovci 
H.š. 4 

0,055 0,055 

301. 606343 104070 ZBIGOVCI –�'2�'20$ý,-(�)(.21-$ Zbigovci 
H.š. 1 

0,160 0,160 

302. 606351 605100 605100 –�âý$91,â.,�95+�– DO KATAN H.š. 
KATAN 

0,364 0,364 

303. 606361 605190 '20$ý,-$�.1,3/,ý H.š. 
.1,3/,ý 

0,350 0,350 

304. 606371 605140 605140 –�3/,79,ý.,�95+�– DO KUKOVEC H.š. 
KUKOVEC 

0,186 0,186 

305. 606380 104121 ZBIGOVCI – DO�'20$ý,-(�0,6-$ Zbigovci 
H.š. 14 

0,135 0,135 

306. 606391 605490 605490 – LASTOMERCI – 605441 605441 0,935 0,935 

307. 606401 605520 OREHOVSKI VRH –�'2�'20$ý,-(�.1,3/,ý Orehovski vrh 
H.š. 26 

0,136 0,136 

308. 606402 605520 OREHOVSKI VRH –�0,02�'20$ý,-$�.2&BEK –�'2�'20$ý,-(�08//(5 JP 605550 0,147 0,147 

309. 606411 R2-438 R2-438 – GORNJI PODGRAD – 604880 604880 0,887 0,887 

310. 606421 104050 104050 – MIMO ŠKROBAR – 605100 605100 0,787 0,787 

311. 606430 104090 LASTOMERCI –�'2�'20$ý,-(�6/(.29(& Lastomerci 

H.š. 18 

0,325 0,325 

312. 606440 605640 RODMOŠCI –�2'�.5,ä,âý$�/&��������3527,�,9$1-â(96.(0�95+8 Gozd 0,575 0,575 

313. 606450 605760 RADVENCI –�'2�'20$ý,-(�.(51'/ Radvenci 

H.š. 15 

0,125 0,125 

314. 606460 203020 RADVENCI –�0,02�'20$ý,-(�â.52%$5�– LOKAVCI JP 606090 0,215 0,215 

315. 606470 606080 RADVENCI –�'2�'20$ý,-(�.5$0%(5*(5 Radvenci 

H.š. 40A 

0,088 0,088 

316. 606480 606800 RADVENCI –�'2�'20$ý,-(�9$-1*(5/ Radvenci 

H.š. 35 

0,386 0,386 

317. 606490 G1-3 LOMANOŠE – MAGISTRALA –�'2�'20$ý,-(�.$-',ý 'RPDþLMD 

K$-',ý 

0,378 0,378 

318. 606500 G1-3 LOMANOŠE –�,*5,âý(�– POLJA Polja 0,574 0,574 
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319. 606511 606410 606410 – PODGRAD –�'2�.$-',ý H.š. 

.$-',ý 

0,215 0,215 

320. 606521 606020 606020 – IVAJNSKI VRH – DO ZORKO H.š. 

ZORKO 

0,271 0,271 

321. 606530 604930 63��âýAVNICA –�'2�'20$ý,-(�9$-6 6S��âþDYQLFD 

H.š. 99 

0,230 0,230 

322. 606540 604981 ZAGAJSKI VRH –�'2�'20$ý,-(�5(3 

 

Zagajski vrh 

H.š. 25 

0,115 0,115 

323. 606550 104101 ZAGAJSKI VRH –�'2�'20$ý,-(�720$ä,ý Zagajski vrh 

H.š. 4 

0,540 0,540 

324. 606560 G1-3 ZAGAJSKI VRH –�'2�'20$ý,-(�720$ä,ý 104101 0,217 0,217 

325. 606571 606030 606030 – IVAJNSKI VRH – 606040 606040 0,484 0,484 

326. 606580 104030 63��âý$91,&$�–�'2�'20$ý,-(�:85&(5 

 

6S��âþDYQLFD 

H.š. 78 

0,508 0,508 

327. 606590 605080 63��âý$91,&$�– IHOVA 605070 0,740 0,740 

328. 606601 605620 605620 – STAVEŠINSKI VRH – DO ŠIMAN H.š. 

ŠIMAN 

0,562 0,562 

329. 606610 104040 63��âý$91,&$�–�'2�'20$ý,-(�./(0(1ý,ý 6S��âþDYQLFD 

H.š. 36 

0,155 0,155 

330. 606621 605470 ZBIGOVCI –�'20$ý,-$�262-1,. H.š. 

OSOJNIK 

0,450 0,450 

331. 606630 605100 63��âý$91,&$�–�'2�'20$ý,-(��+$1ä,ý 6S��âþDYQLFD 

H.š. 57 

0,350 0,350 

332. 606640 104061 GORNJA RADGONA – CESTA OB POTOKU ýUHãQMHYFL 

H.š. 1 

0,295 0,295 

333. 606650 G1-3 GORNJA RADGONA –�&(67$�'2�/,6-$.29(�-$0(��ý,67,/1(�1$35$9(� Most pri Lisjakovi 
jami 

0,136 0,136 

334. 606660 105250 GORNJA RADGONA – DO STARI VRTEC Cankarjeva ul. H.š. 5 0,124 0,124 

335. 606671 G1-3 GORNJA RADGONA – DAJNKOVA ULICA 

 

606672 0,050 0,050 

336. 606672 Dajnkova 

H.š. 4 

GORNJA RADGONA – DAJNKOVA ULICA Dajnkova ul. 

H.š 5 

0,060 0,060 

337. 606680 105150 GORNJA RADGONA – HORVATOVA ULICA Horvatova ul. 

H.š.2 

0,034 0,034 

338. 606691 606190 606190 –�2ý(6/$9&,�–�'2�./(0(1ý,ý H.š. 

./(0(1ý,ý 

0,160 0,160 

339. 606701 605780 605780 – LOKAVCI – DO VUK H.š. 

VUK 

0,264 0,264 

340. 606710 

 

605200 GORNJA RADGONA –�'2�05/,â.(�9(ä,&( 605200 0,141 0,141 

341. 606721 105130 GORNJA RADGONA – MIMO MARJANCE (TRGOVINA) – DO BLOKA Mladinska ul. 

H.š. 8 

0,125 0,125 

342. 606722 105130 GORNJA RADGONA –�'2�*$5$ä *$5$ä( 0,103 0,103 

343. 606731 105201 GORNJA RADGONA – PREŠERNOVA CESTA – DO H.Š. 38 Prešernova c. 

H.š. 38 

0,030 0,030 

344. 606732 105210 GORNJA RADGONA – PREŠERNOVA CESTA – DO H.Š. 32 Prešernova c. 

H.š. 32 

0,032 0,032 

345. 606740 105110 GORNJA RADGONA – DO NOVEGA BLOKA 105090 0,153 0,153 

346. 606751 203020 203020 – NEGOVA – DO ŠOLE NEGOVA 

H.Š. 20 

0,129 0,129 
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347. 606761 104061 OREHOVCI – PTUJSKA CESTA – '20$ý,-$�.267$1- Ptujska cesta 

H.Š. 45 

0,680 0,680 

348. 606771 203020 203020 – NEGOVA – 605910 605910 0,532 0,532 

349. 606781 203360 203360 –�/2ý.,�95+�– 203360 203360 0,412 0,412 

350. 606791 104082 IVANJŠEVSKI VRH –�'2�'20$ý,-(�%2529,ý Ivanjševski vrh 

H.š. 62 

0,300 0,300 

351. 606792 606791 IVANJŠEVSKI VRH –�'2�'20$ý,-(�5$87(5 Ivanjševski vrh  H.š. 
64B 

0,055 0,055 

352. 606801 606080 606080 – RADVENCI – DO RECEK H.š. 

RECEK 

0,984 0,984 

353. 606811 606070 RADVENCI –�'2��'20$ý,-(�*5$-)21(5 Radvenci 

H.š. 27 

0,130 0,130 

354. 606821 606070 606070 – RADVENCI – DO LJUBEC H.š. 

LJUBEC 

0,216 0,216 

355. 606831 104081 104081 – IVANJŠEVCI – DO KOLAR H.š. 

KOLAR 

0,262 0,262 

356. 606840 105080 GORNJA RADGONA – DO VRTEC Kocljeva ul. 

H.š. 2 

0,073 0,073 

357. 606850 605200 GORNJA RADGONA – POD GOZDOM Pod gozdom 

H.š.3 

0,100 0,100 

358. 606860 105201 GORNJA RADGONA – MIMO KARAVLE  605140 0,197 0,197 

359. 606871 104082 104082 – IVANJŠEVSKI VRH DO KOLAR H.š. 

KOLAR 

0,394 0,394 

360. 606881 G-110 GORNJA RADGONA –�'2�2%ý,1( 2%ý,1$ 0,180 0,180 

361. 606882 606881 GORNJA RADGONA – POT MIMO KINO DVORANE  G1-3 0,077 0,077 

362. 606890 105201 GORNJA RADGONA – PREŠERNOVA CESTA – DO H.Š 12  Prešernova c. 

H.š. 12 

0,081 0,081 

363. 606900 G1-3 PODGRAD – VAS G1-3 0,225 0,225 

364. 606911 606100 606100 – GORNJI  IVANJCI –�'2�.2/0$1,ý +�ã��.2/0$1,ý 0,293 0,293 

365. 606912 606070 RADVENCI –�'2�'20$ý,-(�5$-7(5 Radvenci 

H.š. 32 

0,080 0,080 

366. 606921 606110 606110 – GORNJI IVANJCI – DO BREZNIK H.š. 

BREZNIK 

0,224 0,224 

367. 606930 388072 SPODNJI IVANJCI –�'2�'20$ý,-(�92*5,1 Sp. Ivanjci 

H.š. 5 

0,115 0,115 

368. 606941 605640 605640 – RODMOŠKI VRH – DO FICKO H.š. 

FICKO 

0,524 0,524 

369. 606951 344022 2ý(6/$9&,�–�'2�'20$ý,-(�38+$5�–.183/(ä 2þHVODYFL 

H.š. 21 

0,360 0,360 

370. 606952 344022 2ý(6/$9&,�–�'2�'20$ý,-(�0/,1$5,ý 2þHVODYFL 

H.š. 39 

0,280 0,280 

371. 606961 605980 605980 – KUNOVA – DO ZOREC H.š. 

ZOREC 

0,249 0,249 

372. 606970 605620 STAVEŠINSKI VRH –�'2�'20$ý,-(�.2/$5,ý Stavešinski vrh 

H.š. 9 

0,270 0,270 

373. 606981 605620 PTUJSKA CESTA –�'2�'20$ý,-(�.5$/- Ptujska cesta 

H.š. 34 

0,130 0,130 

374. 606982 605620 PTUJSKA CESTA –�'2�'20$ý,-(�ä,1.29,ý Ptujska cesta 

H.š. 40 

0,280 0,280 
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375. 606991 605280 POLICE –�'2�'20$ý,-(�0$.$5, Police 

H.š. 107 

0,200 0,200 

376. 606992 605280 ý5(â1-(9&,�–�0,02�'20$ý,-$�,9$1(.-NEMET-TIRŠ 606005 0,260 0,260 

377. 704670 604381 LOKAVEC – POGLED 203080 0,607 1,385 

378. 844010 GI-3 ŠRATOVCI – OREHOVCI 

 

104061 1,056 2,034 

    

 

 

Skupaj km: 

 

250,634 

 

254,738 

 
 
 
 

���þOHQ 
H kategorizaciji� REþLQVNLK� FHVW� GRORþHQLK� V� WHP�RGORNRP� MH�ELOR� Y� VNODGX�]����� þOHQRP�XUHGEH�R�PHULOLK� ]D�

kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivo mnenje Direkcije Republike Slovenije za 
ceste, št. 347-05-3/02 z dne 18. 2. 2002. 

���þOHQ 
7D�RGORN�]DþQH�YHOMDWL�SHWQDMVWL�GDQ�SR�REMDYL�Y�8UDGQHP�OLVWX�5HSXEOLNH�6ORYHQLMH� 
 
 
Št. 343-14/98-3 
Gornja Radgona, dne 29. marca 2002. 
 
 

äXSDQ 
2EþLQH�*RUQMD�5DGJRQD 

Miha Vodenik  l. r. 
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1592. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini
Gornja Radgona za leto 2002

Na podlagi 20. in 129. člena statuta Občine Gornja
Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski
svet občine Gornja Radgona na 22. redni seji dne 28. 3.
2002 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških

komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini

Gornja Radgona za leto 2002

1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno, povpreč-

ne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vre-
dnost stavbnih zemljišč na območju Občine Gornja Radgo-
na za leto 2002.

2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanj-

ske površine na območju Občine Gornja Radgona za leto
2002 (na dan 31. 12. 2001) znaša 137.000 SIT.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč na območju Občine Gornja Radgona znašajo 15% grad-
bene vrednosti objekta, in sicer:

– 9% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne
komunalne opreme ali 12.330 SIT za m2 uporabne stano-
vanjske površine,

– 6% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne
komunalne opreme ali 8.220 SIT za m2 uporabne stano-
vanjske površine.

4. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku

od povprečne gradbene cene, določene v 2. členu tega
sklepa, in znaša:

– za območje mesta Gornja Radgona 1,2% ali 1.644
SIT za m2,

– za območje industrijske cone Gornja Radgona 1% ali
1.370 SIT za m2,

– za ostala strnjena naselja v Občini Gor. Radgona
0,8% ali 1.096 SIT za m2,

– za območje razpršene gradnje 0,6% ali 822 SIT
za m2.

5. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komu-

nalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo
skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski
gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM
Slovenije.

6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v
Občini Gornja Radgona za leto 2001 (Uradni list RS, št.
67/01).

Št. 380-05-2/2002-38
Gornja Radgona, dne 29. marca 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

1593. Sklep o ekonomski ceni storitve Pomoč družini
na domu

Na podlagi 14. člena odloka o javni službi pomoč na
domu v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 55/99,
82/99), 2. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 10/94,
22/94, 82/94 in 37/95) je Občinski svet občine Gornja
Radgona na 22. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel

S K L E P

1
Ekonomska cena storitve Pomoč družini na domu se

določi v višini 1.694 SIT na uro.

2
Ekonomska cena velja od dneva sprejetja na občin-

skem svetu in se uporablja od 1. 4. 2002.

Št. 150-1/01
Gornja Radgona, dne 29. marca 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

1594. Sklep o ekonomski ceni programov v VVZ
Manko Golar

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96) in 9. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni
list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gor-
nja Radgona na 22. redni seji dne 28. 3. 2002 sprejel

S K L E P

1
V VVZ Manko Golar se določijo ekonomske cene pro-

gramov v naslednji višini:
– 68.767 SIT za dnevni program;
– 60.148 SIT za 5-urni program;
– 63.469 SIT za 6-urni program.

2
Ekonomske cene veljajo od dneva sprejetja na občin-

skem svetu in se uporabljajo od 1. 4. 2002 dalje.

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 640-8/2001
Gornja Radgona, dne 29. marca 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

1595. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Gornja
Radgona – Velclov vrt«

Na podlagi 33. člena statuta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) in 37. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Občine Gornja
Radgona dne 3. 4. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
»Gornja Radgona – Velclov vrt«

1. člen
Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev

odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu »Gornja Radgona – Velclov vrt«.

2. člen
Spremembe zazidalnega načrta obsegajo spremem-

be določil odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona –
Velclov vrt« (Uradne objave Pomurskih občin, št. 25/88 in
Uradne objave občine Gornja Radgona, št. 13/98, 17/98
in 23/99) na območju parc. št. 539/1, k.o. Gornja Rad-
gona.

3. člen
Spremembe zazidalnega načrta bodo javno razgrnjene

na Občini Gornja Radgona v prostorih Oddelka za urejanje
in varstvo prostora ter komunalno infrastrukturo, Partizanska
13, II. nadstropje (ogled je možen vsak dan od 7. do 14.
ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Gornja Radgona,
trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali tajništvu župa-
na Občine Gornja Radgona.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 350-05-2/99-3
Gornja Radgona, dne 3. aprila 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

1596. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Gornja
Radgona – Trate«

Na podlagi 33. člena statuta Občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) in 37. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Občine Gornja
Radgona dne 3. 4. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah

in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
»Gornja Radgona – Trate«

1. člen
Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev

odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem
načrtu »Gornja Radgona – Trate«.

2. člen
Spremembe zazidalnega načrta obsegajo spremembe

določil odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – Tra-
te« (Uradni list RS, št. 22/00) znotraj programske enote 5
(med Mladinsko ulico, potokom Hercegovščak, sedaj me-
stna ulica – Cesta na stadion, reko Muro in vzhodno mejo
programske enote 4).

3. člen
Spremembe zazidalnega načrta bodo javno razgrnjene

na Občini Gornja Radgona v prostorih Oddelka za urejanje
in varstvo prostora ter komunalno infrastrukturo, Partizanska
13, II. nadstropje (ogled je možen vsak dan od 7. do 14.
ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Gornja Radgona,
trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.

4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali tajništvu župa-
na Občine Gornja Radgona.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 350-05-2/99-3
Gornja Radgona, dne 3. aprila 2002.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

GROSUPLJE

1597. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-
varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98)
in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 36. redni seji
dne 27. 3. 2002 sprejel
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S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem

zavodu »Kekec« Grosuplje

1. člen
Cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Kekec

Grosuplje znašajo od 1. 3. 2002 dalje mesečno na otroka:

SIT
– dnevni program za otroke prvega starostnega

obdobja 72.600
– dnevni program za otroke drugega

starostnega obdobja 57.500
– program priprave otrok na vstop v osnovno

šolo v obsegu do 600 ur letno 39.600

Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz
vrtca do enega meseca zniža za stroške prehrane, ki znaša-
jo 350 SIT na dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni
programa prispeva posamezni plačnik.

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca nad en mesec se
prispevek staršev zniža na 25% izračunanega prispevka star-
šev, in sicer za drugi in nadaljnje mesece odsotnosti. V
prvem mesecu odsotnosti se znesek ne znižuje.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40305-0096/01
Grosuplje, dne 27. marca 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

1598. Sprememba pravilnika o denarnem darilu
občine staršem novorojencev

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in
70/00) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na
36. redni seji dne 27. 3. 2002 sprejel

S P R E M E M B O  P R A V I L N I K A
o denarnem darilu občine staršem novorojencev

1. člen
V pravilniku o denarnem darilu občine staršem novoro-

jencev (Uradni list RS, št. 82/01), se 4. člen spremeni tako,
da se druga in tretja alinea črtata.

2. člen.
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 1. 1. 2002.

Št. 40302-02/01
Grosuplje, dne 27. marca 2002.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

Popravek

V sklepu o začetku uradne uporabe digitalnega katastr-
skega načrta, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6-268/02
z dne 25. 1. 2002, se v 1. točki ime katastrske občine
“1408 Sevnica” pravilno glasi: “1408 Ševnica”.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

– Popravek pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji*

Popravek

V pravilniku o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov
in polovic na klavni liniji*, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 103-5064/01 z dne 17. 12. 2001, se v 7. členu, v
tabeli prvega odstavka zadnja vrstica pravilno glasi:

T trupi oziroma polovice telet.

– Popravek pravilnika o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev

Popravek

V pravilniku o sestavi in delovanju Razširjenih strokov-
nih kolegijev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 30-
1269/02 z dne 5. 4. 2002, se v drugem odstavku 4. člena
doda besedilo, ki je izpadlo, tako da se za osmo alineo pika
spremeni v vejico in doda naslednje besedilo:

“– RSK za psihiatrijo na Psihiatrični kliniki Ljubljana,
– RSK za onkologijo na Onkološkem inštitutu Ljub-

ljana.”.

prof. dr. Dušan Keber l. r.
Minister

za zdravje

– Popravek sklepa o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov zavoda za leto 2001

Popravek

V sklepu o računovodskem izkazu prihodkov in odhod-
kov zavoda za leto 2001, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 22-1009/02 z dne 13. 3. 2002, se v tretji alinei 1.
točke beseda “primanjkljaj” nadomesti z besedo “prese-
žek”.

Skupščina
Zavoda za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje
Predsednik

Milan Utroša l. r.

– Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica

Popravek

V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto B1 – Borovnica, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
8/95, se v 15. členu, v poglavju a) Vrste posegov v prostor,
oznaka morfološke enote 3a/1 pravilno glasi 3a/2.

Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l. r.
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– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnihzemljišč v Občini Krško

Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 108-5271/01 z dne 27. 12.
2001, se 3. člen pravilno glasi:

“Doda se 14.a člen, ki glasi:
Za obračun nadomestila za območja iz četrtega odstav-

ka 9. člena tega odloka se določi 3000 točk letno, ne glede
na kategorijo območja in vrsto zemljišča.

Letna višina nadomestila iz območja iz četrtega odstav-
ka 9. člena tega odloka se določi tako, da se število točk iz
prvega odstavka tega člena pomnoži z ustrezno površino in
z mesečno vrednostjo točke, določene na podlagi 15. čle-
na tega odloka.”.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

– Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za območje ureditvenega načrta“Lahovnik” na Prevaljah

Popravek

V sklepu o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove
za območje ureditvenega načrta “Lahovnik” na Prevaljah,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28-1203/02 z dne 29.
3. 2002, se datum v V. točki pravilno glasi: “17. aprila
2002”.

– Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove za območje ureditvenega načrta“Račel – Log” na Prevaljah

Popravek

V sklepu o javni razgrnitvi osnutka programskih zasnov
za območje ureditvenega načrta “Račel – Log” na Prevaljah,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28-1204/02 z dne 29.
3. 2002, se datum v V. točki pravilno glasi: “17. aprila
2002”.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

– Popravek odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2002

Popravek

V odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2002,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11-493/02 z dne 11.
2. 2002, se celotni 3. člen pravilno glasi:

“3. člen
1. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki

proračuna Občine Puconci so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.

2. Proračun Občine Puconci za leto 2002 se določa v
naslednjih zneskih:

v tisoč tolarjev

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

I. Skupaj prihodki
(70+71+72+73+74) 1.443.578
Tekoči prihodki (70+71) 502.425

70 Davčni prihodki 367.190
700 Davki na dohodek in dobiček 176.625

703 Davki na premoženje 42.315
704 Domači davki na blago in storitve 148.250

71 Nedavčni prihodki 135.235
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 6.275
711 Takse in pristojbine 6.160
712 Denarne kazni -
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev 1.000
714 Drugi nedavčni prihodki 121.800

72 Kapitalski prihodki 103.040
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev 11.200
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja 91.840

73 Prejete donacije 158.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 158.000
731 Prejete donacije iz tujine -

74 Transferni prihodki 680.113
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 680.113
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 1.573.727

40 Tekoči odhodki 202.844
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 46.159
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost 6.281
402 Izdatki za blago in storitve 137.104
403 Plačila domačih obresti 3.000
409 Rezerve 10.300

41 Tekoči transferi 335.793
410 Subvencije 22.650
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 67.875
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 42.280
413 Drugi tekoči domači transferi 202.988

42 Investicijski odhodki 705.310
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 705.310

43 Investicijski transferi 329.780
430 Investicijski transferi 329.780
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) -130.149
(proračunski primanjkljaj)

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev (750+751) 22.500

75 Prejeta vračila danih posojil 22.500
750 Prejeta vračila danih posojil 22.000
751 Prodaja kapitalskih deležev 500
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441) 12.450

44 Dana posojila in povečanje kapitalskega
deleža
440 Dana posojila 3.450
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb 9.000
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) 10.050

C) Račun financiranja
Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002

VII. Zadolževanje (500) 80.000
50 Zadolževanje 80.000

500 Domače zadolževanje 80.000
VIII. Odplačilo dolga (550) 6.000
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55 Odplačilo dolga 6.000
550 Odplačilo domačega dolga 6.000
IX. Spremembe stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.) –46.099
X. Neto zadolževanje
(VII.-VIII.-IX.) 120.099
XI. Neto financiranje
(VI.+X.) 130.149

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestav-
ljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifika-
ciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podsku-
pin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku.”.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

– Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Popravek

V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Šmarje pri Jelšah, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 25-1127/02 z dne 22. 3. 2002, se popravi beseda v
šestem odstavku 5. člena “petih” z besedo “šestih” ter
nadomesti besedilo 21. člena z naslednjim besedilom:

Kolikor se ugotovi, da je primanjkljaj nastal zaradi ne-
pričakovanih večjih stroškov rednega ali investicijskega vzdr-
ževanja ali zamenjave nujne medicinske opreme, se z obči-
nami ustanoviteljicami dogovori kriterij za način kritja stro-
škov oziroma primanjkljaja.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

VSEBINA

VLADA
1571. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za

leto 2002 3213

1572. Uredba o uvedbi izravnalnih plačil za območja z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
(EKO 1) v letu 2002 3245

1573. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
Slovenskem kmetijsko okoljskem programu in
uvedbi neposrednih plačil za ukrepe v letu 2001
(EKO 2, EKO 3) 3245

1574. Uredba o neposrednih plačilih za ukrepe Sloven-
skega kmetijsko okoljskega programa v letih
2002–2003 (EKO 2, EKO 3) 3247

1575. Uredba o programih kmetijske strukturne politi-
ke in kmetijske politike razvoja podeželja za leti
2002 in 2003 3253

Stran
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1576. Uredba o neposrednih plačilih za rejo plemen-
skih živali za leto 2002 3268

1577. Uredba o neposrednih plačilih za kobile za vzrejo
žrebet in o neposrednih plačilih za gospodarske
čebelje družine za leto 2002 3274

1578. Uredba o ureditvi trga z žiti 3277

1579. Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moš-
tom in vinom 3288

1580. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ureditvi trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim
oljem 3297

1581. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin 3297

1582. Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga s
hmeljem 3298

1583. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ureditvi trga za ovčje in kozje meso 3298

1584. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ureditvi trga za goveje meso 3301

1585. Uredba o spremembah uredbe o ureditvi trga za
sladkor 3305

1586. Odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske struk-
turne politike in kmetijske politike razvoja pode-
želja za proračunsko leto 2002 3305

1587. Sklep o ustanovitvi Nacionalnega sveta za knjiž-
nično dejavnost 3307

OBČINE

GORNJA RAGONA

1588. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gornja Radgona za leto 2001 3308

1589. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o jav-
ni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja
Radgona 3308

1590. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Gor-
nja Radgona 3308

1591. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ka-
tegorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Rad-
gona 3309

1592. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stro-
ških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in
vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Gornja Rad-
gona za leto 2002 3322

1593. Sklep o ekonomski ceni storitve Pomoč družini
na domu 3322

1594. Sklep o ekonomski ceni programov v VVZ Manko
Golar 3322

1595. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Gornja
Radgona – Velclov vrt« 3323

1596. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Gornja
Radgona – Trate« 3323

GROSUPLJE

1597. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-var-
stvenem zavodu »Kekec« Grosuplje 3323

1598. Sprememba pravilnika o denarnem darilu občine
staršem novorojencev 3324

POPRAVKI
– Popravek sklepa o začetku uradne uporabe digi-

talnega katastrskega načrta 3324

– Popravek pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju
govejih trupov in polovic na klavni liniji* 3324

– Popravek pravilnika o sestavi in delovanju Razšir-
jenih strokovnih kolegijev 3324

– Popravek sklepa o računovodskem izkazu prihod-
kov in odhodkov zavoda za leto 2001 3324

– Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogo-
jih za plansko celoto B1 – Borovnica 3324

– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zem-
ljišč v Občini Krško 3325

– Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka pro-
gramske zasnove za območje ureditvenega na-
črta “Lahovnik” na Prevaljah 3325

– Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka pro-
gramske zasnove za območje ureditvenega na-
črta “Račel – Log” na Prevaljah 3325

– Popravek odloka o proračunu Občine Puconci
za leto 2002 3325

– Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah 3326

Stran Stran
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si – Žiro račun 50100-601-273770

Priporočamo

PREDPISI O GRADITVI OBJEKTOV
IN UREJANJU PROSTORA
Druga, dopolnjena izdaja

V železni repertoar Založbe Uradni list RS vsekakor sodi zbirka predpisov o graditvi objektov, ki
smo jim pred časom dodali še predpise o urejanju prostora. Poleg prečiščenega besedila zakona
o graditvi objektov je v novi izdaji z letnico 2001 objavljeno tudi prečiščeno besedilo pravilnika o
podrobnejši vsebini projektne dokumentacije. V zbirki so tudi vsi drugi podzakonski akti k zakonu o
graditvi objektov.
Drugi del knjige vsebuje akte Inženirske zbornice Slovenije, od statuta do etičnega kodeksa
članov. Zakon o gradbenih proizvodih iz leta 2001 pa dopolnjujejo novi podzakonski akti.
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor vključuje spremembe, uveljavljene v letu
2001.

Cena 4340 SIT z DDV 10560

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam
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