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Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja
ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih
pri kmetovanju

Na podlagi 10. člena ter v zvezi z 11. in 12. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih
kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa pogoje za izvajanje predpisanih
zahtev ravnanja in dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (v
nadaljnjem besedilu: navzkrižna skladnost) za izvajanje:
– III. pododdelka oddelka IVa III. poglavja in oddelka IVb
IV. poglavja naslova I II. dela Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007
z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1234/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (Uredba o enotni
SUT) v zvezi s pomočjo, dodeljeno v okviru nemškega alkoholnega monopola (UL L št. 346 z dne 30. 12. 2010, str. 11), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009
o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v
okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem
podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES)
št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 785/2011
z dne 5. avgusta 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 73/2009
glede maksimalne zajamčene površine, za katero se lahko
dodeli premija za stročnice (UL L št. 203 z dne 6. 8. 2011, str.
10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 73/2009/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter
integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru
shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno
uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v
zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, dolo-
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čene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 146/2010 z dne
23. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1122/2009 o
podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009
v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim
administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih z navedeno uredbo, ter za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno
skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina
(UL L št. 47 z dne 24. 2. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1122/2009/ES) in
– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja
2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja
(UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 65/2011/EU).
(2) Izpolnjevanje zahtev iz Priloge 1 in Priloge 2, ki sta
sestavni del te uredbe, se šteje kot izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti.
(3) Za potrebe izpolnjevanja nekaterih zahtev iz Standarda za nitrate iz Priloge 1 te uredbe je v Prilogi 3, ki je sestavni
del te uredbe, določena evidenca uporabe živinskih in mineralnih gnojil za tekoče koledarsko leto.
2. člen
(pristojni organ)
Za kontrolo navzkrižne skladnosti je pristojna Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: Agencija).
3. člen
(zavezanci)
(1) Zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti so vlagatelji zahtevkov za:
– neposredna plačila iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu, in so navedena v Prilogi I Uredbe
73/2009/ES;
– plačila za ukrepe osi 2 iz predpisa, ki ureja plačila za
ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013.
(2) Zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti so tudi prejemniki podpore iz 85.p, 103.q in 103.r člena Uredbe 1234/2007/ES v obdobju, določenem v 85.t in
103.z členu Uredbe 1234/2007/ES.
4. člen
(predpisane zahteve ravnanja)
Predpisane zahteve ravnanja so minimalne zahteve s
področja okolja, identifikacije in registracije živali, zdravja ljudi,
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živali in rastlin in dobrega počutja živali, ki so določene na Seznamu predpisanih zahtev ravnanja iz Priloge 1 te uredbe.
5. člen
(dobri kmetijski in okoljski pogoji)
Dobri kmetijski in okoljski pogoji so minimalne zahteve
o ravnanju z vsemi kmetijskimi zemljišči na kmetijskem gospodarstvu, ki so določene v Standardu za dobre kmetijske in
okoljske pogoje iz Priloge 2 te uredbe.
6. člen
(kontrola)
(1) Kontrolo izpolnjevanja zahtev iz Priloge 1 in Priloge
2 te uredbe izvaja Agencija na način, določen s predpisom,
ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri najmanj enem
odstotku zavezancev iz 3. člena te uredbe. Agencija pri izvajanju kontrole upošteva tudi ugotovljene nepravilnosti, na katere
opozorijo drugi organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem predpisov iz Priloge 1 in Priloge 2 te uredbe.
(2) Če Agencija pri kontroli iz prejšnjega odstavka ugotovi
kršitve, upošteva seštevek ocen kršitev iz Priloge 1 in Priloge 2
te uredbe ter določi odstotek znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila, plačila za kmetijsko-okoljske ukrepe in plačil
za ukrepe iz 85.p, 103.q in 103.r člena Uredbe 1234/2007/ES.
Stopnja kršitve je določena z ocenami 10, 20, 50 ali 100 za
posamezno kršitev, pri čemer ocena 10 pomeni najnižjo in 100
najvišjo težo kršitve.
(3) Celotni znesek neposrednih plačil, izravnalnih plačil
in plačil za kmetijsko-okoljske ukrepe se zniža za en odstotek,
če je vsota ocen v enem standardu manjša ali enaka 49. Če
je vsota ocen v enem standardu enaka 50 ali večja, se znesek
neposrednih plačil, izravnalnih plačil in plačil za kmetijskookoljske ukrepe zniža za tri odstotke. Če je vsota ocen v enem
standardu enaka 100 ali večja, se znesek neposrednih plačil,
izravnalnih plačil in plačil za kmetijsko-okoljske ukrepe zniža za
pet odstotkov. Če je kršitev v več standardih na posameznih
področjih, se za znižanje izplačil uporabi seštevek ocen v enem
standardu, in sicer tistem, ki ima višji oziroma najvišji odstotek
znižanja. Področja in standardi so določeni v Prilogi 1 in Prilogi
2 te uredbe.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se skupno znižanje neposrednih plačil, izravnalnih plačil, plačil za kmetijsko-okoljske
ukrepe in plačil za ukrepe iz 85.p, 103.q in 103.r člena Uredbe
1234/2007/ES po vseh področjih in standardih izračuna po
postopku iz 70., 71. in 72. člena Uredbe 1122/2009/ES.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se v
zvezi z ukrepom 121 »posodabljanje kmetijskih gospodarstev«
iz predpisa, ki ureja ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 do 2013, ne
upošteva ocena kršitev pri določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila in plačila za kmetijskookoljske ukrepe za izpolnjevanje na novo uvedenih minimalnih
standardov s področja zaščite rejnih živali pri naložbah, katerih
namen je izpolnjevanje teh standardov, v obdobju 36 mesecev
od dneva, ko je postal standard za kmetijsko gospodarstvo
obvezen.
(6) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se v
zvezi z ukrepom 112 »pomoč mladim prevzemnikom kmetij«
iz predpisa, ki ureja ukrepe 1., 3. in 4. osi Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 do 2013, ne
upošteva ocena kršitev pri določitvi odstotka znižanja neposrednega plačila, izravnalnega plačila in plačila za kmetijsko-okoljske ukrepe za izpolnjevanje obstoječih standardov s področja
nitratov in zaščite rejnih živali, če so te naložbe opredeljene
v poslovnem načrtu iz točke (c) prvega odstavka 22. člena
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009
z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o
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podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005
o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne
9. 6. 2009, str. 3), v obdobju 36 mesecev od dneva prevzema
kmetijskega gospodarstva.
7. člen
(male kršitve)
(1) Male kršitve so kršitve, ki bistveno ne vplivajo na okolje in zdravje ljudi, živali ali rastlin in zaradi njih niso oziroma ne
bodo nastale škodljive posledice ter se dajo odpraviti na kraju
samem ali v razumno kratkem roku, ter so ugotovljene ob kontroli na kraju samem ali administrativni kontroli Agencije.
(2) Male kršitve iz prejšnjega odstavka so navedene v
Prilogi 1 te uredbe in so označene z okrajšavo v oklepaju (MK)
za zaporedno številko kršitve v stolpcu ZAHTEVE oziroma v
stolpcu STOPNJA KRŠITVE.
(3) Kontrolo odprave malih kršitev se izvaja v skladu s
predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
8. člen
(opredelitev neskladnosti)
Za določitev neskladnosti dejanskega stanja z zahtevami te uredbe se uporabljajo opredelitve iz 47. člena Uredbe
1122/2009/ES.
9. člen
(namerne neskladnosti)
Če Agencija v postopku kontrole in po predhodnem opozorilu, naj se odpravijo določene nepravilnosti, ali med vodenjem
postopka ugotovi, da gre za namerno ali namerno ponavljajoče
se kršenje zahtev in standardov navzkrižne skladnosti, nosilcu
pa po pisnem pozivu, naj se razjasni dejansko stanje, ne uspe
dokazati nasprotnega, se uporabijo znižanja in izključitve iz
72. člena Uredbe 1122/2009/ES oziroma iz točke (a) prvega
odstavka 18. člena in 21. člena Uredbe 65/2011/EU.
10. člen
(ohranjanje trajnih travnikov)
(1) Agencija iz prijavljenih površin na zbirnih vlogah za
leto 2004 in 2005 ugotovi in izračuna razmerje med površino
trajnih travnikov in površino kmetijskih zemljišč na območju Republike Slovenije v skladu s 3. členom Uredbe 1122/2009/ES.
Ugotovljeno razmerje se v naslednjih letih ne sme zmanjšati za
več kot deset odstotkov.
(2) Če se ugotovljeno razmerje iz prejšnjega odstavka
zmanjša za več kot osem odstotkov, se ukrepa v skladu s
4. členom Uredbe 1122/2009/ES.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih
pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št. 7/10).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 00715-27/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-2311-0114
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga

1. Glede na zahteve iz þlena 2 države þlanice sprejmejo

potrebne ukrepe za ohranitev, vzdrževanje ali ponovno

vzpostavitev zadostne raznovrstnosti in površine habitatov za

vse vrste ptic iz þlena 1.

2. Ohranjanje, vzdrževanje in ponovno vzpostavljanje biotopov

in habitatov vkljuþujejo zlasti naslednje ukrepe:

409/79 (EGS) z dne

2. aprila 1979 o

ohranjanju prosto

živeþih ptic (UL L št.

103 z dne 25.4.1979,

str. 1)

narave, loviti, ujeti, vznemirjati, uniþevati
gnezda, zadrževati v ujetništvu, prevažati,
prenašati, prodati, zamenjevati, ponujati

njihovih habitatov, da se zagotovi preživetje in razmnoževanje

teh vrst na njihovem obmoþju razširjenosti. V zvezi s tem se

upoštevajo:

5. þlena

poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz

z izdanim dovoljenjem zavestno

1. Vrste iz Priloge I so predmet posebnih ukrepov za ohranitev

in (d) prvega odstavka

doloþitvi divjadi in lovnih dob); to pomeni

lovne – navedene v 4. þlenu Uredbe o
brez ustreznega dovoljenja ali v neskladju

(d) ustvarjanje biotopov.

þlena, prvi, drugi in

1 omenjene uredbe (to so vse, ki niso

4. þlen

(c) ponovno vzpostavitev uniþenih biotopov;

drugega odstavka 3.

vrst ptic, ki so zavarovane in so na Prilogi

(Uradni list RS, št. 46/ 04 in 109/04) za

zavarovanih prosto živeþih živalskih vrstah

– 5., 10. 13. in 14. þlena uredbe o

zaradi kršitev naslednjih predpisov:

pravnomoþna sodba za kaznivo dejanje

velja, da jim ne sme biti izreþena

Za vse zavezance iz 3. þlena te uredbe

na ravni kmetijskega gospodarstva

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov

IZVAJANJE ZAHTEV

þlena ter toþke (a), (b)

zahtevami na zavarovanih obmoþjih in izven njih;

þlena, toþka (b)

Uredba o zavarovanih
prosto živeþih rastlinskih
vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04,
110/04, 115/07 in 36/09)

Uredba o zavarovanih
prosto živeþih živalskih
vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04,
109/04, 84/05, 115/07,
96/08 in 36/09)

NACIONALNI PREDPIS
nacionalni predpisi
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU

izdana.

kaznivo dejanje ni bila

1. Pravnomoþna sodba za

predpisov, izražene
L

1

S

100

T

nacionalnih

jih preverja kontrolor

z oceno

kršitve zahtev iz

izpolnjevati zavezanec in

STOPNJA
KRŠITVE

predpisov, ki jih mora

zahteve iz nacionalnih

ZAHTEVE

Št.

þetrti odstavek 4.

(b) vzdrževanje in upravljanje habitatov v skladu z ekološkimi

prvi odstavek 3.

(a) ustanovitev zavarovanih obmoþij;

3. þlen

skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni

ZAHTEVE

Direktiva Sveta

PREDPIS EU

I. Standard za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst

PODROýJE A: Varovanje okolja

Priloga 1: Seznam predpisanih zahtev ravnanja
Kratice S, L in T v stolpcu STOPNJA KRŠITVE pomenijo:
S – srednja stopnja kršitve
L – lažja stopnja kršitve
T – težja stopnja kršitve
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pri opravljanju lova na vrste ptic, ki so

majhne ali pa so omejeno lokalno razširjene;

vrst na geografskem obmoþju morja in kopnega, kjer se

1 in 2, tvorijo jasno celoto, ki izpolnjuje varstvene zahteve teh

potrebno za zagotovitev, da obmoþja, predvidena v odstavkih

tako da lahko sprejme primerne pobude za usklajevanje,

3. Države þlanice predložijo Komisiji vse ustrezne informacije,

mokrišþ ter zlasti mokrišþ mednarodnega pomena.

Države þlanice zato posvetijo posebno pozornost varovanju

prezimovanje ter poþivališþa na njihovih selitvenih poteh.

zadeva njihova obmoþja za razmnoževanje, goljenje in

obmoþju morja in kopnega, kjer se uporablja ta direktiva, kar

upoštevaje njihovo potrebo po varstvu na geografskem

pojavljajoþe se selitvene vrste, ki niso navedene v Prilogi I,

2. Države þlanice sprejmejo podobne ukrepe za redno

direktiva.

geografskem obmoþju morja in kopnega, kjer se uporablja ta

ohranjanje teh vrst, upoštevaje varstvene zahteve teh vrst na

velikost najprimernejša, kot posebna obmoþja varstva za

þlanice razvrstijo zlasti ozemlja, ki so glede na število in

se upoštevajo trendi in nihanja populacijskih nivojev. Države

posebne narave svojih habitatov. Kot osnova za vrednotenje

odvzetih iz narave.

posedovati rastline teh rastlinskih vrst

narave, poškodovati ali zbirati rastline, ter

zlasti trgati, rezati, ruvati in odvzemati iz

izdanim dovoljenjem zavestno uniþevati,

ustreznega dovoljenja ali v neskladju z

omenjene uredbe; to pomeni brez

zavarovane in so v poglavju A Priloge

RS št. 46/04 in 110/04) za rastline, ki so

prosto živeþih rastlinskih vrstah (Uradni list

–4. in 9. þlena Uredbe o zavarovanih

lovne vrste ptic.

ptice; to pomeni izven lovne dobe loviti

lovnih dob (Uradni list RS št. 101/04) za

– 4. þlena Uredbe o doloþitvi divjadi in

omogoþajo selektivnega lova;

uporabljati pasti stopalke in pasti, ki ne

toþke, ne glede na vrsto živali, to pomeni

(Uradni list RS št. 16/04), 1. þlena, 24.

– 44. þlena Zakona o divjadi in lovstvu

2

Št.

Uredba o doloþitvi divjadi
in lovnih dob
(Uradni list RS, št. 101/04)

so zavarovane; to pomeni kršiti prepovedi

populacije
zavarovane;

(Uradni list RS št. 16/04) za vrste ptic, ki

(c) vrste, za katere se šteje, da so redke, ker so njihove

Zakon o divjadi in lovstvu
(Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 in 17/08)

– 44. þlena Zakona o divjadi in lovstvu

(b) vrste, obþutljive na doloþene spremembe v svojih habitatih;
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(d) druge vrste, ki zahtevajo posebno pozornost zaradi

za prodajo ali zamenjavo te vrste;

(a) vrste, ki jim grozi izumrtje;
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pravilnika velja, da jim ne sme biti
izreþena pravnomoþna odloþba ali sodba
za prekršek zaradi kršitev v prejšnjem
stolpcu navedenih predpisov.

sprejmejo primerne ukrepe, da ne pride do onesnaženja ali

poslabšanja stanja habitatov ali kakršnih koli motenj, ki v taki

meri vplivajo na ptice, da bi bilo to pomembno glede na cilje

tega þlena. Države þlanice si prizadevajo, da ne bi prišlo do

zadrževanje teh ptic.

ptic, zlasti v þasu razmnoževanja in vzreje mladiþev, in

jajc iz narave in zadrževanje teh jajc, namerno vznemirjanje

poškodovanje gnezd in jajc ali odstranjevanje gnezd, odvzem

namerno ubite ali ujetje s kakršno koli metodo, uniþenje ali

þlenom 7 omenjene direktive) za vse prosto živeþe vrste ptic

kadar se lovi lovne vrste ptic v þasu lovne dobe v skladu s

prepovejo (razen, kadar je izdano ustrezno dovoljenje in razen

5. þlen Direktive 79/409/EGS zahteva, da države þlanice

obmoþij varstva.

onesnaženja ali poslabšanja stanja habitatov tudi izven teh

Za vse zavezance iz 3. þlena tega

4. V zvezi z obmoþji varstva iz odstavkov 1 in 2 države þlanice

uporablja ta direktiva.

bila izdana.

ali sodba za prekršek ni

2. Pravnomoþna odloþba

3

50
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zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

ZAHTEVE

II. Standard za podzemne vode

PREDPIS EU

NACIONALNI PREDPIS
nacionalni predpisi
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU
predpisov, ki jih mora
izpolnjevati zavezanec in

predpisov na ravni kmetijskega
gospodarstva
jih preverja kontrolor

zahteve iz nacionalnih

ZAHTEVE

izvajanje zahtev iz nacionalnih

IZVAJANJE ZAHTEV

L

S

4

T

predpisov, izražene z oceno

kršitve zahtev iz nacionalnih

STOPNJA KRŠITVE

Stran

12956 /
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4. in 5. þlen

Direktiva Sveta
80/68 (EGS) z dne
17. decembra 1979
o varstvu podzemne
vode pred
onesnaževanjem z
doloþenimi
nevarnimi snovmi
(UL L št. 20 z dne
26.1.1980, str. 43)

navedene družine in skupine snovi, z izjemo tistih, ki ne sodijo na

Seznam I vsebuje posamezne snovi, ki spadajo v spodaj

DRUŽINE IN SKUPINE SNOVI - SEZNAM I

Uredba o odlaganju
odpadkov na
odlagališþih (Uradni list
RS, št. 61/11)

Uredba o mejnih,
opozorilnih in kritiþnih
imisijskih vrednostih
nevarnih snovi v tleh
(Uradni list RS, št.
68/96 )

Uredba o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št.
47/05, 45/07 in 79/09)

list RS, št.25/09)

podzemnih voda (Uradni

Uredba o stanju

Zakon o varstvu okolja
(Uradni list RS, št.
39/06- uradno
preþišþeno besedilo,
49/06-ZMetD, 66/06odl.US, 33/07ZPNaþrt, 57/08-ZFO1A, 70/08 in 108/09)

Zakon o vodah (Uradni
list RS, št. 67/02,
110/02-ZGO-1, 2/04ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1
in 57/08)

Neposredno odvajanje odpadnih
voda v podzemne vode je
prepovedano. Posredno odvajanje
odpadnih voda v podzemne vode je
dovoljeno samo na naþin in pod
pogoji, ki jih doloþajo zakon o
vodah in predpisi na podroþju
varstva okolja.
80/68/EGS.

Direktive Sveta

ki sta sestavni del

snovi iz seznama I. in II.,

odpadkov, ki vsebujejo

odlagališþ nevarnih

gospodarstvu ni

3. Na kmetijskem
50

5

obmoþjih

vodovarstvenih

na

100

Št.

PRILOGA

5. ýlen
1. Za izpolnjevanje obveznosti iz þlena 3(b) države þlanice
opravijo predhodno preiskavo:
- vseh neposrednih odvajanj snovi iz seznama II, zato da jih
omejijo,
- odstranjevanja ali odlaganja z namenom odstranjevanja teh
snovi, ki lahko vodi do posrednega odvajanja.
Na podlagi rezultatov preiskave lahko države þlanice izdajo
dovoljenje pod pogojem, da so sprejeti vsi tehniþni varstveni
ukrepi za prepreþevanje onesnaženja podzemne vode s temi
snovmi.
2. Poleg tega države þlanice sprejmejo ustrezne ukrepe, ki se jim
zdijo potrebni pri omejevanju vsakršnega posrednega odvajanja
snovi iz seznama II zaradi dejavnosti na površju ali v zemlji, razen
snovi iz odstavka 1.

4. þlen
1. Da bi lahko izpolnile obveznost iz þlena 3(a), države þlanice:
- prepovejo vsakršno neposredno odvajanje snovi iz seznama I,
- uvedejo predhodno preiskavo za vsakršno odstranjevanje ali
odlaganje z namenom odstranjevanja teh snovi, ki bi lahko
povzroþilo posredno onesnaženje. Na podlagi rezultatov preiskave
države þlanice prepovejo to dejavnost ali pa izdajo dovoljenje, pod
pogojem, da se upoštevajo vsi tehniþni varstveni ukrepi, potrebni
za prepreþitev takega odvajanja,
- sprejmejo vse ustrezne ukrepe, ki se jim zdijo potrebni za
prepreþitev posrednega odvajanja snovi iz seznama I, zaradi
dejavnosti na površju ali v zemlji, razen tistih, navedenih v drugi
alinei. O takih ukrepih obvestijo Komisijo, ki lahko na podlagi teh
informacij Svetu poda predloge za spremembo te direktive.
2. Vendar pa lahko države þlanice v primeru, da predhodna
preiskava pokaže, da je podzemna voda, v katero se predvideva
odvajanje snovi iz seznama I, trajno neprimerna za drugo rabo,
zlasti v gospodinjstvu in kmetijstvu, odobrijo odvajanje teh snovi,
þe njihova prisotnost ne ovira izkorišþanja zemeljskih virov.
Ta dovoljenja se lahko izdajo samo pod pogojem, da so bili
sprejeti vsi tehniþni varstveni ukrepi, s katerimi se zagotovi, da te
snovi ne morejo doseþi drugih vodnih sistemov ali ogrožati drugih
ekosistemov.
3. Države þlanice lahko po predhodni preiskavi odobrijo odvajanje
zaradi ponovnega injiciranja vode v isti vodonosnik, in sicer vode
za geotermiþne namene, vode, naþrpane iz rudnikov in
kamnolomov, ali vode, naþrpane za gradbeno inženirska dela.
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odtok celinskih ali podzemnih voda,
zaradi odvzema ali izkorišþanja

vode, celinske vode, ki v skladu z

radioaktivne snovi, v tleh so
doloþene z uredbo.

1. cink

2. baker

14. bor

13. berilij

12. barij

11. kositer

stopnje zmanjševanja vnosa ter

rastlinskih hranil v tla ali na tla,

letnega vnosa nevarnih snovi in

gnojenju, zlasti pa mejne vrednosti

snovi pri namakanju rastlin in pri

iz reþnih strug in jezer, ter vnos

þistilnih naprav, komposta ali mulja

6
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10. titan

9. molibden

8. antimon

7. arzen

6. selen

5. svinec

4. krom

Vnos snovi v tla pri vnašanju blata

nevarne snovi, razen za

1. Naslednje nekovine in kovine ter njihove spojine:

3. nikelj

Mejne, opozorilne in kritiþne
imisijske vrednosti za posamezne

škodljivo vplivajo na podzemno vodo.

vode ali kopalne vode.

vode, namenjene pripravi pitne

spadajo v spodaj navedene družine in skupine snovi, ki lahko

Seznam II vsebuje posamezne snovi in kategorije snovi, ki

DRUŽINE IN SKUPINE SNOVI - SEZNAM II

odvajati neposredno v podzemne

8. Cianidi.
doloþbami uredbe niso vodotoki, ali

Odpadne vode je prepovedano

7. Mineralna olja in ogljikovodiki

podzemno vodo, je prepovedano.

podobnih posegov, in so v stiku s

mineralnih surovin ali drugih

6. Kadmij in njegove spojine

5. Živo srebro in njegove spojine

ali preko vodnega okolja [7]

4. Snovi s karcinogenimi, mutagenimi ali teratogenimi lastnosti v

dejavnosti ni bila izdana.

imajo stalen ali obþasen pritok ali

50

Št.

3. Organokositrne spojine

posledice

druge naravne vodne zbiralnike, ki

in v vodne zbiralnike, ki so nastali

nevarnih snovi v okolje kot

naravna jezera, ribnike, mlake in
kmetijske

4. Pravnomoþna odloþba
o prekršku glede emisij

Odvajanje odpadnih voda v

12958 /

2. Organofosforne spojine

v vodnem okolju

1. Organohalogene spojine in snovi, ki lahko tvorijo takšne spojine

organizmih primerne za seznam II, se uvrstijo na seznam II.

Takšne snovi, ki so glede strupenosti, obstojnosti in kopiþenja v

kopiþenje v organizmih.

seznam I glede na nizko tveganje za strupenost, obstojnost in

Stran
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7. Amoniak in nitriti.

6. Fluoridi.

5. Anorganske spojine fosforja in elementarnega fosforja.

snovi.

biološko neškodljive ali se v vodi hitro pretvorijo v neškodljive

lahko povzroþijo nastajanje teh snovi v vodi, z izjemo tistih, ki so

4. Toksiþne ali obstojne organske silicijeve spojine in snovi, ki

vodi, zaradi þesar postane neprimerna za prehrano ljudi.

vode, ter spojine, ki povzroþajo nastajanje teh snovi v podzemni

3. Snovi, ki imajo škodljiv uþinek na okus in/ali vonj podzemne

2. Biocidi in njihovi derivati, ki niso na seznamu I.

20. srebro

19. telur

18. talij

pravilnik.

po njihovem zaprtju doloþa

zapiranjem odlagališþ odpadkov ter

gradnjo, obratovanjem in

in ukrepe v zvezi z naþrtovanjem,

za odlaganje odpadkov ter pogoje

Obvezna ravnanja in druge pogoje

doloþene z uredbo.

16. vanadij

17. kobalt

druge ukrepe v zvezi z vnosom so

15. uran

7
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3. þlen

navedene v (i) in (ii)]

(iii) odpadno blato iz þistilnih naprav, ki niso

podobnih naprav za þišþenje odpadnih voda;

Uredba o obdelavi
biološko razgradljivih
odpadkov (Uradni list
RS, št. 62/08)

Lastniku ali zakupniku kmetijskih zemljišþ,
na katerih se bo uporabljalo blato, mulj ali
kompost z omejeno uporabo, morajo biti
poslani dovoljenje in izsledki analiz tal in
blata, mulja ali komposta z omejeno
uporabo ter najveþja koliþina blata, mulja
ali komposta z omejeno uporabo, ki se
sme vnesti v tla na ha kmetijskih zemljišþ
v enem letu.

spravilom pridelka in med njim.

uživa surova, za 10 mesecev pred

neposrednem stiku s tlemi in se obiþajno

sadja ali zelenjave, ki je obiþajno v

3. na površinah, namenjenih za pridelavo

razen sadnih dreves;

2. na tleh, kjer rasteta sadje in zelenjava,

paše krajši od 21 dni;

pred spravilom pridelka in med njim.

obiþajno uživa surova, v 10 mesecih

neposrednem stiku s tlemi in se

zelenjave, ki je obiþajno v

namenjenih za pridelavo sadja ali

8. Blato se ne uporablja na površinah,

dreves.

rasteta sadje in zelenjava, razen sadnih

7. Blato se ne uporablja na tleh, kjer

paše krajši od 21 dni.

spravilom krmnih rastlin ali zaþetkom

med uporabo obdelanega blata in

pri pridelavi krmnih rastlin, þe je þas

6. Blato se ne uporablja na travinju ali

8

nih obmoþjih

in spravilom krmnih rastlin ali zaþetkom

vodovarstve

þe je þas med uporabo obdelanega blata

100

T

na

50

S

1. na travinju ali pri pridelavi krmnih rastlin,

L

predpisov, izražene z oceno

kršitve zahtev iz nacionalnih

STOPNJA KRŠITVE

Uporaba obdelanega bala v kmetijstvu je
prepovedana:

bilo izdano dovoljenje.

uporablja blato iz þistilnih naprav, je

5. Za površine na KMG, na katerih se

preverja kontrolor

mora izpolnjevati zavezanec in jih

zahteve iz nacionalnih predpisov, ki jih

ZAHTEVE

98 / 2. 12. 2011

(ii) odpadno blato iz pretoþnih greznic in drugih

odpadne vode;

odpadne vode iz gospodinjstev in komunalne

þišþenje odpadnih vod podobne sestave, kot so

odpadnih vod in iz drugih þistilnih naprav za

odpadnih vod iz gospodinjstev ali komunalnih

(i) odpadno blato iz þistilnih naprav za þišþenje

2(a). þlen

s predpisi uredila njegovo uporabo.

kmetijstvu samo, þe je zadevna država þlanica

– se blato iz þlena 2(a)(iii) sme uporabljati v

zdravja ljudi in okolja,

država þlanica meni, da so nujni za varovanje

kmetijstvu pod pogoji, za katere zadevna

– se blato iz þlena 2(a)(ii) sme uporabljati v

78/319/EGS:

2. Brez poseganja v direktivi 75/442/EGS in

1. Blato iz þlena 2(a)(i) se sme uporabljati v
kmetijstvu samo v skladu s to direktivo.

3. þlen

Blato iz þistilnih naprav se lahko uporablja
v kmetijstvu samo na podlagi izdanega
dovoljenja in skladno s predpisi.

na ravni kmetijskega gospodarstva

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov

IZVAJANJE ZAHTEV

Št.

Uredba o uporabi blata
iz komunalnih þistilnih
naprav v kmetijstvu
(Uradni list RS, št.
62/08)

NACIONALNI PREDPIS
nacionalni predpisi
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU

12960 /

Direktiva
Sveta
86/278/EGS z dne
12. junija 1986 o
varstvu
okolja,
zlasti tal, kadar se
blato iz þistilnih
naprav uporablja v
kmetijstvu (UL L št.
181
z
dne
4.7.1986, str. 6)

navzkrižni skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri

ZAHTEVE

III. Standard za odpadno blato

PREDPIS EU

Stran
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naj bi vkljuþevali doloþbe, ki zajemajo vsaj toþke

iz Priloge II A;

z nitrati iz

kmetijskih virov

31. januarja.

vnos prepovedan od 1. decembra do

prepovedano.

imenovana ranljiva obmoþja.

4. Del ovni programi se izvedejo v štirih letih od

Priloga II Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

nadomešþeni z ukrepi iz Priloge III.

skladno s þlenom 4, razen tistih, ki so bili

kodeksu(-ih) dobre kmetijske prakse, izdelanih

(b) ukrepov, ki so jih države þlanice predpisale v

(a) ukrepov iz Priloge III;

obvezujoþih ukrepov:

gnojevko v obdobju prepovedi.

razmerah, dovoli gnojenje z gnojnico in

Slovenije, ob izjemnih vremenskih

Kmetijsko gozdarske zbornice

podlagi strokovno utemeljene pobude

ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na

Ne glede na prejšnja odstavka lahko

submediteranskim podnebjem, kjer to ni

þlena 3(4) izdelajo delovne programe za

izdelave in so sestavljeni iz naslednjih

na kmetijskih zemljišþih z zeleno odejo
v katastrskih obþinah v obmoþju s

enem letu od vsakega dodatnega imenovanja iz

izdano dovoljenje.

obdobju prepovedi

gnojnice in gnojevke v

je bilo za uporabo

V nasprotnem primeru

L

50

S

izražene z oceno
T

9

kršitve zahtev iz nacionalnih predpisov,

STOPNJA KRŠITVE

Št.

1

4. in 5. þlen

str. 1)

dne 31.12.1991,

1

katastrskih obþinah v obmoþju s
submediteranskim podnebjem , kjer je

od 1. decembra do 15. januarja razen

prakse, ki jih bodo kmetje izvajali prostovoljno in

onesnaževanjem

prepovedi.

zemljišþih brez zelene odeje v

februarja, razen na kmetijskih

zemljišþih z zeleno odejo prepovedano

(a) izdelajo kodeks ali kodekse dobre kmetijske

pred

113/09)

uporabljata v obdobju

prepovedano od 15. novembra do 15.

1. Države þlanice za uresniþitev ciljev iz þlena 1 v

naslednje ukrepe:

o varstvu voda

(Uradni list RS, št.

nitrati iz kmetijskih virov

gnojnica se ne

dveh letih po prvem imenovanju iz þlena 3(2) ali v

dveh letih po notifikaciji te direktive sprejmejo

decembra 1991

9. Gnojevka in

zemljišþih brez zelene odeje

preverja kontrolor

zavezanec in jih

izpolnjevati

predpisov, ki jih mora

zahteve iz nacionalnih

ZAHTEVE

Gnojenje z gnojevko in gnojnico je na

Gnojenje z gnojevko in gnojnico je na

varstva pred onesnaževanjem za vse vode v

dne 12.

pred onesnaževanjem z

Uredba o varstvu voda

5. þlen

1. Države þlanice za zagotovitev splošne ravni

(UL L št. 375 z

4. þlen

gospodarstva

predpisov EU

91/676/EGS z

predpisov na ravni kmetijskega

ki povzemajo zahteve iz

navzkrižni skladnosti

izvajanje zahtev iz nacionalnih

nacionalni predpisi RS,

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri

IZVAJANJE ZAHTEV

NACIONALNI PREDPIS

ZAHTEVE

Direktiva sveta

PREDPIS EU

IV. Standard za nitrate
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6. postopke za vnos v tla, vkljuþno s stopnjo in

v podzemne vode in površinsko vodo;

shranjevanju rastlinskih materialov, kot je silaža,

vsebujejo živinska gnojila, in odplak, nastalih pri

površinskim odtokom in pronicanjem tekoþin, ki

prepreþevanje onesnaževanja vode s

živinskih gnojil, vkljuþno z ukrepi za

5. zmogljivost in zgradbo posod za skladišþenje

4. pogoje za vnos gnojil v tla blizu vodotokov;

zmrznjena ali pokrita s snegom;

3. vnos gnojil v tla, nasiþena z vodo, poplavljena,

2. vnos gnojil v tla na strmih poboþjih;

10

Št.

1. obdobja, ko je vnos gnojil v tla neprimeren;

12962 /

naslednje toþke, þe so pomembne:

Skupnosti, naj bi vsebovali doloþbe, ki vkljuþujejo

ki upoštevajo razmere v razliþnih regijah

katerih cilj je zmanjšati onesnaževanje z nitrati in

A. Kodeks ali kodeksi dobre kmetijske prakse,

KODEKS(-I) DOBRE KMETIJSKE PRAKSE

PRILOGA II

Stran
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— dodanim dušikovim spojinam z živinskimi

zalog organskega dušika v tleh,

— preskrbi z dušikom preko neto mineralizacije

ob koncu zime),

zaþne izrabljati v znatni meri (preostala koliþina

— koliþini dušika v tleh v trenutku, ko ga posevek

gnojenjem, ki ustreza:

z mineralnimi gnojili,
ki vsebujejo dušik
razen, þe gre za

novembra do 15. februarja, razen þe
gre za gnojenje ozimin ali za gnojenje
kmetijskih rastlin v rastlinjakih.

in na zamrznjenih tleh.

vodo, na tleh, prekritih s snežno odejo

poplavljenih tleh, na tleh, nasiþenih z

mineralnimi gnojili je prepovedano na

Gnojenje z gnojevko, gnojnico in

prepovedi se ne gnoji

vsebujejo dušik, je prepovedano od 15.

Gnojevka,
se

na

ne

tleh, nasiþenih z vodo,

poplavljenih tleh, na

uporabljajo

gnojila

gnojnica in mineralna

11.

rastlin v rastlinjakih

gnojenje kmetijskih

gnojenje ozimin ali za

10. V obdobju

Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki

50

50

11

obmoþjih

vodovarstvenih

na

100

Št.

(ii) preskrbo posevkov z dušikom iz tal in z

(i) predvidljivo potrebo posevkov po dušiku, in

ter temelji na ravnotežju med:

kolobarjenjem;

(c) rabo zemljišþ in kmetijsko prakso, vkljuþno s

(b) podnebne razmere, padavine in namakanje;

(a) razmere v tleh, tip tal in nagib;

ranljivega obmoþja, zlasti:

dobro kmetijsko prakso in upošteva znaþilnosti

3. omejitvijo vnosa gnojil v tla, ki je skladna z

ne bo škodoval okolju;

zmogljivost skladišþenja, odstranjena na naþin, ki

koli koliþina gnojil, ki presega dejansko

pristojnemu organu lahko dokaže, da bo kakršna

obmoþju prepovedan, razen kadar se

obdobjem, v katerem je vnos v tla na ranljivem

potrebna za skladišþenje med najdaljšim

gnojil; zmogljivost mora biti veþja od tiste, ki je

2. zmogljivostmi posod za skladišþenje živinskih

prepovedan;

1. obdobji, ko je vnos nekaterih vrst gnojil v tla

1. Ukrepi vkljuþujejo pravila v zvezi z:

VKLJUýITI V DELOVNE PROGRAME

UKREPI, KI JIH JE PO ýLENU 5(4)(a) TREBA

PRILOGA III

na sprejemljivi ravni.

gnojil, pri katerih bo izguba hranil v vodo ostala

enakomernostjo nanosa mineralnih in živinskih
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odstavka 2 na podlagi števila živali.

3. Države þlanice lahko izraþunajo koliþine iz

vsebuje 170 kg N.

Ta koliþina na hektar je koliþina gnojila, ki

povpreþnim nagibom
nad 20 % kjer obstaja
nevarnost odtekanja
gnojevke ali gnojnice
v površinske vode, se

odtekanja gnojevke in gnojnice v
površinske vode, je treba odmerke
gnojevke in gnojnice razdeliti v veþ
delov tako, da posamezni odmerek ne
presega 80 kg N/ha.

ki povzroþa odtekanje
gnojevke ali gnojnice
po površini.

treba na njivah, ki so na strmih
zemljišþih, nagnjenih k površinskim
vodam, pri poljšþinah s poþasnim

ne gnoji v tlorisni širini
5 m od vodotokov 2.

doloþeni z zakonom, ki ureja vode.

reda in 15 m od

13. Ob vodotokih se

na priobalnih zemljišþih v tlorisni širini,

pasu

20%

20

80 %

20,1% -

50

50

pasu

12

veþ kot 80%

100

obmoþjih

vodovarstvenih

na

100
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Ob vodotokih je prepovedan vnos gnojil

zagotoviti enega od naslednjih ukrepov:

njiva mora biti razmejena s
preþnimi ozelenjenimi pasovi, ki
prepreþujejo odplavljanje gnojil, ali

med njivo in površinsko vodo mora
biti najmanj 15 m širok pas
zemljišþa, porasel z zeleno odejo
ali drugimi kmetijskimi rastlinami,
razen poljšþinami s poþasnim
spomladanskim razvojem ali

njiva mora biti obdelana preþno na
strmino ali

njiva mora biti preko zime prekrita
z zeleno odejo.

ali mineralnimi dušikovimi gnojili

pesa) ob gnojenju z gnojevko, gnojnico

spomladanskim razvojem (koruza,

ne uporablja na naþin,

Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka je

gnojevka ali gnojnica

zemljišþih s

Št.

koliþine na hektar.

12. Na kmetijskih
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samih, ne bo presegala natanþno doloþene

vnesenega v tla vsako leto, tudi preko živali

obrat zagotovili, da koliþina živinskega gnojila,
zemljišþih in obstaja nevarnost

zamrznjenih tleh.

drugimi gnojili.
Na kmetijskih zemljišþih, ki so na strmih

snežno odejo in na

— dodanim dušikovim spojinam z mineralnimi in

2. Ti ukrepi bodo za vsak kmetijski ali živinorejski

na tleh, prekritih s

gnojili,

Stran
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so skladišþni prostori
za živinska gnojila
izdelani tako, da je
prepreþeno izlivanje,
izpiranje ali odtekanje
izcedkov v površinske

oziroma na gnojišþih ali drugih
vodotesnih objektih tako, da je
prepreþeno izlivanje, izpiranje ali
odtekanje izcedkov v površinske ali
podzemne vode ali v okolje.
v okolje.

ali podzemne vode ali

14. Po vizualni oceni

Živinska gnojila je treba skladišþiti v
zbiralnikih gnojnice ali gnojevke

vodotokov 1. reda.

50

pasu
100

13
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Št.
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zmogljivosti za
skladišþenje živinskih
gnojil.

kmetijskem gospodarstvu in ne sme biti
manjša od predpisanih . ýe kmetijsko
gospodarstvo nima na voljo dovolj

gospodarstvu je

pisnim dokazilom.

prepisanih odobrilo
ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo.

hlevski gnoj skladišþi tudi v hlevu. V
tem primeru se zahtevana zmogljivost
skladišþ za živinska gnojila zmanjša za

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo,

predpisanih skladišþnih zmogljivosti.

podnebjem je treba zagotoviti 2/3

obmoþju s submediteranskim

manj

50 %

5,1 % -

14

veþ kot 50%

100

98 / 2. 12. 2011

Na obmoþju katastrskih obþin v

zagotoviti 1/6 predpisanih zmogljivosti.

vsak mesec bivanja živali v hlevu

zmogljivosti. V tem primeru je treba za

vseh predpisanih skladišþnih

mesecev ali veþ, ni treba zagotavljati

Pri reji živali, ki se pasejo osem

gnojevka ali gnojnica ali ne nastajata.

reje in skladišþenja gnoja z nastilom

potrebno, þe zaradi posebnih naþinov

Skladišþe za gnojnico ali gnojevko ni

prostornino skladišþa v hlevu.

zmogljivosti od

Pri reji na globokem nastilu se lahko

manjše skladišþne

Na kmetijskem

kar mora biti izkazano z ustreznim

lahko manjkajoþe zmogljivosti najame,

velikega skladišþa za živinska gnojila,

manj

5%

50

Št.

Preglednica 3 Priloge 1 Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

zadostne skladišþne

prilagojena številu in vrsti živali na

20
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2

gospodarstvo ima

gnojevko ali hlevski gnoj mora biti

2

15. Kmetijsko

Zmogljivost skladišþ za gnojnico,

Stran
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za živinska gnojila.

manjšo potrebo po zmogljivosti skladišþ

reje ali obdelave živinskih gnojil utemelji

gospodarstvo zaradi posebnih naþinov

od predpisanih, þe kmetijsko

zmogljivosti skladišþ za živinska gnojila

lahko dovoli manjšo potrebo po

15

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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zaþasno shranjuje na
kmetijskih zemljišþih,
tako da ne pride do
onesnaženja voda.

shranjuje na kmetijskem zemljišþu v
uporabi, vendar ne dlje kakor šest
mesecev z obvezno menjavo lokacije
vsako leto.

gospodarstvu letni
vnos dušika iz
živinskih gnojil ne

sme presegati 170 kg N/ha kmetijskih
zemljišþ v uporabi na ravni kmetijskega
gospodarstva.

dušika, ima dokazila o
oddaji oziroma prodaji

presegajo dovoljeni letni vnos dušika,
mora zagotoviti:

oddajo presežkov živinskih gnojil
drugim uporabnikom kmetijskih
zemljišþ,

predelavo presežkov živinskih
gnojil in njihovo prodajo na trgu v
razliþnih oblikah ali

odstranitev presežkov živinskih
gnojil na drug naþin skladno s
predpisi o ravnanju z odpadki.

20 %
presežka

5,1 % do

presežka

50

do 5 %

20

16

presežka

veþ kot 20 %

100
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gnojil.

presežkov živinskih

koliþinah, ki presegajo
dovoljeni letni vnos

nastajajo živinska gnojila v koliþinah, ki

živinska gnojila v

katerem nastajajo

gospodarstvo, na

Kmetijsko gospodarstvo, na katerem

kmetijskem gospodarstvu.

pašnikih ne upošteva na samem

bivanjem na planinah ali skupnih

Kmetijsko

uporabi.

premešþajo svoje živali na planine ali
skupne pašnike, se koliþina gnojil med

kmetijskih zemljišþ v

Za kmetijska gospodarstva, ki

presega 170 kg N/ha

17. Na kmetijskem

Letni vnos dušika iz živinskih gnojil ne

vodovarstvenih obmoþjih.

hlevskega gnoja je prepovedano na

Zaþasno shranjevanje uležanega

stojeþih voda oddaljeno najmanj 25 m.

obmoþju

na vodovarstvenem

100

Št.

hlevskega gnoja mora biti od tekoþih ali

50
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Zaþasno shranjevanje preležanega

16. Hlevski gnoj se

Uležan hlevski gnoj se lahko zaþasno

Stran
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gospodarstvo, ki
uporablja kupljena ali
zunaj lastnega
kmetijskega
gospodarstva

kupljena ali zunaj lastnega kmetijskega
gospodarstva pridobljena organska
gnojila, mora imeti nakup ali prejem
organskih gnojil izkazan z ustreznim
pisnim dokazilom.

20

17
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organskih gnojil.

nakupu ali o prejemu

gnojila, ima dokazila o

Št.

pridobljena organska

18. Kmetijsko

Kmetijsko gospodarstvo, ki uporablja

dokazilom..

biti izkazana z ustreznim pisnim

drug naþin odstranjenega dušika mora

Koliþina oddanega, prodanega ali na

Uradni list Republike Slovenije
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posamezno enoto

zemljišþ ne sme presegati 250 kg N/ha.

k tej uredbi

evidence iz Priloge 3

zavezance za vodenje

Zahteva velja za vse

250 kg N/ha.

pašnikov ne presega

ekstenzivnih kraških

zemljišþ v uporabi in

20 %
presežka

5,1 % do

presežka

50

do 5 %

20

presežka

18

presežka

veþ kot 20 %

100

presežka

veþ kot 20 %
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Preglednica 4 Priloge 1 Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

iz organskih gnojil na
rabe kmetijskih

20. Letni vnos dušika

posamezno enoto rabe kmetijskih

k tej uredbi

evidence iz Priloge 3

zavezance za vodenje

Zahteva velja za vse

mejnih vrednosti.

presega predpisanih

20 %

100

Št.

Letni vnos dušika iz organskih gnojil na

vrednosti .

5,1 % do

presežka

50

do 5 %

20
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3

posameznih vrst

sme presegati predpisanih mejnih
kmetijskih rastlin ne

dušika pri gnojenju

posameznih vrst kmetijskih rastlin ne
3

19. Skupni letni vnos

Skupni letni vnos dušika pri gnojenju

Stran
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evidenco uporabe
živinskih in mineralnih
gnojil na obrazcu iz
Priloge 3 te uredbe.

živinskih gnojilih iz preglednice 2 priloge
1 Uredbe o varstvu voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih
virov ali na podlagi analize dušika v teh

obmoþja gnojenja.

gnojil in gnojenje zunaj predvidenega

treba prepreþiti nenadzorovan raztros

raztrošena. Pri prevozu in gnojenju je

biti po površini, ki se gnoji, enakomerno

Mineralna in organska gnojila morajo

morajo biti priložene evidenci.

lastnih analiz dušika v živinskih gnojilih,

izraþun letnega vnosa dušika podatke iz

ýe kmetijsko gospodarstvo uporablja za

kmetijstvo.

uredbe potrdi ministrstvo, pristojno za

priporoþil, þe jih za izvajanje navedene

obmoþja gnojenja.

predvidenega

gnojenja zunaj

raztrosa gnojil in

20

vodi
evidence

se ne

evidenca

50

nepopolna

20

19

Št.

nenadzorovanega

prevozu in gnojenju ni

raztrošena. Pri

gnoji, enakomerno

po površini, ki se

organska gnojila so

22. (MK) Mineralna in

pašnikov

ekstenzivnih kraških

uporabi in

kmetijskih zemljišþ v

presega 140 kg N/ha

živinskimi gnojili

letna obremenitev z

kg N/leto, hkrati pa

gnojil presega 350

dušika iz živinskih

katerih letni vnos

gospodarstva, na

kmetijska

je obvezno za vsa

Priloge 3 te uredbe

Vodenje evidence iz

gospodarstvo vodi

izraþuna na podlagi vsebnosti dušika v

gnojilih ali na podlagi drugih strokovnih

21. Kmetijsko

Letni vnos dušika iz živinskih gnojil se
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1. Za posebna ohranitvena obmoþja države þlanice doloþijo

potrebne ohranitvene ukrepe, ki po potrebi vkljuþujejo ustrezne

naþrte upravljanja, pripravljene posebej za ta obmoþja ali

zajete v drugih razvojnih naþrtih, ter ustrezne zakonske,

upravne ali pogodbene ukrepe, ki ustrezajo ekološkim

zahtevam naravnih habitatnih tipov iz Priloge I in vrst iz Priloge

II na teh obmoþjih.

ohranjanju

naravnih habitatov ter

prosto živeþih živalskih in

rastlinskih vrst

(UL L št. 206 z dne

22.7.1992, str. 7)

habitatov in habitatov vrst ter vznemirjanje vrst, za katere so

odstavka 13. þlena

vse zavezance iz 3. þlena te uredbe, ki
imajo v obdelavi (lasti ali najemu) take
sadovnjake, da se površine ne smejo
zmanjšati na raþun površin v zarašþanju.

doloþb odstavka 4 pristojni nacionalni organi soglašajo z

naþrtom ali projektom šele potem, ko se prepriþajo, da ne bo

škodoval celovitosti zadevnega obmoþja, in, þe je primerno, ko

deleža ekstenzivnih sadovnjakov velja za

posledic glede na cilje ohranjanja tega obmoþja. Glede na

ugotovitve presoje posledic za obmoþje in ob upoštevanju

varstvenimi cilji ohranitev sedanjega

na obmoþje, je treba opraviti ustrezno presojo njegovih

zarašþanju.

ne smejo zmanjšati na raþun površin v

travniške površine, da deleža teh površin

imajo v obdelavi (lasti ali najemu)

vse zavezance iz 3. þlena te uredbe, ki

ekstenzivno obdelovanih travišþ velja za

ohranitev obstojeþih ekoloških znaþilnosti

med gozdnimi in travniškimi površinami ali

uredbe, ali ohranitev obstojeþega razmerja

travnikov, kot so doloþeni v 8. þlenu te

obsega ali poveþanje obsega trajnih

varstvenimi cilji ohranitev sedanjega

Na vseh obmoþjih iz *obmoþij natura z

Na vseh obmoþjih iz *obmoþij natura z

110/04, 59/07 in 43/08)

(Uradni list RS, št. 49/04,

(obmoþjih Natura 2000)

varstvenih obmoþjih

Uredba o posebnih

Uredba o ekološko
pomembnih obmoþjih
(Uradni list RS, št. 48/04)

povezavi z drugimi naþrti ali projekti lahko pomembno vplival

upravljanjem obmoþja ali zanj potreben, pa bi sam ali v

3. Pri vsakem naþrtu ali projektu, ki ni neposredno povezan z

pomembno vplivalo na cilje te direktive.

bila obmoþja doloþena, kolikor bi tako vznemirjanje lahko

ohranitvenih obmoþjih prepreþijo slabšanje stanja naravnih

6. þlen in toþka (a) prvega

2. Države þlanice storijo vse potrebno, da na posebnih

6. þlen

na ravni kmetijskega gospodarstva

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov

IZVAJANJE ZAHTEV

vzdrževane

vsaj

Zatravljena

10. tekoþega leta.

letno, najpozneje do 15.

vzdrževana vsaj enkrat

je

ekstenzivnih
sadovnjakov

površina

24.

leta.

do 15. 10. tekoþega

enkrat letno, najpozneje

so

23. Travniške površine

in jih preverja kontrolor

izpolnjevati zavezanec

predpisov, ki jih mora

zahteve iz nacionalnih

ZAHTEVE

20

20

L

S

20

oceno
T

predpisov, izražene z

nacionalnih

kršitve zahtev iz

STOPNJA KRŠITVE

Št.

z dne 21. maja 1992 o

NACIONALNI PREDPIS
nacionalni predpisi
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU
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Direktiva Sveta 92/43/EGS

skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni

ZAHTEVE

V. Standard za ohranjanje habitatov

PREDPIS EU

Stran
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mejic ni dovoljeno od 15. marca do 30.
septembra.

celovite usklajenosti Nature 2000. O sprejetih izravnalnih

ukrepih obvesti Komisijo. ýe je zadevno obmoþje obmoþje s

* Obmoþja natura iz Priloge 1 Uredbe o posebnih varstvenih obmoþjih (Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04.

razvojne oblike rastlin, za katere velja ta þlen.

2. Prepovedi iz odstavka 1(a) in (b) se uporabljajo za vse

pred zaþetkom izvajanja te direktive.

izmenjavo, razen za osebke, ki so bili zakonito vzeti iz narave

vrst, vzetih iz narave, in njihovo ponujanje za prodajo ali

(b) posedovanje, prevoz in prodajo ali izmenjavo osebkov teh

razširjenosti;

teh rastlin v naravi na njihovem naravnem obmoþju

(a) namerno trganje, zbiranje, rezanje, ruvanje ali uniþevanje

prepoveduje naslednje:

sistem strogega varstva rastlinskih vrst iz Priloge IV(b), ki

1. Države þlanice sprejmejo potrebne ukrepe, da vzpostavijo

13. þlen

razlogi prevladujoþega javnega interesa.

za okolje ali drugimi, po predhodnem mnenju Komisije nujnimi

javno varnostjo, ali koristnimi posledicami bistvenega pomena

se lahko upoštevajo le razlogi, povezani z zdravjem ljudi ali

prednostnim naravnim habitatnim tipom in/ali prednostno vrsto,

septembra, razen za obmoþja na
Primorskem, kjer obrezovanje in redþenje

vse izravnalne ukrepe, potrebne za zagotovitev varstva

izvajati od obdobja olistanja mejice do 30.

narave, in ni drugih ustreznih rešitev, država þlanica izvede

obrezovanje in redþenje mejic ni dovoljeno

izvesti naþrt ali projekt iz nujnih razlogov prevladujoþega

Na vseh obmoþjih iz *obmoþij natura

javnega interesa, vkljuþno tistih socialne ali gospodarske

4. ýe je treba kljub negativni presoji posledic za obmoþje

pridobijo mnenje javnosti.

dovoljenem þasu.

samo

obrezovanje

redþenje

25.
v

in

21

50
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Evidenca imetnikov rejnih živali
RS, št. 4/11)

1. V evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ)

8. 8. 2005, str. 31)

5. Vsak imetnik prašiþev, razen prevoznikov,

nadaljevanju RPG) na gospodarstvu

mora sproti dopolnjevati RPG.

na gospodarstvu, na katerem se žival oznaþuje.

Vodenje registra prašiþev (v

kot 100 %
oznaþenih
živali

v skladu s predpisi – to
je najkasneje preden
zapustijo

živali

oznaþenih

kot 80 %

50, a manj

od vkljuþno

20

80, a manj

gospodarstvo)

od vkljuþno

ki morajo biti oznaþene

10
se štejejo samo živali,

(v skupno število živali

27. Oznaþitev živali

prašiþev.

EIRŽ kot imetnik

26. Imetnik je vpisan v

L

22

ih živali

oznaþen

50 %

manj kot

50

50

S

predpisov, izražene z oceno

kršitve zahtev iz nacionalnih

STOPNJA KRŠITVE

T
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Uporabi se identifikacijska oznaka, ki se uporablja

bilo to opaženo, nemudoma oznaþi nanovo.

neþitljiva, se žival na gospodarstvu, na katerem je

4. ýe se oznaþitev pri živalih izgubi ali postane

tik za pleþetom.

tetoviranjem v desno uho ali na desno stran hrbta

znamke v desno uho, lahko se oznaþujejo tudi s

3. Živali se oznaþujejo z namestitvijo ušesne

gospodarstva na drugo gospodarstvo.

vendar najpozneje pred premikom z rojstnega

2. Živali je treba oznaþiti þim prej po rojstvu,

podlagi prijave premika živali na to gospodarstvo.

premika z gospodarstva, se v EIRŽ evidentira na

en prašiþ za lastno domaþo uporabo in se žival ne

(UL L št. 218 z dne

3., 4. in 5. þlen

se redijo prašiþi, in vsi imetniki prašiþev.
Gospodarstva, na katerih se naenkrat redi najveþ

in registraciji prašiþev

morajo biti vpisana vsa gospodarstva, na katerih

Oznaþitev živali

(EIRŽ)

in jih preverja kontrolor

izpolnjevati zavezanec

predpisov, ki jih mora

zahteve iz nacionalnih

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov na ravni
kmetijskega gospodarstva

ZAHTEVE

IZVAJANJE ZAHTEV

julija 2008 o identifikaciji

2008/71/ES z dne 15.

Pravilnik o identifikaciji in

upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se

Št.

registraciji prašiþev (Uradni list

NACIONALNI PREDPIS
nacionalni predpisi Republike
Slovenije, ki povzemajo zahteve
iz predpisov EU

ZAHTEVE

12974 /

Direktiva Sveta

PREDPIS EU

VI. Standard za identifikacijo in registracijo prašiþev

PODROýJE B: Varovanje zdravja ljudi in živali

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Spremni identifikacijski dokument

Sporoþanje premikov prašiþev

imetnik, ki žival oddaja.

10. Dokument napiše in s podpisom potrdi

obveznimi podatki.

spremljati dokument (spremni list) z izpolnjenimi

9. Žival mora na obmoþju Republike Slovenije

najpozneje v sedmih dneh po premiku živali.

gospodarstva in prihodih živali na gospodarstvo

kmetijske politike)

izvedbo ukrepov

predpisom, ki ureja

obdobju doloþenem s

na gospodarstvu v

izmed vseh premikov

priglasitve premika

zamujenih dni

(maksimalno število

je predpisano.

veþ

22 dni ali

20

do 21 dni

(MK)

predpis

8. Vsak imetnik prašiþev mora v Centralni register

sporoþajo v CRPš, kot

skladu s

redno, najpozneje v sedmih dneh.

29. Premiki se

ažurno in v

prašiþev sporoþati podatke o odhodih živali z

se ne vodi

20

7. Vse spremembe morajo biti vpisane v CRPš

na (RPG)

gospodarstvo, odhodi živali z gospodarstva ter o
ponovnih oznaþitvah živali.

28. Register prašiþev

in kronološko vodeni zapisi o prihodih na

6. Iz RPG morajo biti razvidni trenutni stalež živali

23

vodi

se ne

50

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Potni list

5. Uvoženo govedo, ki ne prihaja iz

Slovenijo.

datum prihoda govedi v Republiko

dokumentacije mora biti razviden tudi

govedo prihaja. Iz spremljajoþe

mora potni list, izdan v državi, iz katere

od 20 dni)

gospodarstvu, ki so starejše

štejejo samo živali na

(v skupno število živali se

30. Oznaþitev govedi

od vkljuþno 50, a
oznaþenih živali

manj kot 80 %

24

živali

50 %
oznaþenih

oznaþenih živali
20

manj kot

manj kot 100 %

50

S

od vkljuþno 80, a

10

L

predpisov, izražene z oceno

kršitve zahtev iz nacionalnih

STOPNJA KRŠITVE

T

98 / 2. 12. 2011

mora biti oznaþeno, spremljati pa ga

Republike Slovenije iz držav þlanic EU,

4. Govedo, ki prihaja na obmoþje

govedi (v nadaljevanju CRG).

sporoþanje podatkov v centralni register

mora storiti v roku, doloþenem za

4. in 7. þlen

poskrbeti tudi za njihovo registracijo, kar

11.8.2000, str. 1)

Republiki Sloveniji, mora imetnik govedi

(UL L št. 204 z dne

3. Ob oznaþitvi govedi, rojenih v

Oznaþitev in registracija uvoženega goveda

dne 17. julija

ista kot na originalu.

Sveta (ES) št. 820/97 z

razveljavitvi Uredbe

Identifikacijska številka živali mora biti

dvojnikom ušesne znamke.

mesa in proizvodov iz

Oznaþitev in registracija goveda, ki prihaja
na obmoþje Republike Slovenije iz držav
þlanic Evropske unije (v nadaljevanju EU)

dneva, ko to opazi, nadomestiti z

oznaþevanju govejega

govejega mesa in

prej, najpozneje pa v štirih tednih od

registracijo govedi ter o

imetnik posamezno ušesno znamko þim

poškoduje ali postane neþitljiva, mora

Registracija govedi

2000 o uvedbi sistema

za identifikacijo in

2. ýe se ušesna znamka izgubi, moþno

SVETA z dne 17. julija

drugam, najpozneje pa do starosti 20
dni.

(Uradni list RS, št. 16/03)

EVROPSKEGA

po rojstvu oziroma preden se premakne

1. Govedo mora biti oznaþeno þim prej

PARLAMENTA IN

registraciji govedi

Pravilnik o identifikaciji in

1760/2000

izpolnjevati zavezanec in jih

gospodarstva
preverja kontrolor

predpisov, ki jih mora

zahteve iz nacionalnih

ZAHTEVE

predpisov na ravni kmetijskega

izvajanje zahtev iz nacionalnih

IZVAJANJE ZAHTEV

Št.

Oznaþitev govedi

NACIONALNI PREDPIS
nacionalni predpisi Republike
Slovenije, ki povzemajo
zahteve iz predpisov EU

12976 /

UREDBA (ES) št.

navzkrižni skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri

ZAHTEVE

VII. Standard za identifikacijo in registracijo govedi

PREDPIS EU

Stran

Uradni list Republike Slovenije

list

gospodarstvo ali iz gospodarstva

o kotitvah, poginih in premikih goveda.

kot nepravilnost

25

st
ki je evidentiran

nepravilno
ali eden premik,

ni kot

evidentira

ki so

premikov,

veþ

oziroma

dni ali 2

nad 90

od 43 dni do 90

20

od 15 do 42 dni

10

do 14 dni

50

Št.

list.

govedo, ki ga spremlja veljavni potni

sprejeti ali premakniti le oznaþeno

12. Imetnik govedi sme na

pogina, kraje ali izgube govedi.

v sedmih dneh od dneva izvoza, zakola,

11. Potni list mora biti vrnjen ministrstvu

potnega lista.

ko je izgubo opazil, zaprositi za dvojnik

mora najpozneje v sedmih dneh od dne,

10. ýe imetnik govedi izgubi potni list,

(maksimalno število
zamujenih dni oznaþitve ali
priglasitve oznaþitve ali
priglasitve premikov v CRG
na žival na gospodarstvu v
obdobju doloþenem s
predpisom, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike)

živali ima potni

podatke o svojem gospodarstvu, datum

(MK)

a manj kot 80 %

potni list takoj po prejemu vpisati
prejema govedi in se podpisati.

od vkljuþno 50,

32 Pravoþasnost oznaþitve in
priglasitve oznaþitve ter
premikov govedi

potni list

9. Vsak naslednji imetnik govedi mora v

Roki za sporoþanje podatkov

nadaljevanju RGG)

Register govedi na gospodarstvu (v

Premiki govedi

Izguba potnega lista

potni list

% živali ima

imeti predpisan potni list)

20

živali ima

a manj kot 100
50 %

od vkljuþno 80,
manj kot

50

štejejo samo živali, ki morajo

10

(v skupno število živali se

31. Potni listi za govedo

vsakem premiku.

8. Potni list mora spremljati govedo ob

gospodarstvu, kjer je govedo.

7. Imetnik govedi hrani potni list na

zdravstvenih pregledih v karanteni.
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljevanju ministrstvo)
izda potni list na podlagi registracije
govedi v CRG.

zaklano v 20 dneh po opravljenih

razen þe je namenjeno za zakol in je

držav þlanic EU, dobi novo oznako,

Uradni list Republike Slovenije
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drugo lokacijo.

oziroma pred premikom govedi na

v CRG je 7 (sedem) dni od dogodka

15. Roki za sporoþanje in vpis podatkov

dostopen.

je govedo oziroma tako, da je praktiþno

14. RGG mora imetnik hraniti tam, kjer

RGG.

26

Št.

prevoznika, mora sproti dopolnjevati

vodi

predpisi

se ne

skladu s

50
ažurno in v

se ne vodi

20
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13. Vsak imetnik govedi, razen

33. Register govedi na
gospodarstvu (RGG)

Stran
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3., 4. in 5. þlen

9.1.2004, str. 8).

(UL L št. 5 z dne

registracijo ovc in koz

identifikacijo in

uvedbi sistema za

decembra 2003 o

21/2004 z dne 17.

Uredba Sveta (ES) št.

Register drobnice na gospodarstvu

Oznaþitev živali

Evidenca imetnikov rejnih živali (EIRŽ)

upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se

ZAHTEVE

VIII. Standard za identifikacijo in registracijo drobnice

PREDPIS EU

drobnice.

gospodarstva, na katerih so živali.
2 Žival je treba oznaþiti þim prej po rojstvu,

50, a manj
kot 80 %
oznaþenih
živali

ušesne znamke. Imetnik mora najpozneje v
sedmih dneh od dneva, ko to opazi, naroþiti
dvojnik ušesne znamke in ga vstaviti v uho

27

ih živali

oznaþen

50 %

manj kot

50

50

S

T

Št.

takoj oziroma najpozneje v sedmih dneh od

od vkljuþno

20

živali

oznaþenih

kot 100 %

80, a manj

od vkljuþno

znamko þim prej, najpozneje pa v štirih tednih

skladu s predpisi)

morajo biti oznaþene v

štejejo samo živali, ki

(v skupno število živali se

10

L

predpisov, izražene z oceno

kršitve zahtev iz nacionalnih

STOPNJA KRŠITVE

od dneva, ko to opazi, nadomestiti z dvojnikom

neþitljiva, mora imetnik drobnice ušesno

5 ýe žival ušesno znamko izgubi ali ta postane

oznaka.

znamko, na kateri je skupna identifikacijska

tretje države, se lahko oznaþuje z eno ušesno

namenjeni trgovanju na ozemlju EU ali izvozu v

zakol pred dvanajstim mesecem in niso

4 Jagnjeta oziroma kozliþe, namenjene za

najpozneje do starosti devetih mesecev.

oziroma na prostem, se lahko oznaþijo

3 Živali, ki se redijo v ekstenzivnih razmerah
35. Oznaþitev živali

EIRŽ kot imetnik

vpisani vsi imetniki drobnice in vsa

(Uradni list RS, št. 75/10)
najpozneje do starosti šestih mesecev.

34. Imetnik je vpisan v

1 V evidenco imetnikov rejnih živali morajo biti

jih preverja kontrolor

izpolnjevati zavezanec in

predpisov, ki jih mora

zahteve iz nacionalnih

ZAHTEVE

registraciji drobnice

ravni kmetijskega gospodarstva

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov na

IZVAJANJE ZAHTEV

Pravilnik o identifikaciji in

NACIONALNI PREDPIS
nacionalni predpisi Republike
Slovenije, ki povzemajo zahteve
iz predpisov EU

Uradni list Republike Slovenije
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skladu s
predpisi

Preostalo staro znamko mora v tem primeru
imetnik odstraniti iz ušesa.

predpisano

7 Vsak imetnik drobnice mora v centralni

gospodarstvu.

CRD sporoþiti podatke o staležu na svojem

10 Vsak imetnik drobnice mora enkrat letno v

najmanj tri leta po prejemu živali.

9 Prejemnik živali mora hraniti spremni list še

žival.

napiše in s podpisom potrdi imetnik, ki oddaja

gospodarstvo spremljati spremni list, ki ga

8 Žival mora pri premikih z enega na drugo

(spremni list) v sedmih dneh po premiku.

sporoþiti podatke o premikih živali na obrazcih

politike)

izvedbo ukrepov kmetijske

predpisom, ki ureja

v obdobju, doloþenem s

premikov na gospodarstvu

premika izmed vseh

zamujenih dni priglasitve

(maksimalno število

za CRD, kot je

dogodku.
register drobnice (v nadaljevanju CRD)

37. Premiki se sporoþajo

vpisovati podatke najpozneje v sedmih dneh po

(v nadaljevanju RDG), v katerega mora

mora voditi register drobnice na gospodarstvu

veþ

22 dni ali

20

do 21 dni

(MK)

ažurno in v

28

vodi

se ne

50

Št.

6 Vsak imetnik drobnice, razen prevoznika,

se ne vodi

20

je odtisnjena druga identifikacijska številka.

gospodarstvu

pogojem, da sledljivost ni ogrožena, nadomesti
tudi z novim parom ušesnih znamk, na katerih

36. Register drobnice na

Izgubljena ušesna znamka se lahko, pod

dneva prejema dvojnika ušesne znamke.

12980 /

Sporoþanje staleža živali

Sporoþanje premikov živali
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3. þlen

(UL L št. 230 z dne
19.8.1991, str. 1)

Direktiva Sveta
91/414/EGS z dne 15.
julija 1991 o dajanju
fitofarmacevtskih
sredstev v promet

Države

þlanice

predpišejo,

da

se

mora

sme dajati v promet, razen:
í þe so razvršþene, pakirane in oznaþene v skladu z
Direktivo 67/548/EGS, in
í þe je bila državam þlanicam in Komisiji za aktivno
snov, ki ni bila v prometu dve leti po notifikaciji te
direktive, poslana dokumentacija v skladu s

4. Države þlanice predpišejo, da se aktivnih snovi ne

mogoþe, naþel integriranega varstva.

dobre prakse varstva rastlin kakor tudi, þe je to

þlenu 4 in navedenimi na etiketi ter uporabo naþel

uporaba vkljuþuje skladnost s pogoji, doloþenimi v

fitofarmacevtska sredstva pravilno uporabljati. Pravilna

3.

državi þlanici, pod pogojem da
í je sredstvo registrirano v drugi državi þlanici in
í da so izpolnjene zahteve glede inšpekcije, ki jih
doloþijo države þlanice za zagotovitev skladnosti z
odstavkom 1.

pretoka takih sredstev, namenjenih za uporabo v drugi

þlanice ne smejo ovirati proizvodnje, skladišþenja in

registrirano za uporabo na njihovem ozemlju, države

2. Na podlagi tega, da fitofarmacevtsko sredstvo ni

ureja þlen 22.

skladu s to direktivo, razen þe predvideno uporabo

njihovem ozemlju, þe sredstvo ni bilo registrirano v

sredstvo ne sme dati v promet in uporabljati na

1. Države þlanice predpišejo, da se fitofarmacevtsko

3. þlen

navzkrižni skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri

ZAHTEVE

IX. Standard za fitofarmacevtska sredstva

PREDPIS EU

Pravilnik o dolžnostih
uporabnikov
fitofarmacevtskih
sredstev (Uradni list
RS, št. 62/03, 5/07 in
30/09)

Zakon o
fitofarmacevtskih
sredstvih (Uradni list
RS, št. 35/07)

NACIONALNI PREDPIS
nacionalni predpisi
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU

ki niso
dovoljeno

FFS se morajo pravilno uporabljati v
skladu z navodilom za uporabo in
navedbo na etiketi s spoštovanjem naþel
dobre kmetijske prakse varstva rastlin v
skladu s Pravilnikom o dolžnostih
uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
(Uradni list RS, št. 62/03, 5/07 in 30/09).

Fitofarmacevtskih sredstev,
registrirana
v
RS,
ni
uporabljati..

na ravni kmetijskega gospodarstva

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov

IZVAJANJE ZAHTEV

42. Za varstvo rastlin se
uporabljajo
samo
redno
pregledane naprave, ki imajo
znak o rednem pregledu. Znak
mora imetnik pridobiti vsaki dve
leti.

41. Izvajalec varstva rastlin na
kmetijskem gospodarstvu ima
veljavno potrdilo o pridobitvi
znanja iz fitomedicine.

40. Fitofarmacevtsko sredstvo je
shranjeno v originalni embalaži,
loþeno od živil in drugih
predmetov splošne rabe, zunaj
dosega
otrok,
pri
ustrezni
temperaturi, vlagi in svetlobi v
skladu z navedbami v navodilu
proizvajalca..

39. Registrirana fitofarmacevtska
sredstva
je
treba
pravilno
uporabljati v skladu z navodilom
za uporabo, navedbo na etiketi
oziroma s podatki v dovoljenju za
uporabo.

38. Uporaba samo registriranih
fitofarmacevtskih sredstev ali
sredstev, za katera je bilo izdano
izjemno dovoljenje, dovoljenje za
razširitev uporabe v RS ali
dovoljenje za promet identiþnih
FFS iz drugih držav þlanic EU.

in jih preverja kontrolor

ki jih mora izpolnjevati zavezanec

zahteve iz nacionalnih predpisov,

ZAHTEVE

L

29

50

S

100

T

predpisov, izražene z oceno

kršitve zahtev iz nacionalnih

STOPNJA KRŠITVE
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þlenom 6 skupaj z izjavo, da je aktivna snov
namenjena za uporabo, opredeljeno v þlenu 2(1).
Ta pogoj ne velja za aktivne snovi, namenjene za
uporabo v skladu s þlenom 22.

30

Št.

45. Na kmetijskem gospodarstvu
se vodijo evidence o uporabi FFS
na prostem in v zavarovanih
prostorih in uporabi obdelanega
semena po GERK-PID-u in
kulturah (v skladu s prilogo I
Pravilnika
o
dolžnostih
uporabnikov FFS). Evidence se
hranijo najmanj pet let.

12982 /

44. Pri parcelah v bližini voda se
upošteva varovalni pas v skladu z
navodili za uporabo in navedbami
na etiketi. Na priobalnih zemljišþih
v tlorisni širini 15 m od meje
brega voda 1. reda in 5 m od
voda 2. reda se ne uporabljajo
fitofarmacevtska sredstva.

43. Med cvetenjem gojenih rastlin
se ne uporabljajo sistemiþni,
þebelam nevarni FFS, kontaktni,
þebelam nevarni FFS pa se
uporabljajo samo ponoþi od dve
uri po sonþnem zahodu do dve uri
pred sonþnim vzhodom.

Stran
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toþke (a), (b), (d) in
(e) 3. þlena, ter 4, 5.
in 7. þlen

Direktiva Sveta
96/22/ES z dne 29.
aprila 1996 o
prepovedi uporabe v
živinoreji doloþenih
snovi, ki imajo
hormonalno ali
tirostatiþno delovanje,
in beta-agonistov (UL
L št. 125 z dne
23.5.1996, str. 3)

PREDPIS EU

Priloga II: Seznam prepovedanih snovi:
Seznam A:
– tireostatske snovi
– stilbeni, derivati stilbenov, njihove soli in estri
Seznam B:
– estradiol 17ß in njegovi estrom podobni
derivati
– beta-agonisti
Priloga III: Seznam zaþasno prepovedanih
snovi, dokler Komisija EU ne doloþi drugaþe:
– snovi z estrogenim (razen estradiol 17ß in
njegovi estrom podobni derivati), androgenim
ali gestagenim delovanjem.

3. þlen
Države þlanice prepovejo, za snovi iz Priloge II,
in zaþasno prepovejo, za snovi iz Priloge III:
(a) dajanje navedenih snovi farmskim živalim
in živalim iz ribogojstva, po kakršnih koli
metodah;
(b) – rejo, razen pod uradnim nadzorom, živali
iz toþke (a) na gospodarstvu, in
– dajanje na trg ali v zakol za prehrano ljudi
farmskih živali, ki vsebujejo snovi iz Priloge II in
Priloge III ali v katerih je bila ugotovljena
prisotnost navedenih snovi, razen þe je mogoþe
dokazati, da so bile zadevne živali zdravljene v
skladu s þleni 4, 5 ali 5a;
(c) dajanje na trg za prehrano ljudi živali iz
ribogojstva, katerim so bile dane zgoraj
navedene snovi, in predelanih izdelkov,
pridobljenih iz navedenih živali;
(d) dajanje na trg mesa živali iz toþke (b);
(e) predelavo mesa iz toþke (d).

navzkrižni skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri

ZAHTEVE

NACIONALNI PREDPIS
nacionalni predpisi
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU

pripravkov, ki vsebujejo snovi iz priloge 1
in iz priloge 2 pravilnika.

tireostatskim delovanjem
in beta-agonistov v

4/2009)

(Uradni list RS, št.

živinoreji

prepovedanih snovi pri farmskih živalih ali

priloge 2 pravilnika
49. Samo veterinar daje preparate, ki

daje v promet in se ne predeluje.

mesom ter predelava mesa živali, þe so
bile obdelane s snovmi iz priloge 1 ali

obdelano s prepovedanimi snovmi, se ne

20

L

100

100

T
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31

50

S

izražene z oceno

nacionalnih predpisov,

kršitve zahtev iz

STOPNJA KRŠITVE

Št.

Prepovedan je promet z akvakulturami,

snovmi iz priloge 1 ali priloge 2 pravilnika.

48. Akvakulture ali meso živali, ki je bilo

promet za prehrano ljudi.

prehrano ljudi akvakulture, živali ali
njihove izdelke þe so bili obdelane s

prepovedanimi snovmi, se ne dajejo v

Imetniki živali ne smejo dati v promet za

47. Živali, ki so bile obdelane s

akvakulturah.

46. Upoštevana je prepoved uporabe
Imetniki živali ne smejo uporabljati snovi in

s hormonskim ali

kontrolor

mora izpolnjevati zavezanec in jih preverja

zahteve iz nacionalnih predpisov, ki jih

ZAHTEVE

uporabe doloþenih snovi

Pravilnik o prepovedi

na ravni kmetijskega gospodarstva

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov

IZVAJANJE ZAHTEV

Za ta standard se uporablja ta opredelitev:
– promet je komercialni premik živali in živalskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, živalskih proizvodov, krme in doloþenih sestavin za prodajo,
vkljuþno s ponujanjem za prodajo ali vsemi drugimi oblikami prenosa, brezplaþno ali za plaþilo, kot tudi prodajo, distribucijo in druge oblike njihovih prenosov
na obmoþju EU.

X. Standard za zdravstveno varstvo ljudi in živali

Uradni list Republike Slovenije
Stran
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se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca;

agoniste, kopitarjem in hišnim ljubljenþkom – þe

i) alil trenbolon, ki se daje oralno, ali beta-

za promet, ki vsebujejo:

uporabo v veterinarski medicini z dovoljenjem

uporabo v veterinarski medicini, ki

Imetniki živali ne smejo imeti zdravil za

Zdravila, ki vsebujejo aliltrenbolon ali
betaagoniste sme dajati kopitarjem in
hišnim ljubljenþkom le veterinar ali oseba
z neposredno odgovornostjo veterinarja.

32

98 / 2. 12. 2011

2.Za terapevtske namene dajanje zdravil za

þe ga ta zahteva.

Register mora biti na voljo pristojnemu organu,

– identiteto zdravljenih živali.

– datum zdravljenja,

uporabljeno,

medici, ki ima dovoljenje za promet, ki je bilo

– vrsto zdravila za uporabo v veterinarski

– naþin zdravljenja,

predpisan v Direktivi 81/851/EGS:

podatke v registru, ki je lahko register,

veterinar. Zabeležiti mora vsaj naslednje

identificiranih živali mora evidentirati odgovorni

nedvoumno identificirane. Zdravljenje

podkožnih vstavkov živalim na kmetiji, ki so bile

jajþnikov, ni pa dovoljeno dajanje zdravil v obliki

obliki nožniþnih spiral pri zdravljenju disfunkcije

in jih lahko da samo veterinar, z injekcijo ali v

prometu, predpisanimi v Direktivi 81/851/EGS,

zdravljenje, morajo biti v skladu z zahtevami v

v veterinarski medicini, ki se uporabljajo za

(starševske) komponente. Zdravila za uporabo

Št.

mestu uporabe hitro razpadejo v izhodne

vsebujejo testosteron in progesteron ter
derivate.

12984 /

progesterona ter derivatov, ki po absorpciji na

terapevtske namene, testosterona in

dovoliti:dajanje živalim na kmetiji, za

Ne glede na þlena 2 in 3 smejo države þlanice

4. þlen

Samo veterinar sme živalim na kmetiji za
terapevtske namene dajati testosteron in
progesteron ter derivate, ki po absorpciji
na kraju uporabe hitro razpadejo v
izhodne (starševske) sestavine.

Stran
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toþke

2(ii)

prepovedano

prejemnic za presajanje zarodka ne opravi

sinhronizacijo estrusa in pripravo darovalk in

Veterinar sme za indukcijo estrusa pri
govedu, konjih, ovcah ali kozah uporabiti
zdravila za uporabo v veterinarski
medicini, ki vsebujejo estradiol 17 ß ali
njegove estrom podobne derivate, vendar
najpozneje do 14. oktobra 2006 ter v

Veterinar sme za zdravljenje farmskih
živali ob maceraciji ali mumifikaciji plodu
pri govedu ali zdravljenje piometre pri
govedu uporabiti zdravila za uporabo v
veterinarski medicini, ki vsebujejo estradiol
17 ß ali njegove estrom podobne derivate
v skladu z direktivo 2001/82/ES.

Zootehniþna uporaba zdravil z estrogenim
(razen estradiol 17 ß in njegove estrom
podobne derivate), androgenim ali
gestagenim uþinkovanjem prepovedana
pri proizvodnih živalih, vkljuþno s
plemenskimi živalmi med pitanjem proti
koncu razplodnega obdobja.

Veterinar sme, þe gre za akvakulturo,
dajati mladim ribam v prvih treh mesecih
življenja zaradi inverzije spola zdravila za
uporabo v veterinarski medicini z
androgenim
delovanjem,
þe
imajo
dovoljenje za promet

dovoljenjem veterinarja.

zarodkov samo z neposrednim

donork in prejemnic za presaditev

sinhronizacijo estrusa in pripravo živali

52. Imetnik živali daje snovi za

indukcijo tokolize.

betaagoniste, ki se lahko uporabijo za

51. Nima zdravil, ki vsebujejo

ali beteagoniste.

oralna zdravila, ki vsebujejo alil trenbolon

odgovornostjo veterinarja daje konjem

50. Le veterinar ali oseba z neposredno

33

50

50

50

Št.

Vendar pa lahko države þlanice dovolijo, da

5. þlen
''Ne glede na þlen 3(a) in brez vpliva na þlen 2
lahko države þlanice dovolijo dajanje farmskim
živalim, za zootehniþno uporabo, zdravil za
uporabo v veterinarski medicini z estrogenim
(razen estradiola 17ß in njegovih estrom
podobnih derivatov), androgenim ali
gestagenim delovanjem, ki so dovoljena v
skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o
kodeksu Skupnosti v zvezi z zdravili za
uporabo v veterinarski medicini*

za razplod.

plemenskimi živalmi, ki se ne uporabljajo veþ

zdravljenje živali za proizvodnjo, vkljuþno s

pododstavka

Vendar pa je brez poseganja v doloþbe prvega

indukcijo pri zdravljenju tokolize.

beta-agoniste, ki se lahko uporabljajo za

za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo

Kmetom je prepovedano posedovanje zdravil

podatke iz toþke 1.

odgovorni veterinar, ki mora zabeležiti vsaj

odgovornost; zdravljenje mora evidentirati

navedenih pod (i), na njegovo neposredno

zdravilih za uporabo v veterinarski medicini,
Veterinar sme za zootehniþno uporabo
pri farmskih živalih dajati zdravila z
estrogenim (razen estradiol 17ß in
njegove estrom podobne derivate),
androgenim ali gestagenim uþinkovanjem,
þe imajo dovoljenje za promet in þe so
živali jasno oznaþene. Za sinhronizacijo
estrusa in pripravo živali donork in
prejemnic za presaditev zarodkov lahko
zdravila daje tudi druga oseba, za katero
je neposredno odgovoren veterinar.

uporabijo za indukcijo tokolize.

tokolize pri kravah, ki se telijo.

Take snovi mora dajati veterinar, ali, pri

vsebujejo betaagoniste, ki se lahko

ii) beta-agoniste v obliki injekcije za sprožanje
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veterinar sam, temveþ da se to opravi na

medicini,

ki

imajo

androgeno

Z živalmi, namenjenimi za pleme in s
plemenskimi živalmi proti koncu njihovega
dovoljen, þe so bili upoštevani prej našteti

z dirkalnimi in tekmovalnimi konji,
cirkuškimi konji ali s konji, namenjenimi za

za razplod.

dokazano, da so izpolnjeni vsi pogoji za
dajanje v promet in da je v veterinarskem
spriþevalu ali potnem listu, þe vsebuje
veterinarsko spriþevalo, ki spremlja te
živali, naveden datum in vrsta zdravljenja.

dovolijo dajanje na trg živali, namenjenih za

pleme in plemenskih živali proti koncu

njihovega razplodnega obdobja življenja, ki so

bile v navedenem obdobju zdravljene v skladu

s þleni 4, 5 ali 5a, in lahko dovolijo tudi za

ali 5a, in je bila upoštevana karenca, doloþena

þe so izpolnjeni pogoji, predpisani v þlenih 4, 5

ustreznosti mesa, pridobljenega od takih živali,
Meso in izdelki živali, ki jim je bila dana

potekom karence, vendar mora biti

'1. Za namene trgovine lahko države þlanice

Skupnost veljavno oznaþevanje zdravstvene

þlena tega pravilnika, je dovoljen tudi pred

7. þlen

betaagoniste v skladu in za namene iz 4.

medicini, ki vsebuje aliltrenbolon ali

zdravilo za uporabo v veterinarski

registriranimi kopitarji, katerim je bilo dano

razplod ali razstave, vkljuþno z

Promet z visoko vrednimi konji in posebno

pri plemenskih živalih, ki se ne uporabljajo veþ

dovoljenju za promet z zdravilom.

upoštevana mora biti karenca, doloþena v

pogoji iz 4., 5. ali 6. þlena pravilnika, in

veterinarsko oznako, þe so izpolnjeni

Meso teh živali se lahko oznaþi z

pogoji.

pri živalih za proizvodnjo, in tudi v þasu pitanja

Vendar pa so prepovedani zootehniþni ukrepi

Imetniki živali ne smejo imeti zdravil za
uporabo v veterinarski medicini, ki
vsebujejo estradiol 17 ß ali njegove
estrom podobne derivate.

potekom karence.

ne daje v promet za prehrano ljudi pred

tireostatskim delovanjem ter betaagoniste

veterinar dajal snovi s hormonskim ali

pleme, in plemenske živali, ki jim je

54. Imetnik živali, živali, namenjene za

34

50

50

skladu z direktivo 2001/82/ES.

53. Imetnik živali nima zdravil za uporabo
v veterinarski medicini, ki vsebujejo
estradiol 17 ß ali njegove estrom podobne
derivate.
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proizvode.

Št.

razplodnega obdobja življenja, je promet
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potrebnega proizvoda ter evidentira predpisane

opredeli zdravljenje oz. ukrepe in koliþino

napiše recept za enkratno uporabo, v katerem

V primerih, predvidenih v tem þlenu, veterinar

81/852/EGS.

skladu z doloþbami direktiv 81/851/EGS in

delovanje in ki imajo dovoljenje za promet v

veterinarski

mesecih življenja dajejo zdravila za uporabo v

spremembo spola mladim ribam v prvih treh

Pri vodnih živalih je dovoljeno, da se za

njegovo odgovornost.

Stran
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napisana

vrsta

in

datum

ali

beta-agonisti,

v

skladu

s

dane snovi z estrogenim, androgenim ali
gestagenim uþinkom ali betaagonisti, se

zahteve þlena 6, in þe je bila pred zakolom

živali upoštevana predpisana karenca.

zaklane.

35

50

100

Št.

upoštevana karenca, preden so bile živali

razen þe je živali zdravil veterinar in je

ne dajejo v promet za prehrano ljudi,

56. Meso in izdelki živali, ki so jim bile

uporabo v veterinarski medicini, ki izpolnjujejo

ljudi, razen þe so živali dobivale zdravila za

smejo biti dani v prodajo na trg za prehrano

farmakopejskimi doloþbami te direktive, ne

delovanjem

snovi z estrogenim, androgenim ali gestagenim

2. Meso ali proizvodi živali, ki so jim bile dane

zdravljenja.

živali,

veterinarsko spriþevalo ali potni list s
podatki o zdravljenju.

zdravstvenem stanju ali na potnem listu, ki

spremlja

aliltrenbolon ali betaagoniste, spremlja

je bilo dano zdravilo za uporabo v

vkljuþno z registriranimi kopitarji, katerim

uporabo zdravil, in þe sta na potrdilu o

zaklane.

trenbolon ali beta-agoniste, še pred koncem
veterinarski medicini, ki vsebuje

upoštevana karenca, preden so bile živali

uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo alil

konje, namenjene za razplod ali razstave,

konje in dirkalne ter tekmovalne konje ali

medicini, þe so izpolnjeni pogoji, ki urejajo

medicini, ki ima dovoljenje za promet in je

jim bila za namene iz þlena 4 dana zdravila za

55. Imetnik živali skrbi, da visoko vredne

karence zdravil za uporabo v veterinarski

ljudi, razen þe so bile živali zdravljene z
zdravilom za uporabo v veterinarski

razstave, vkljuþno z registriranimi kopitarji, ki so

se ne smejo dajati v promet za prehrano

cirkuškimi konji in konji za vzrejo ali za

betaagonisti v skladu s tem pravilnikom,

konji in zlasti dirkalnimi in tekmovalnimi konji,

gestagenim uþinkom ali so jim bili dani

snov z estrogenim, androgenim ali

Vendar pa je dovoljena trgovina z dragocenimi

v dovoljenju za promet z zdravilom.
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þlen

in 18., 19. in 20.

odstavka 17. þlena

toþka ( ) prvega

1

(Uradni list RS, št.
127/2006-ZKrmi-1)

dejavnosti proizvodnje krme v vseh

fazah pridelave, predelave in

Pravilnik o pogojih za
zagotavljanje varnosti krme
(Uradni list RS, št.

izpolnjujejo zahteve živilske

zakonodaje, ki veljajo za njihove

dejavnosti in preverjajo izpolnjevanje

nadzorom zagotavljajo, da živila in krma

distribucije v podjetjih pod njihovim

Zakon o krmi/ZKrmi/

25/09)

Pristojnosti

1. Nosilci živilske dejavnosti in

35/04, 26/06, 92/06 in

(Uradni list RS, št. 19/04,

Pravilnik o pitni vodi

(Uradni list RS, št. 93/05)

merilih skladnosti

Zakon o veterinarskih

(Uradni list RS, št. 120/05)

17(1) . þlen

pridobivanje hrane

promet ali se z njo krmiti živali za

Krma, ki ni varna, se ne sme dajati v

Zahteve glede varnosti krme

15. þlen

dejavnosti v primarni

v promet.
proizvodnji živil in krme

in obveznosti nosilcev

Živila, ki niso varna, se ne smejo dajati

glede uradnega nadzora

doloþenih uredb Skupnosti

Zahteve glede varnosti živil

zahtevo.

voljo pristojnim organom na njihovo

konþnemu potrošniku. Te podatke dajo na

razen ob dobavi teh živil neposredno

doloþitev prejemnikov njihovih proizvodov,

vzpostavijo sisteme in postopke za

Nosilci dejavnosti pridelave živil

Sledljivost živil:

dostave v obrate za nadaljnjo predelavo.

ribiških proizvodov in divjadi zaradi njihove

(c) prevoz proizvodov rastlinskega izvora,

(b) prevoz živih živali;

lastnosti;

þe to bistveno ne spremeni njihovih

primarnimi proizvodi na kraju proizvodnje,

(a) prevoz, skladišþenje in ravnanje s

povezanih postopkih:

proizvodnji hrane in v naslednjih z njo

Zahteve se preverjajo v celotni primarni

ŽIVILA

izvidu notranje kontrole).

organe o tem (npr o pozitivnem

50

izdana
odpoklic) oziroma obvesti pristojne

prekršek je

odloþba za

Pravnomoþna

S

(obvešþanje kupcev, umik in

20

L

36

T

predpisov, izražene z oceno

kršitve zahtev iz nacionalnih

STOPNJA KRŠITVE

varna sprejme ustrezne ukrepe

ugotovitvi da njegova krma/ živilo ni

58: Nosilec dejavnosti ob sumu ali

preudaren kmet v posamezni regiji.

naþelih kmetovanja, ki jih upošteva

urejeni in vzdrževani po obiþajnih

primarni proizvodnji krme so þisti,

ali živalski pridelavi (proizvodnji) in

stik s proizvodom v primarni rastlinski

uporabljajo in pridejo v neposreden

naprave in delovna oprema, ki se

57. (MK) Gospodarski prostori,

preverja kontrolor

jih mora izpolnjevati zavezanec in jih

zahteve iz nacionalnih predpisov, ki

ZAHTEVE

98 / 2. 12. 2011

14. in 15. þlen,

1)

z dne 1.2.2002, str.

hrane (UL L št. 31

zadevajo varnost

postopkih, ki

za varnost hrane in

Evropske agencije

ustanovitvi

zakonodaje,

živilske

naþel in zahtevah

doloþitvi splošnih

januarja 2002 o

Sveta z dne 28.

parlamenta in

Evropskega

178/2002

Uredba (ES) št.

Uredba o izvajanju delov

14. þlen

na ravni kmetijskega gospodarstva

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov

Št.

upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se

IZVAJANJE ZAHTEV

Za ta standard se uporablja ta opredelitev:
- primarna proizvodnja – pridelava kmetijskih pridelkov in krme
- tržni pridelovalci – vsi pridelovalci kmetijski pridelkov ali krme, ki jih prodajajo kot hrano ali krmo konþnim potrošnikom na lokalnih trgih
NACIONALNI PREDPIS
nacionalni predpisi
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU

XI. Standard za varno hrano in krmo

ZAHTEVE

12988 /

PREDPIS EU

Stran
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odobritvi obratov nosilcev
dejavnosti na podroþju
krme (Uradni list RS, št.

Uredba (ES) št. 852/2004: þlen 4(1) in

del A Priloge I (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III

8 (a, b, d, e), 9 (a, c));

izvajajo.

kadar je to potrebno za posle, ki se

poslovanja s krmo doloþbe Priloge I,

izpolnjujejo nosilci dejavnosti

dodatkov za siliranje,

Pravilnik o sledljivosti
prometa in uporabe ter
shranjevanju veterinarskih
zdravil (Uradni list RS, št
38/09)

Doloþbe o higieni živil in krme

organom na njihovo zahtevo.

Te podatke dajo na voljo pristojnim

njihovih proizvodov (krme).

sistem za doloþitev prejemnikov

proizvodnje krme imajo vzpostavljen

63. (MK) Nosilci dejavnosti

dobavljene krme.

doloþitev prejemnikov njihovih proizvodov.

dejavnosti zagotavlja sledljivost

vzpostavijo sisteme in postopke za

živalim za pridobivanje hrane, nosilec

62.(MK) Za vso krmo, namenjeno

61. Nosilci dejavnosti pridelave živil
imajo vzpostavljen sistem za
doloþitev prejemnikov njihovih
proizvodov (kmetijskih pridelkov),
razen ob dobavi teh živil neposredno
konþnemu potrošniku.

živalskega izvora ter krme).

proizvodov (živil rastlinskega in

skladišþenju rastlinskih in živalskih

proizvodnji živil in krme, prevozu in

delovnih postopkov pri primarni

60. (MK) Zagotovljena je higiena

Nosilci dejavnosti proizvodnje krme

ki mu je dobavila krmo.

dejavnosti sposoben doloþiti vsako osebo,

pridobivanje hrane, mora biti nosilec

Za vso krmo, namenjeno živalim za

Sledljivost krme:

proizvodnjo hrane za dajanje na trg.

(d) krmljenje živali, namenjenih za

dodatkov, razen dodatkov za siliranje.

lastnega gospodarstva brez uporabe

(c) mešanje krme za izkljuþne potrebe

proizvodnje v obrat;

(b) prevoz primarnih proizvodov z mesta

primarnimi proizvodi na kraju proizvodnje;

(a) prevoz, skladišþenje in ravnanje s

povezanih postopkih:

proizvodnji krme in v naslednjih z njo

Zahteve se preverjajo v celotni primarni

KRMA

20

20

20

50

50

izdana

prekršek je

odloþba za

krma/živila, þe ve oziroma
utemeljeno sumi. da niso varna.

Pravnomoþna

59: Nosilec dejavnosti ne daje na trg
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Št.

razen

dodatkov ali predmešanic dodatkov,

lastnega gospodarstva brez uporabe

(c) mešanje krme za izkljuþne potrebe

proizvodnje v obrat;

primarnih proizvodov z mesta

(b) transportne posle za dobavo

proizvodnje;

primarnimi proizvodi na mestu

(a) transport, shranjevanje in ravnanje s

krme in naslednje povezane posle:

1. Za posle na ravni primarne pridelave

ýlen 5:

del A Priloge I (I-4 e, g; II-2 a, b, e),

Uredba (ES) št. 183/2005: þlen 5(1) in

ZAHTEVE KRMA:

poglavje 1 (1) oddelka X Priloge III

5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)),

c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-

poglavje 1 oddelka IX Priloge III (I-1 b,

Uredba (ES) št. 853/2004: þlen 3(1) in

Pravilnik o registraciji in

ZAHTEVE ŽIVILA:

44/06 in 87/10)

58/2011)

teh zahtev.

Uradni list Republike Slovenije

98 / 2. 12. 2011 /
Stran

12989

Krmo je treba shranjevati loþeno od

1. Shranjevanje

Priloga III

živali za prehrano.

in naprav, kadar se z njimi skladišþi.

naprav, opreme, posode, zabojev in vozil

prevoza in skladišþenja ter þistoþo

zahtevami za posamezno vrsto

kontaminacije;

registrirani ali odobreni pri pristojnih

prenašajo na ljudi;

registracija v skladu z Uredbo

organih, razen v primeru, ko se

krmo samo iz obratov, ki so

(g) tak naþin ravnanja in skladišþenja s

67. Nosilci dejavnosti nabavljajo

(f) prepreþevanje bolezni, ki se s

registracije živali)

primarnimi proizvodi živalskega izvora

in škodljivci povzroþili kontaminacijo;

sredstva in identifikacije in

standardov za fitofarmacevtska

tveganja;
(e) po možnosti prepreþevanje, da bi živali

(zahteva ne velja za evidence iz

živili, zdravo in da pozna zdravstvena

primarne proizvodnje živil in krme

evidence, ki so usklajene z

kadar je potrebno za prepreþitev

(d) zagotovitev, da je osebje, ki ravna z

gospodarstvu se vodijo predpisane

66. (MK) Na kmetijskem
(c) uporabo pitne vode ali þiste vode,

rastlinskih proizvodov;

živil in krme.

skladišþene tako, da ni kontaminacije

varnost živil in krme, morajo biti

þišþenju;
(b) zagotovitev higienske proizvodnje,

65. Snovi, ki pomenijo tveganje za

primeren naþin njihovega razkuževanja po

proizvodnji in krmljenju ter po potrebi za

(plovil), ki se uporabljajo pri primarni

škodljivcev do živil in krme, opreme

(a) vzdrževanje þistoþe vseh objektov,

nastavlja vabe in prepreþuje dostop

razvoj škodljivcev, po potrebi

20

20

50

50
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opredeljene v Prilogi III, kadar. krmijo

5. Kmetje upoštevajo doloþbe,

ýlen 5

Priloga III (1, 2),

Uredba (ES) št. 183/2005, þlen 5(5) in

proizvedene krme.

ter namembnem kraju in koliþini vse

(e) viru in koliþini vseh surovin za krmo

semen;

(b) uporabi genetsko spremenjenih

zašþito rastlin in biocidov;

(a) morebitni uporabi proizvodov za

morajo zlasti voditi evidence o:

2. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo

krme.

vzorcih, ki so pomembni za varnost

drugih

odvzetih iz primarnih proizvodov, ali

ustreznih analiz, izvedenih na vzorcih,

(g) upoštevanje rezultatov vseh

odpravlja razmere, ki omogoþajo

zašþito pred škodljivci, s tem da

64. (MK) Gospodarstvo skrbi za

Št.

kontaminacije;

V ta namen morajo nosilci primarne
proizvodnje živil in krme sprejeti vse
potrebne ukrepe za:

Nosilci primarne proizvodnje krme in živil
morajo po možnosti zagotoviti, da so
primarni proizvodi zašþiteni pred
kontaminacijo ob upoštevanju kakršnih
koli postopkov njihove nadaljnje
predelave.

12990 /

snovi zaradi prepreþitve nevarne

shranjevanje odpadkov ter nevarnih

(e) loþeno in varno ravnanje in

ukrepe, ki zlasti vkljuþujejo:

poslovanja s krmo sprejmejo ustrezne

4. Po potrebi nosilci dejavnosti

Priloga I

Stran
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sprejete za nadzor nad tveganji v primarni
proizvodnji. Te evidence morajo biti na
razpolago pristojnim organom in nosilcu
živilske dejavnosti, ki opravlja nadaljnje
postopke obdelave, predelave in
distribucije primarnih proizvodov.

treba redno þistiti, zato da se prepreþi

nepotrebna navzkrižna kontaminacija.

Semena je treba pravilno hraniti tako,

da niso dosegljiva živalim.

Medicirana krma in nemedicirana krma

za razliþne kategorije ali vrste živali se

distribucijo

pravo namembno mesto. Med

zagotoviti, da je prava krma poslana na

Sistem distribucije krme na kmetiji mora

2. Distribucija

namenjena.

krmljenja živali, ki jim taka krma ni

proizvodov

biocidov pri proizvodnji rastlinskih

(a) uporabi fitofarmacevtskih sredstev in

evidence o:

Nosilci primarne proizvodnje morajo voditi

evidence, ki se nanašajo na ukrepe,

Skladišþna obmoþja in vsebnike je

shranjuje tako, da se zmanjša tveganje

Nosilci primarne proizvodnje morajo voditi

ustrezni ukrepi za zatiranje škodljivcev.

biti þisti in suhi, po potrebi se izvedejo

Skladišþna obmoþja in vsebniki morajo

Vodenje evidenc za živila

varnost živil in krme zagotovljena.

ki se ne smejo uporabljati za živalsko

krmo.

snovmi, ki lahko pomenijo tveganje, da je

kemiþnih sredstev in drugih proizvodov,
183/2005 ES ne zahteva.
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proizvodov;

kontaminacije iz onesnaženih

sredstvih, danih živalim, datumih dajanja
in karencah;

oprema za krmljenje se periodiþno

(c) morebitnih škodljivcih ali bolezni, ki
lahko vpliva na varnost primarnih
proizvodov;

1. Za vsa živila, krmo, živali za

(d) izsledki vseh analiz, narejenih na
vzorcih, odvzetih iz primarnih proizvodov,
ali drugih vzorcih, odvzetih za
diagnostiþne namene, ki so pomembni za
varnost krme.
((e) viru in koliþini vseh dokupljenih
surovin za krmo ter namembnem kraju in
koliþini vse proizvedene krme. Nosilci
dejavnosti lahko nabavljajo krmo samo iz

2. Nosilcem živilske dejavnosti in

omogoþeno doloþiti vsako osebo, ki jim

dejavnosti proizvodnje krme mora biti

distribucije.

fazah pridelave, predelave in

ali krmi, se zagotovi sledljivost v vseh

40
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priþakuje, da se bodo uporabile v živilih

namenjene uporabi ali za katere se

pridobivanje hrane in vse druge snovi,

(b) uporabi genetsko spremenjenih
semen;

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo
morajo zlasti voditi evidence o:
a) morebitni uporabi proizvodov za zašþito
rastlin in biocidov;

Vodenje evidenc za krmo

(f) vseh poroþilih o preverjanjih,
opravljenih na živalih in živalskih
proizvodih;

rastlinah;

zdravje ljudi, opravljenih na živalih ali

Sledljivost

18. þlen

to uredbo.

so registrirani in/ali odobreni v skladu s

in uporabljajo krmo samo iz obratov, ki

in kmetje pridobivajo

6. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo

ýlen 5:

Uredba (ES) št. 183/2005, þlen 5(6);n

dostavo in distribucijo medicirane krme.
(e) izsledkih vseh analiz, pomembnih za

medicini, medicirani krmi ali drugih

Vozila za prevoz krme na kmetiji in

Št.

þistijo, zlasti kadar se uporabijo za

(d) zdravilih za uporabo v veterinarski

kontaminacija.

12992 /

krme, zato da se prepreþi

se obravnava loþeno od medicirane

obmoþij in opreme. Nemedicirana krma
(c) vrsti in izvoru krme, ki jo dajejo živalim;

ki lahko vplivajo na varnost rastlinskih

ki zagotavlja, da ne pride do

skladišþnih

(b) vsakem pojavu škodljivcev ali bolezni,

in krmljenjem se s krmo ravna na naþin,

Stran
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za

prehrano

živali,

ki

se

okolje

ali

škodljivo

V prodaji in uporabi je lahko samo
medicirana krma, ki je proizvedena v
skladu s pravilnikom, ki ureja proizvodnjo,
promet in uporabo medicirane krme.

z ustreznimi zahtevami posebnih

doloþb.

živilo ni veþ pod neposrednim

umik zadevnega živila iz prometa, þe

varnosti živil, takoj sproži postopke za

distribuiral, ni v skladu z zahtevami

uvozil, pridelal, predelal, proizvedel ali

ali utemeljeno meni, da živilo, ki ga je

41

Št.

1. ýe nosilec živilske dejavnosti presodi

živilske dejavnosti

Odgovornosti za živila: nosilci

19. þlen

Skupnosti, se ustrezno oznaþijo ali

ali se bodo verjetno dajali v promet v

4. Živila in krma, ki se dajejo v promet

pristojnim organom na njihovo zahtevo.

proizvodov. Te podatke dajo na voljo

podjetij, prejemnikov njihovih

sisteme in postopke za doloþitev

dokumentacijo ali informacijami skladno

na

opredelijo za lažjo sledljivost z ustrezno

vplivati

Varnost krme je zagotovljena, þe
izpolnjuje merila iz 15 þlena Uredbe
178/2002 ES in merila iz 4. þlena
Pravilnika o pogojih za zagotavljanje
varnosti krme glede
.
najvišjih
dovoljenih
vsebnosti
nezaželenih snovi,
.
mikrobioloških meril,
.
drugih snovi, katerih najvišja
vsebnost ni predpisana, vendar se z
oceno tveganja potrdi tveganje.

proizvodnost rejnih živali.

in

pomeniti nevarnosti za zdravje ljudi, živali

uporabljajo za prehrano živali, ne smejo

Proizvodi

obratov, ki so registrirani ali odobreni pri
pristojnih organih, razen kadar se po
uredbi 183/2005 ES registracija ne
zahteva.

dejavnosti proizvodnje krme vzpostavijo

3. Nosilci živilske dejavnosti in

organom na njihovo zahtevo.

sporoþanje teh informacij pristojnim

sisteme in postopke, ki omogoþajo

Nosilci dejavnosti zato vzpostavijo

bo uporabila v živilu ali krmi.

uporabi ali za katero se priþakuje, da se

pridobivanje hrane ali snov, namenjeno

je dobavila živilo, krmo, žival za
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zadošþajo za doseganje visoke ravni

ukrepih, sprejetih za prepreþevanje

zakonodajo in pravno prakso, kadar to

organi v skladu z nacionalno

odvraþajo od sodelovanja s pristojnimi

nikomur ne prepreþujejo ali ga

tveganja za konþnega potrošnika, in

42
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dejavnosti obvestijo pristojne organe o

promet, lahko škodi zdravju ljudi. Nosilci

utemeljeno meni, da živilo, ki ga je dal v

obvestiti pristojne organe, þe presodi ali

3. Nosilec živilske dejavnosti mora takoj

in/ali pristojni organi.

pridelovalci, predelovalci, proizvajalci

sodeluje pri ukrepih, ki jih sprejmejo

potrebnih za sledljivost živila, ter

posredovanjem ustreznih informacij,

sodeluje ter prispeva k varnosti živil s

skladu z zahtevami varnosti živil, in

za umik iz prometa proizvodov, ki niso v

vsakokratne dejavnosti sproži postopke

neoporeþnost teh živil, v mejah svoje

pakiranje, oznaþevanje, varnost in

drobno ali distribucije, ki ne vplivajo na

odgovoren za dejavnosti prodaje na

2. Nosilec živilske dejavnosti,

varovanja zdravja.

Št.

dobavljene izdelke, þe drugi ukrepi ne

12994 /

za umik živila in po potrebi odpokliþe že

natanþno obvesti potrošnike o razlogih

živilske dejavnosti uþinkovito in

že lahko v rokah potrošnika, nosilec

pristojne organe. ýe je proizvod morda

živilske dejavnosti, ter o tem obvesti

nadzorom tega zaþetnega nosilca

Stran
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pakiranje, oznaþevanje, varnost in

drobno ali distribucije, ki ne vplivajo na

odgovoren za dejavnosti prodaje na

2. Nosilec dejavnosti proizvodnje krme,

visoke ravni varovanja zdravja.
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Št.

drugi ukrepi ne zadošþajo za doseganje

odpokliþe že dobavljene izdelke, þe

vzroku za njen umik in po potrebi

in natanþno obvesti uporabnike krme o

drugaþe. Nosilec dejavnosti uþinkovito

krma uniþi, þe pristojni organ ne doloþi

izpolnjuje zahtev varnosti krme, se ta

kadar serija, partija ali pošiljka ne

okolišþinah ali v primeru þlena 15(3), tj.

in o tem obvesti pristojne organe. V teh

postopke za umik zadevne krme s trga

zahtev varnosti krme, takoj sproži

proizvedel ali distribuiral, ne izpolnjuje

krma, ki jo je uvozil, pridelal, predelal,

krme presodi ali utemeljeno meni, da

1. ýe nosilec dejavnosti proizvodnje

dejavnosti proizvodnje krme

Odgovornosti za krmo: nosilci

20. þlen

dobavljajo ali so ga dobavili.

tveganja, povezanega z živilom, ki ga

za prepreþevanje ali zmanjševanje

s pristojnimi organi pri sprejetih ukrepih

4. Nosilci živilske dejavnosti sodelujejo

tveganje, povezano z živilom.

lahko prepreþi, zmanjša ali odpravi
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krmo, ki jo dobavljajo ali so jo dobavili.

zmanjševanje tveganja, povezanega s

ukrepih, sprejetih za prepreþevanje ali

sodelujejo s pristojnimi organi pri

4. Nosilci dejavnosti proizvodnje krme

s krmo.

zmanjša ali odpravi tveganje, povezano

pravno prakso, kadar to lahko prepreþi,

skladu z nacionalno zakonodajo in

od sodelovanja s pristojnimi organi v

nikomur ne prepreþuje ali ga odvraþa

tveganja pri uporabi take krme in

o sprejetih ukrepih za prepreþitev

varnosti krme. Pristojne organe obvesti

jo je dal v promet, ne izpolnjuje zahtev

presodi ali utemeljeno meni, da krma, ki

mora takoj obvestiti pristojne organe, þe

3. Nosilec dejavnosti proizvodnje krme

in/ali pristojni organi.

pridelovalci, predelovalci, proizvajalci

Št.

sodeluje v ukrepih, ki jih sprejmejo

12996 /

potrebnih za sledljivost krme, ter

posredovanjem ustreznih informacij,

sodeluje ter prispeva k varnosti krme s

skladu z zahtevami varnosti krme, in

za umik iz prometa proizvodov, ki niso v

vsakokratne dejavnosti sproži postopke

neoporeþnost te krme, v mejah svoje

Stran
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þlen

7., 11., 12., 13. in 15.

str. 1)

147 z dne 31. 5. 2001,

encefalopatij (UL L št.

spongiformnih

transmisivnih

izkoreninjenje nekaterih

prepreþevanje, nadzor in

doloþitvi predpisov za

dne 22. maja 2001 o

parlamenta in Sveta z

999/2001 Evropskega

Uredba (ES) št.

nadomestkov z ribjo moko, dikalcijevega
fosfata in trikalcijevega fosfata živalskega

IV o odstopanjih od prepovedi iz

omenjenih odstavkov.

krme (Uradni list RS, št. 58/2011)

Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti

gospodarstvu (Uradni list RS, št. 30/2009)

njihovih krmnih mešanic na kmetijskem

izvora, krvne moke, krvnih proizvodov in

999/2001.

skladišþenje ribje moke, mleþnih

poseganja v doloþbe iz Priloge

2. I Odmiki od prepovedi skladno s

take beljakovine.

beljakovinami in krmili, ki vsebujejo

L

50

S

45

100

T

izražene z oceno

nacionalnih predpisov,

kršitve zahtev iz

STOPNJA KRŠITVE

Št.

(b) prežvekovalcev z živalskimi

kožuh, s:
- predelanimi živalskimi
beljakovinami;
- želatino, pridobljeno iz
prežvekovalcev;
- krvnimi proizvodi;
- hidroliziranimi beljakovinami;
- dikalcijevim fosfatom in
trikalcijevim fosfatom živalskega
izvora (dikalcijev fosfat in
trikalcijev fosfat’);
- krmo, ki vsebuje beljakovine,
naštete v toþkah od i do v;.

mesojedih živali, ki se gojijo za

izjem iz priloge IV uredbe

(a) rejnih živali, razen krmljenja

Pravilnik o pogojih za uporabo in

3. Odstavka 1 in 2 se uporabljata brez

52/2011)

na proizvode živalskega izvora v skladu s

krmijo s proizvodi

69. Farmske živali se ne
Prepoved, predvidena v prvem

živalskega porekla, razen

encefalopatij (Uradni list RS, št. 37/2010 in

se v zvezi s krmljenjem takih živali omeji

KRMLJENJE ŽIVALI

odstavku 7. þlena,, se razširi na

transmisivnimih spongiformnimih

krmljenje:

prepreþevanje, nadzor in izkoreninjenje

na druge živali, razen prežvekovalcev, in

Prilogo IV.

Pravilnik o nekaterih ukrepih za

2. Prepoved iz odstavka 1 se razširi tudi

sesalcev.

iz vrst sesalcev.

prežvekovalcev z beljakovinami,

pridobljenimi iz živali..

pridobljenimi iz živali iz vrst

krmijo z beljakovinami,

999/2001 ES je prepovedano
beljakovinami, pridobljenimi iz živali

68. Prežvekovalci se ne

V skladu s 7. þlenom uredbe
krmljenje prežvekovalcev z

(Uradni list RS, št. 93/05) 28. in 33. þlen

izpolnjevati zavezanec in

gospodarstva
jih preverja kontrolor

predpisov, ki jih mora

zahteve iz nacionalnih

ZAHTEVE

predpisov na ravni kmetijskega

izvajanje zahtev iz nacionalnih

IZVAJANJE ZAHTEV

1. Prepovedano je krmljenje

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

Prepovedi v zvezi s krmljenjem živali

NACIONALNI PREDPIS
nacionalni predpisi Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz predpisov EU

7. þlen

pri navzkrižni skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo

ZAHTEVE

XII. Standard za prepreþevanje širjenja TSE

PREDPIS EU
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pogoji, doloþenimi v toþki D

neprežvekovalcev, v skladu s

(iii) krvni proizvodi, pridobljeni iz

uredbe 999/2001 ES;

doloþenimi v toþki C priloge IV

fosfat v skladu s pogoji,

46
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(ii) dikalcijev fosfat in trikalcijev

uredbe 999/2001 ES;

doloþenimi v toþki B priloge IV

(i) ribja moka v skladu s pogoji,

beljakovin:

iii ter izdelki, ki so pridobljeni iz takih

z beljakovinami iz toþk i, ii in

(b) krmljenje rejnih neprežvekovalcev

prežvekovalcev;

in kož (velikih in malih)

neprežvekovalcev

pridobljene iz delov

(iv) hidrolizirane beljakovine,

neprežvekovalcev;

(iii) želatina, pridobljena iz

(ii) jajca in jajþni izdelki;

kolostrum;

(i) mleko, njegovi izdelki in

beljakovin:

krmili, pridobljenimi iz takih

beljakovinami iz toþk i, ii, iii in iv ter

Št.

(a) krmljenje rejnih živali z

12998 /

999/2001 ES, se ne uporabljajo za:

drugem odstavku 7. þlena uredbe

Prepovedi, predvidene v prvem in

uporabo.

in posebne zahteve za njihovo

prvim in drugim odstavkom 7. þlena

Stran
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nadomestkov z ribjo moko na

a) skladišþenje in uporabo mleþnih

Slovenije za:

Veterinarske uprave Republike

pristojnega Obmoþnega urada

gospodarstva potrebuje dovoljenje

47

Št.

gospodarstvu nosilec kmetijskega

krmnih mešanic na kmetijskem

moke, krvnih proizvodov in njihovih

fosfata živalskega izvora, krvne

dikalcijevega fosfata in trikalcijevega

mleþnih nadomestkov z ribjo moko,

uporabo in skladišþenje ribje moke,

V skladu s Pravilnikom o pogojih za

(e) Krmljenje neodstavljenih rejnih
živali prežvekovalcev z ribjo moko v
skladu s pogoji iz toþke BA priloge IV
uredbe 999/2001 ES;

kraj pošiljke.

okužbe ter konþni namembni

upoštevajo vsaj koliþina in mogoþ vir

ugodna. Pri presoji tveganja se

iglic, þe je bila presoja tveganja

take proizvode, po odkritju kostnih

in korenovkami ter krmili, ki vsebujejo

krmljenje rejnih živali z gomoljnicami

(d) države þlanice lahko dovolijo

priloge IV uredbe 999/2001 ES;

skladu s pogoji, doloþenimi v toþki D

pridobljeno iz neprežvekovalcev, v

(c) krmljenje rib s krvno moko,

ES;

priloge IV uredbe 999/2001
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12999

ribe, prežvekovalci in druge rejne

gospodarstvih, na katerih se redijo

neprežvekovalcev, na kmetijskih

mešanic, ki vsebujejo krvno moko

g) skladišþenje in uporabo krmnih

se vzrejajo ribe;

48
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kmetijskih gospodarstvih, na katerih

oziroma krmnih mešanic na

moke v obliki posamiþnih krmil

f) skladišþenje in uporabo krvne

prežvekovalci;

gospodarstvih, na katerih se ne redijo

krmnih mešanic na kmetijskih

posamiþnih krmil za proizvodnjo

proizvodov neprežvekovalcev v obliki

e) skladišþenje in uporabo krvnih

živali;

se redijo prežvekovalci in druge rejne

kmetijskih gospodarstvih, na katerih

proizvode neprežvekovalcev, na

mešanic, ki vsebujejo krvne

d) skladišþenje in uporabo krmnih

katerih se redijo le neprežvekovalci;

na kmetijskih gospodarstvih, na

krmnih mešanic neprežvekovalcev

posamiþnih krmil za proizvodnjo

oziroma DCP oziroma TCP v obliki

c) skladišþenje in uporabo ribje moke

Št.

neprežvekovalci;

13000 /

se redijo prežvekovalci in

kmetijskih gospodarstvih, na katerih

oziroma DCP oziroma TCP na

mešanic, ki vsebujejo ribjo moko

b) skladišþenje in uporabo krmnih

se vzrejajo prežvekovalci;

kmetijskih gospodarstvih, na katerih

Stran
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lastno rejo;

proizvodi neprežvekovalcev le za

proizvajajo krmne mešanice s krvnimi

– ki redijo le neprežvekovalce in

zahteva za kmetijska gospodarstva:

moko iz neprežvekovalcev, se ne

49

Št.

vsebujejo krvne proizvode ali krvno

proizvodnjo krmnih mešanic, ki

(4) Posebno dovoljenje za

za izdelavo krmnih mešanic.

obliki posamiþnih krmil kot surovino

moko oziroma DCP oziroma TCP v

dovoljenje le, kadar uporabljajo ribjo

prejšnjega odstavka morajo pridobiti

(3) Kmetijska gospodarstva iz

krmo.

nosilcev dejavnosti, povezanih s

predpisu, ki ureja registracijo obratov

krmo organu, pristojnemu po

– so priglasila dejavnost poslovanja s

manj kot 10 % celotnega fosforja in

mešanice z DCP ali TCP, ki vsebuje

uporabljajo dopolnilne krmne

– v proizvodnji krmnih mešanic

manj kot 50 % surovih beljakovin;

mešanico z ribjo moko, ki vsebuje

uporabljajo dopolnilno krmno

– v proizvodnji krmnih mešanic

mešanice le za potrebe lastne reje in:

prežvekovalcev in proizvajajo krmne

kmetijska gospodarstva, ki ne redijo

oziroma TCP, se ne zahteva za

vsebujejo ribjo moko oziroma DCP

proizvodnjo krmnih mešanic, ki

(2) Posebno dovoljenje za

živali.
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Prijavljanje

11. þlen

NADZOR IN IZKORENINJENJE TSE

81/07 in 24/2010)

Pravilnik o boleznih živali (Uradni list RS, št.

(Uradni list RS, št. 93/05) 17. þlen in 26. þlen

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

17. þlen

ýe se pojavi bolezen ali se
pojavijo znaki, na podlagi katerih se

(1)

(pojav bolezni oziroma suma bolezni)

živali.

živali.

organizaciji in prijavi pogin

sum bolezni veterinarski

70. Imetnik živali prijavi
50

50

98 / 2. 12. 2011

so razglašene kot hrana za hišne

izkljuþno za krmljenje hišnih živali in

krvnimi proizvodi uporabljajo

oziroma DCP oziroma TCP oziroma

se krmne mešanice z ribjo moko

prežvekovalci in neprežvekovalci in

gospodarstvu hkrati vzrejajo

tudi, kadar se na kmetijskem

(6) Posebno dovoljenje ni potrebno

izdelavo krmnih mešanic.

posamiþnih krmil kot surovino za

neprežvekovalcev v obliki

proizvode ali krvno moko

dovoljenje le, kadar uporabljajo krvne

prejšnjega odstavka morajo pridobiti

(5) Kmetijska gospodarstva iz

dejavnosti, povezano s krmo.

ureja registracijo obratov nosilcev

organu, pristojnemu po predpisu, ki

– so priglasila poslovanje s krmo

beljakovin in

vsebuje manj kot 50 % surovih

Št.

krvno moko iz neprežvekovalcev, ki

13002 /

mešanico s krvnimi proizvodi ali

uporabljajo dopolnilno krmno

– v proizvodnji krmnih mešanic

lastno rejo;

s krvno moko neprežvekovalcev le za

le ribe in proizvajajo krmne mešanice

– za kmetijska gospodarstva, ki gojijo

Stran
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Podrobnejši naþin

Imetniki živali oziroma

na predpisan naþin.

trupla morajo imetniki z njim ravnati

poginule živali predati. Pred oddajo

51

Št.

veterinarske dejavnosti, in ji truplo

skladu s predpisi, ki urejajo

besedilu: VHS) kot javno službo v

higiensko službo (v nadaljnjem

organizaciji, ki izvaja veterinarsko

živali oziroma truplo živali

na predpisan naþin prijaviti pogin

druge fiziþne in pravne osebe morajo

(1)

(trupla poginulih živali in VHS)

26. þlen

þlena predpiše minister.

sporoþanja iz prvega odstavka tega

(3)

živali.

jate,

vsemi drugimi potrebnimi ukrepi

þrede,

þebelnjaka oziroma trupla poginule

predpisane v þlenu 12 te uredbe, skupaj z

živali,

prizadete

Pristojni organ nemudoma izvede ukrepe,

drugim osebam in živalim dostop do

veterinarke zavarovati ter prepreþiti

do

oziroma

mora

TSE

živali

veterinarja

prihoda

52/2011)
Imetnik

veterinarski organizaciji.
(2)

takoj na predpisan naþin sporoþiti

transmisivnimih spongiformnimih
encefalopatij (Uradni list RS, št. 37/2010 in

za boleznijo, mora imetnik živali to

prepreþevanje, nadzor in izkoreninjenje

sumi, da je žival zbolela ali poginila
Pravilnik o nekaterih ukrepih za

drugo in Komisijo o prijavljenih primerih

Države þlanice redno obvešþajo druga

Brez poseganja v Direktivo 82/894/EGS
države þlanice zagotovijo, da se pristojnim
organom takoj prijavi žival, za katero se
sumi, da je okužena s TSE
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živali

do

gibanja podredi le žival, pri kateri obstaja

organ lahko odloþi, da se uradni omejitvi

žival lahko bila izpostavljena BSE, pristojni

verjetno ni gospodarstvo, na katerem bi

bila žival prisotna ob sumu na BSE,

Veterinar

oziroma

na

bolezen

iz

prvega

doloþiti
ukrepe,

posegov
veterinarske

o

tem

na

predpisane

navodilom v dnevniku veterinarskih

odstavka 15. þlena, mora s pisnim

posumi

nadaljnjem besedilu: veterinar), ki

urejajo veterinarske dejavnosti (v

veterinarka, doloþena s predpisi, ki

(1)

(ugotovitev bolezni)

52

100

je izdana

98 / 2. 12. 2011

ýe obstaja dokaz, da gospodarstvo, kjer je

preiskav.

gibanja, dokler niso na voljo rezultati

na gospodarstvu podredijo uradni omejitvi

TSE, se vse druge živali iz vrst ovac in koz

praktiþno razloþujejo med raznimi oblikami

kakršni so rezultati testov, ki lahko
18. þlen

þlena predpiše minister.
1.

þlanici na podlagi objektivnih dokazov,

ovac ali koz na gospodarstvu v državi

Podrobnejši naþin

sporoþanja iz prvega odstavka tega

ýe obstaja sum BSE pri eni živali iz vrst

(3)

živali.

preiskav.

jate,

gibanja, dokler niso na voljo rezultati

þrede,

gospodarstvu podredijo uradni omejitvi

živali,

prizadete
þebelnjaka oziroma trupla poginule

se vse druge živali iz vrst govedi na tem

drugim osebam in živalim dostop do

oziroma

veterinarke zavarovati ter prepreþiti

veterinarja

Imetnik

govedi na gospodarstvu v državi þlanici,

prihoda

(2)

ýe obstaja sum BSE pri živali iz vrst

81/07 in 24/10)
mora

takoj na predpisan naþin sporoþiti

52/2011)

prekršek

za

odloþba

oþna

Pravnom

Št.

veterinarski organizaciji.

za boleznijo, mora imetnik živali to

encefalopatij (Uradni list RS, št. 37/2010 in

sumu bolezni TSE.

predpisane ukrepe ob

71. Imetnik živali izvaja

13004 /

Pravilnik o boleznih živali (Uradni list RS, št.

sumi, da je žival zbolela ali poginila

transmisivnimih spongiformnimih

TSE
Za vsako žival, pri kateri obstaja sum, da
je okužena z TSE, je odrejena uradna
omejitev gibanja, dokler niso znani
rezultati kliniþnega in epidemiološkega
pregleda, ki ga izvede pristojni organ, ali
dokler ni pokonþana za laboratorijske
preiskave pod uradnim nadzorom

ýe se pojavi bolezen ali se

pojavijo znaki, na podlagi katerih se

(1)

prepreþevanje, nadzor in izkoreninjenje

Pravilnik o nekaterih ukrepih za

(Uradni list RS, št. 93/05) 17. – 18. þlen.

Ukrepi pri živalih, pri katerih obstaja sum

12. þlen

17. þlen
(pojav bolezni oziroma suma bolezni)

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

Stran
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predpisan naþin obvestiti VURS ter

naþin

financiranja predpiše minister.

uporabi ukrepe, ki zagotavljajo

4. Pravila za izvajanje tega þlena se

uniþijo v skladu s toþko 3 ali 4 Priloge V.

ugotovljena negativna diagnoza, ali pa se

zadržijo pod uradnim nadzorom, dokler ni

postavljen sum TSE, vkljuþno s kožo, se

53

Št.

3. Vsi deli trupa živali, za katero je

þlenu 20.

laboratorijskimi metodami, doloþenimi v

v þlenu 19(2), na preglede v skladu z

referenþni laboratorij Skupnosti, predviden

laboratorij, predviden v þlenu 19(1), ali v

laboratorij, nacionalni referenþni

odstraniti in poslati v uradno odobreni

tkiva, ki jih doloþi pristojni organ, je treba

je še živanjene možgane in vsa druga

od oblik TSE, je treba žival pokonþati, þe

mogoþe izkljuþiti možnosti okužbe z eno

2. ýe pristojni organ oblasti ugotovi, da ni

enakovredno zašþito

veterinarja, naþin prevoza materiala

ukrepe

in ugotavljanja bolezni ter naþin

VURS,

lahko država þlanica oprošþena uporabe

obvešþanja

in þetrtega pododstavka tega odstavka, je

uradnih omejitev premikov živali, þe

(2)

odstopanjem od zahtev drugega, tretjega
Podrobnejši

obvezno.

Pisno navodilo je za imetnika živali

Skladno s postopkom iz þlena 24(2) in z

predstavlja

razpoložljivih epidemioloških informacij.

bolezni.

vse potrebne ukrepe, da sam ne

izpostavljeno gospodarstvo, odvisno od
raznosa

pogina živali. Veterinar mora izvesti

podredijo tudi druga gospodarstva ali pa le
vira

potrdi ali ovrže oziroma ugotovi vzrok

lahko odloþi, da se uradnemu nadzoru

poskrbeti, da se sum na bolezen

ýe menijo, da je potrebno, pristojni organ

sum okužbe
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(1)

transmisivnimih spongiformnimih
encefalopatij (Uradni list RS, št. 37/2010 in
52/2011)
Pravilnik o boleznih živali (Uradni list RS, št.
81/07 in 24/10)

skladu s Prilogo V razen snovi, ki se

zadržijo za evidenco v skladu s poglavjem

B, III, 2 Priloge III

(b) opravi se poizvedba za ugotavljanje

vseh ogroženih živali v skladu s toþko 1

trajanja

nevarnosti,

uradni

Natanþnejši

ukrepi

za

zatiranja

bolezni,

pogoji

za

ter

naþin

poroþanja

in

predpiše

potrditvi TSE so predpisani v 13.
þlenu in prilogi VII Uredbe 999/2001.

Z odstopanjem od tega odstavka lahko

države þlanice uporabijo ukrepe, ki

prisotnost TSE, podredi uradnemu

žival navzoþa, ko je bila potrjena

(c) se gospodarstvo, na katerem je bila

2. Do izvedbe ukrepov iz odstavka 1(b) in

postopkom iz þlena 24(2).

potrditvi TSE

predpisane ukrepe po

54

100

je izdana

prekršek

za

odloþba

oþna

Pravnom

98 / 2. 12. 2011

so ti ukrepi predhodno odobreni v skladu s

ponujajo enakovredno stopnjo zašþite, þe

Ukrepi, ki jih je potrebno izvesti po

toþkama 3 in 4 Priloge V.

pokonþajo in popolnoma uniþijo v skladu s

kot ogroženi s poizvedbo iz (b), se

doloþajo drugaþe.

jih

iz toþke 2 Priloge VII, ki so bili ugotovljeni

oziroma

minister, þe predpisi Skupnosti ne

Skupnosti

obvešþanja so doloþeni s predpisi

bolezni

prenehanje veljave ukrepov zaradi

in

ugotavljanje, prepreþevanje širjenja

(2)

predpisan naþin.

predpisane ukrepe ter poroþa na

veterinar glede na bolezen odredi

þas

c) vse živali in proizvodi živalskega izvora

Priloge VII;

prepreþevanje, nadzor in izkoreninjenje

Pravilnik o nekaterih ukrepih za

vsi deli trupa živali se popolnoma uniþijo v

ukrepe:

(Uradni list RS, št. 93/05) 20. þlen

treba kar najhitreje uporabiti naslednje

Ko se ugotovi bolezen in za

72. Imetnik živali izvaja

Št.

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

(ukrepi)

13006 /

1. Ko je uradno potrjena prisotnost TSE, je

20. þlen

13. þlen

Ukrepi po potrditvi prisotnosti TSE

24(2).

sprejmejo v skladu s postopkom iz þlena

Stran
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BSE izvaja na letni osnovi.

prisotnosti katere koli oblike TSE razen

se obvešþanje Komisije o potrjeni

5. Brez poseganja v Direktivo 82/894/EGS

12(2) ter odstavkom 1(a) in (c) tega þlena

55

Št.

izvora, ki so bili uniþeni v skladu s þlenom

pokonþane, ali proizvode živalskega

odškodnino za izgubo živali, ki so bile

4. Lastniki nemudoma prejmejo

in uniþenju živali.

premikov živali ter zahteve po pokonþanju

zahteve po uporabi uradnih omejitev

skladu s postopkom iz þlena 24(2),

zahtev iz odstavka 1(b) in (c) oprošþene, v

þlena 12(1), so lahko z odstopanjem od

zašþito, predvideno v petem pododstavku

nadomestni program z enakovredno

3. Države þlanice, ki so izvedle

gospodarstvo.

obe gospodarstvi ali le izpostavljeno

odloþi, da se uradnemu nadzoru podredita

izpostavljena TSE, pristojni organ lahko

gospodarstvo, na katerem je bila žival

potrditvi TSE, po vsej verjetnosti ni

katerem je bila okužena žival prisotna ob

ýe obstaja dokaz, da gospodarstvo, na

in proizvodov živalskega izvora.

sledljivost in identifikacija zadevnih živali

organ, zato da se zagotovi neposredna

gospodarstvo pa mora odobriti pristojni

pridobljenih iz njih, z gospodarstva ali na

TSE, in proizvodov živalskega izvora,

nadzoru, vse premike živali, dovzetnih za
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Skupnosti
Pri

predpisi
drugaþe.

52/2011)

24(2)

državnega

doloþajo

za

pridobitev

posebnega

Promet z živalmi mora biti

drugaþe.

Ob

sprejetju

lahko

minister

predpiše

Z živalmi se trguje pod pogoji,
predpisi Skupnosti. Pri posameznih

ki jih predpiše minister v skladu s

(3)

prometa.

dodatne oziroma posebne pogoje

statusa

posamezne bolezni za pridobitev

državnega programa izkoreninjenja

doloþeno

minister, þe ni s predpisi Skupnosti

usklajena s pogoji, ki jih predpiše

(2)

posebne pogoje za tovrstne premike.

minister predpiše dodatne oziroma

(v nadaljnjem besedilu: status) lahko

statusa glede zdravstvenega stanja

bolezni

programa izkoreninjenja posamezne

sprejetju

ne
999/2001.

skladnosti in Uredbe

veterinarskih merilih

9. þlena Zakona o

pogoje za premike živali iz

na trg upošteva predpisane

73. Rejec pri dajanju živali

50

56
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sprejmejo v skladu s postopkom iz þlena

3. Pravila za izvajanje tega þlena se

doloþenim v poglavju B Priloge VIII.

potrjen sum TSE, se podredi pogojem,

celic živali, pri katerih je obstajal ali bil

generacije, semena, zarodkov in jajþnih

2. Dajanje na trg potomstva prve

1. Dajanje na trg ali po potrebi izvoz živali
iz vrst govedi, ovac ali koz in njihovega
semena, zarodkov in jajþnih celic se
izvajata pod pogoji, doloþenimi v Prilogi
VIII, ali pri uvozu pod pogoji, doloþenimi v
Prilogi IX. Žive živali in njihove zarodke in
jajþne celice morajo spremljati ustrezna
spriþevala o zdravstvenem stanju, kakor
jih zahteva zakonodaja Skupnosti, v
skladu s þlenom 17 ali pri uvozu v skladu s
þlenom 18.

Skupnosti

oziroma jih predpiše minister, þe

predpisi

encefalopatij (Uradni list RS, št. 37/2010 in

s

doloþeni

se

izvajajo v skladu s pogoji, ki so

premiki

transmisivnimih spongiformnimih

Nekomercialni

prepreþevanje, nadzor in izkoreninjenje

(1)

celice

Pravilnik o nekaterih ukrepih za

Žive živali, njihovo seme, zarodki in jajþne

15. þlen

9. þlen
(pogoji za premike)

Št.

(Uradni list RS, št. 93/05) 9. þlen

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

13008 /

DAJANJE NA TRG IN IZVOZ

24(2).

sprejmejo v skladu s postopkom iz þlena

6. Pravila za izvajanje tega þlena se

Stran
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je

za
tudi

pogoje

trgovanje

treba
glede

pogoje,
na

predpisane
nanašajo

ki

ali
se

Premik živali in proizvodov je

regijo,

lahko

druge

oziroma

niso

uvedeni

ukrepi, ter
veljajo

oziroma
zašþitni
katerih

Bolezni

in

obmoþja

ter

Izvoz se do izstopne toþke z

obmoþja EU.

oziroma

zunaj

namembne
držav

predpisih

v

tranzitnih

doloþeno

se s pošiljkami ravna, kot je to

ki veljajo za trgovanje, po izstopu pa

57

Št.

ozemlja EU odvija v skladu s pogoji,

(6)

Skupnosti doloþeno drugaþe.

predpiše minister, þe ni s predpisi

s predpisi Skupnosti oziroma jih

dodatni in posebni pogoji so doloþeni

(5)

Skupnosti.

zašþitni ukrepi, so doloþeni s predpisi

oziroma

na

uvedejo

trgovanju

obmoþja,

njih

pri

omejitve

zaradi

omejitve
se

uvedejo

Bolezni živali, zaradi katerih se lahko

zašþitni ukrepi zaradi bolezni živali.

trgovanju

na ozemlju Skupnosti ni omejitev pri

regiji oziroma na gospodarstvu izvora

dovoljen samo, þe v izvorni državi ali

(4)

gospodarstvo, þredo ali žival.

državo,

jamstva

dodatna

statusov iz 15. þlena tega zakona,

izpolnjevati

boleznih
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in Prilogi VIII Uredbe 999/01

jajþnih celic so predpisani v 15. þlenu

živali, njihovega semen, zarodkov in

Pogoji za dajanje na trg in izvoz živih

58

Stran
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Št.
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3. þlen

Direktiva Sveta
85/511/EGS z dne 18.
novembra 1985 o
uvedbi ukrepov
Skupnosti za
obvladovanje slinavke
in parkljevke (UL L št.
315 z dne
26.11.1985, str. 11)

Lastnik ali vsakdo, ki skrbi za živali, spremlja
živali ali skrbi zanje med prevozom, pristojni

Pravilnik o ukrepih za
nadzor, zatiranje in

28/04)

divjih živalih, prijaviti bolezen ter poslati podatke in

parkljevke ali primarni primer slinavke in parkljevke pri

þlanica, na katere ozemlju je potrjen izbruh slinavke in

prijavljanju izbruhov živalskih bolezni, mora država

2. Brez poseganja v obstojeþo zakonodajo Skupnosti o

direktive.

da bi se okužile.

dovzetnih vrst, za katere obstaja tveganje,

sum, da so okužene, nastani loþeno od živali

slinavko in parkljevko ali za katere obstaja

slinavke in parkljevke, in živali, okužene s

organizaciji.

bolezni pri živalih prijavi veterinarski

74. Imetnik živali vsak sum kužne

preverja kontrolor

jih mora izpolnjevati zavezanec in jih

zahteve iz nacionalnih predpisov, ki

ZAHTEVE

L

59

oceno
S

100

T

predpisov, izražene z

nacionalnih

kršitve zahtev iz

STOPNJA KRŠITVE

Št.

obvešþeni še pred uradnim posegom v okviru te

sumu ali prisotnosti slinavke in parkljevke, o katerih so

obvezno uradno obvestijo pristojni organ o vsakem

proizvodi, pridobljenimi iz omenjenih živali, takoj

dejavnosti v stiku z živalmi dovzetnih vrst ali s

laboratorijev ter vsaka oseba, ki je pri svoji poklicni

osebje veterinarskih ali drugih uradnih ali zasebnih

(c) veterinarji praktiki, uradni veterinarji, vodstveno

obvezno prijavljive bolezni;
(b) lastnik ali vsakdo, ki skrbi za živali, spremlja živali
ali skrbi zanje med prevozom, pristojni organ ali
uradnega veterinarja takoj uradno obvesti o prisotnosti
ali sumu prisotnosti slinavke in parkljevke, in živali,
okužene s slinavko in parkljevko ali za katere obstaja
sum, da so okužene, nastani loþeno od živali dovzetnih
vrst, za katere obstaja tveganje, da bi se okužile ali
kontaminirale z virusom slinavke in parkljevke;

(Uradni list RS, št.

obvesti o prisotnosti ali sumu prisotnosti

(a) pristojni organ slinavko in parkljevko uvrsti med

organ ali uradnega veterinarja takoj uradno

slinavke in parkljevke

ravni kmetijskega gospodarstva

prepreþevanje širjenja

1. Države þlanice zagotovijo, da:

Prijavljanje slinavke in parkljevke

navzkrižni skladnosti

izvajanje zahtev iz nacionalnih predpisov na

3. þlen

IZVAJANJE ZAHTEV

NACIONALNI PREDPIS
nacionalni predpisi
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU

ZAHTEVE

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri

XIII. Standard za prijavo bolezni slinavke in parkljevke

PREDPIS EU
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pisna poroþila Komisiji in drugim državam þlanicam v

skladu s Prilogo II.

60

Stran

13012 /
Št.
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3. þlen

Direktiva Sveta
92/119/EGS z dne 17.
decembra 1992 o
splošnih ukrepih
Skupnosti za nadzor
nad doloþenimi
živalskimi boleznimi in
o posebnih ukrepih v
primeru vezikularne
bolezni prašiþev (UL
L št. 62 z dne
15.3.1993, str. 69)

divjih prašiþih na okuženem obmoþju.

nadaljnjih potrjenih primerih afriške prašiþje kuge pri

podatke Komisiji in drugim državam þlanicam o

(b) v skladu s þlenom 16(3)(a) in (4) posredovati

skladu s þlenom 8;

Pravilnik o ukrepih za
ugotavljanje,
prepreþevanje in
zatiranje afriške prašiþje
kuge (Uradni list RS, št.
136/04 in 42/10)

PREDPISI Republike
Slovenije, ki povzemajo
zahteve iz predpisov EU

Vsak pojav ali sum o afriški prašiþji kugi
je treba nemudoma javiti VURS-u.

na ravni kmetijskega gospodarstva

izpolnjevanje zahtev iz notranjih predpisov

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV

organizaciji.

bolezni pri živalih prijavi veterinarski

75. Imetnik živali vsak sum kužne

preverja kontrolor

mora izpolnjevati zavezanec in jih

zahteve iz notranjih predpisov, ki jih

ZAHTEVE

L

61

S

izraženih z oceno

100

T

notranjih predpisov,

kršitve zahtev iz

STOPNJA KRŠITVE

Št.

– rezultatih epizootiološke poizvedbe izvedene v

pri divjih prašiþih,

– primarnih pojavih afriške prašiþje kuge, ki so potrjeni

klavnici ali prevoznih sredstvih,

– primerih afriške prašiþje kuge, ki so potrjeni na

gospodarstvih,

– izbruhih afriške prašiþje kuge, ki so potrjeni na

državam þlanicam v skladu s Prilogo I podatke o:

(a) prijaviti bolezen in posredovati Komisiji in drugim

kuga:

þlanica, na ozemlju katere se potrdi afriška prašiþja

prijavljanju izbruhov živalskih bolezni, mora država

Ne glede na dosedanje predpise Skupnosti o

afriško prašiþjo kugo.

organu obvezno in nemudoma prijavi pojav ali sum na

(1) Države þlanice morajo zagotoviti, da se pristojnemu

Prijavljanje afriške prašiþje kuge

3. þlen

navzkrižni skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri

ZAHTEVE

XIV. Standard za prijavo bolezni svinjske kuge

PREDPIS EU
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3. þlen

virusa potrjena.

virusa bolezni modrikastega jezika ali þe je prisotnost

obvezno takoj obvesti, þe obstaja sum prisotnosti

Države þlanice zagotovijo da se pristojni organ

3. þlen

Vsak pojav ali sum o bolezni
modrikastega jezika je treba nemudoma
prijaviti VURS-u.

na ravni kmetijskega gospodarstva

izpolnjevanje zahtev iz notranjih predpisov

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV

organizaciji.

bolezni pri živalih prijavi veterinarski

76. Imetnik živali vsak sum kužne

preverja kontrolor

mora izpolnjevati zavezanec in jih

zahteve iz notranjih predpisov, ki jih

ZAHTEVE

L

62

S

izraženih z oceno

100

T

notranjih predpisov,

kršitve zahtev iz

STOPNJA KRŠITVE

Št.

Pravilnik o ukrepih za
ugotavljanje,
prepreþevanje in
zatiranje bolezni
modrikastega jezika
(Uradni list RS, št. 23/04
in 42/10)

PREDPISI
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU

13014 /

Direktiva Sveta
2000/75/ES z dne 20.
novembra 2000 o
doloþitvi posebnih
doloþb za boj zoper in
izkoreninjenje bolezni
modrikastega jezika
(UL L št. 327 z dne
22.12.2000, str. 74)

navzkrižni skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri

ZAHTEVE

XV. Standard za prijavo bolezni modrikastega jezika

PREDPIS EU

Stran
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Tele je govedo do šestega
meseca starosti (druga
toþka 2. þlena).

se zaþnejo prviþ uporabljati po tem

datumu, izpolnjujejo vsaj naslednje

3. in 4. þlen

površina na žival v

kg

150-220
220 in veþ

minus 10 %, ali 0,80- krat višina pri

vihru.

novo zgrajena ali obnovljena

3. Od 1. januarja 1998 veljajo za vsa na

kot šestimi teleti.

uporabljajo za gospodarstva z manj

2. Doloþbe iz odstavka 1 se ne

1,5

manj kot 150

sme biti manj kakor 90 cm plus ali

(4) Teleta iz prejšnjega odstavka se
lahko namesti v individualne bokse v
primerih, kadar veterinar presodi, da je
izolacija potrebna zaradi zdravstvenih
ali etoloških zahtev.

1,8

77. (MK) ýe so teleta do

ki so ob materi).

kot šest telet, in sesna teleta,

imajo na dan pregleda manj

(ne velja za gospodarstva, ki

namešþena v skupinah

osem tednov, morajo biti

78. (MK) Teleta, starejša od

v skupinah.)

tednov, so lahko namešþena

(Teleta, mlajša od osem

ki so ob materi).

kot šest telet in sesna teleta,

imajo na dan pregleda manj

(ne velja za gospodarstva, ki

dolžini

ustrezajo predpisani širini in

zaznavajo in dotikajo ter

da se teleta med seboj vidijo,

zdrava teleta take pregrade,

imajo posamezni boksi za

namešþena posamezno,

osem tednov starosti

20

L

50

S

H

predpisov, izražene z oceno

kršitve zahtev iz nacionalnih

STOPNJA KRŠITVE

63

Št.

1,7

m

perforirane stene in njihova širina ne

2

Najmanjša talna

Živa teža teleta v

posamiþnih boksih ali privezana v

(3) Na gospodarstvih z veþ kot pet teleti
morajo biti teleta, starejša od osem
tednov, namešþena v skupinah. Vsa
teleta v skupini morajo imeti dovolj
prostora, da se brez težav obraþajo,
vstajajo, legajo in negujejo. Minimalna
neovirana talna površina, ki jo mora
imeti vsako tele v skupini, je najmanj

(2) Širina individualnega boksa mora
biti vsaj enaka višini vihra teleta, dolžina
individualnega boksa mora biti vsaj
enaka dolžini teleta od konice nosu do
sedniþne grþe, pomnoženi s faktorjem
1,1.

(1) Individualni boksi za teleta, razen
boksov za bolna teleta, morajo imeti
take pregradne stene, da se lahko teleta
med seboj vidijo in dotikajo.

izpolnjevati zavezanec in jih

gospodarstva
preverja kontrolor

predpisov, ki jih mora

zahteve iz nacionalnih

ZAHTEVE

predpisov na ravni kmetijskega

izvajanje zahtev iz nacionalnih

IZVAJANJE ZAHTEV

stojišþih, morajo imeti boksi ali stojišþa

— kjer so teleta nastanjena v

tele z živo maso 150 kg,

legajo, in sicer najmanj 1,5 m2 za vsako

da se lahko neovirano obraþajo in

morajo imeti dovolj prostora,

— kjer so teleta nastanjena v skupinah,

zahteve:

70/2010): 16. þlen

živali (Ur. l. RS 51/2010 in

Pravilnik o zašþiti rejnih

NACIONALNI PREDPIS
nacionalni predpisi
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU

prenovljena gospodarstva in/ali taka, ki

štirih let vsa novo zgrajena ali

januarja 1994 in za prehodno obdobje

1. Države þlanice zagotovijo, da od 1.

3. þlen

upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se

ZAHTEVE

Direktiva Sveta
91/629/EGS z dne
19. novembra 1991
o doloþitvi
minimalnih pogojev
za zašþito telet (UL
L št. 340 z dne
11.12.1991, str. 28)

PREDPIS EU

XVI. Standard za dobro poþutje telet

PODROýJE C: Dobro poþutje živali
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dovolj prostora, da se brez
težav obraþajo, vstajajo in
legajo ter imajo na voljo
najmanj predpisano površino
glede na težo.

zdravja ali vedenja potrebno izolirati, da

bi se jo lahko zdravilo.

Širina vsakega individualnega boksa, v

katerem je nastanjeno tele,

ne uporabljajo za:

Vendar pa se doloþbe iz tega odstavka

maso 220 ali veþ kilogramov.

najmanj 1,8 m2 za tele z živo

veþ in manj kakor 220 kilogramov ter

maso 150 kilogramov ali

10 %
10 %

odmik

þe

50

>

je

64

98 / 2. 12. 2011

kilogrami, najmanj 1,7 m2 za tele z živo

za tele z živo maso pod 150

voljo vsakemu teletu, najmanj 1,5 m2

meri neovirani prostor, ki je na

(b) Za teleta, nastanjena v skupinah,

dotikajo;

drugega vidijo in se med seboj

teletom omogoþajo, da lahko drug

temveþ perforirane, ki

bolnih živali) ne smejo imeti polnih sten,

ki se uporabljajo za izolacijo

Individualni boksi za teleta (razen tistih,

grþa), pomnoženo z 1,1.

repnega roba tuber ischii (sedniþna

merjeni od konice nosu do

višina pa najmanj telesni dolžini teleta,

merjeni v stojeþem položaju,

je

odmik 

þe

20

Št.

je enaka najmanj višini teleta pri vihru,

79. Vsa teleta v skupini imajo

žival zaradi njenega

(5) Doloþbe tega þlena se ne
uporabljajo za sesna teleta, ki so ob
materi.

13016 /

boksih, razen þe veterinar potrdi, da je

smejo biti nastanjena v individualnih

(a) teleta, starejša od osem tednov, ne

prviþ, naslednje doloþbe:

po tem datumu uporabljala

gospodarstva in za vsa tista, ki se bodo

Stran
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morajo dovolj odporni in primerni za
enostavno þišþenje in razkuževanje.

prvi, tretji in peti odstavek
9. þlena, prvi odstavek 11.
þlena, 15. þlen, 17. þlen,

splošne doloþbe iz Priloge.

21. þlen

18. þlen, 19. þlen, 20. þlen,

ne smejo biti škodljivi za živali. Biti

70/10): 6. þlen, 8. þlen,

za rejo telet izpolnjujejo
opreme, s katerimi pridejo živali v stik,

živali (Ur. l. RS 51/10 in

1. Države þlanice zagotovijo, da pogoji
Material za gradnjo objektov, boksov in

Pravilnik o zašþiti rejnih

4. þlen

kot do 31. decembra 2003.

in pod nobenim pogojem ne traja dlje

rezultatov pregledov iz þlena 7(1),

doloþi pristojni organ na podlagi

izpolnjujejo zahtev iz odstavka 1,

— pred 1. januarjem 1994, ki ne

4. Trajanje uporabe objektov, zgrajenih

gospodarstva.

zgoraj navedene doloþbe za vsa

Od 31. decembra 2006 se uporabljajo

materjo.

— sesna teleta, nastanjena skupaj z

teleti,

— gospodarstva z manj kot šestimi

65
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18. þlen, 6. þlen

.Osvetlitev v slednjem

Vsa teleta, ki so namešþena zunaj

najmanj dvakrat na dan, teleta v pašni

Vsa teleta v objektu morajo biti vsaj
dvakrat dnevno pod nadzorom skrbnika.

živali, vsa teleta v hlevski reji pregleda

6. Lastnik ali oseba, ki je odgovorna za

kadar koli.

prenosna), ki omogoþa preverjanje telet

moþna primerna osvetlitev (pritrjena ali

nadzorom skrbnika.

vsaj dvakrat dnevno pod

82. Vsa teleta v objektu so

50

50

66

98 / 2. 12. 2011

Poleg tega mora biti na voljo dovolj

ki je navadno na voljo med 9. in 17. uro.

osvetlitvi od 9. do 17. ure.

do 17. ure.

primerno naravno ali umetno osvetlitev;

zagotovljenih 11 W/m .

2

Pri umetni osvetlitvi je

steni (okna in vrata).

1/20 talne površine odprtine v

81. Pri naravni osvetlitvi so

primeru ustreza naravni

ustrezati najmanj naravni osvetlitvi od 9.

sprememb v državah þlanicah, za

elektrike na žival ni mogoþ
(prepreþeni elektrošoki).

kolikor traja obdobje naravne svetlobe,

najmanj 80 lx. Pri umetni osvetlitvi mora

ob upoštevanju razliþnih podnebnih

80. Elektriþna napeljava je
urejena tako, da preboj

slednja mora delovati najmanj toliko,

naravna ali umetna osvetlitev v jakosti

in fizioloških potreb je treba poskrbeti,

Teleta v objektih ne smejo biti v stalni
temi. Zagotovljena mora biti zadovoljiva

Za zadovoljevanje njihovih vedenjskih

5. Teleta ne smejo biti nenehno v temi.

elektrošoki.

prepreþijo
17. þlen

predstavlja nevarnosti za živali.

veljavnimi nacionalnimi pravili, da se

oprema namešþeni v skladu z

Elektriþna napeljava oziroma elektriþno
orodje mora biti namešþeno tako, da ne

peti odstavek 9. þlena

zadevi morajo biti elektriþna vezja in

2. Do doloþitve pravil Skupnosti o tej

razkužiti.

mogoþe jih mora biti povsem oþistiti in

stik, ne smejo biti škodljivi za teleta in

opreme, s katero lahko teleta pridejo v

prostorov za teleta ter zlasti boksov in

Št.

1. Materiali, ki se uporabljajo za gradnjo

13018 /
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15. þlen

zategovanja, dopušþati morajo
nemoteno vstajanje, leganje, stanje,
ležanje in nego telesa. Priveze je treba
redno pregledovati.

smejo povzroþati poškodb in se morajo

redno pregledovati in po potrebi

naravnati, tako da se udobno prilegajo

telesu. Vsaka priprava za privez mora

biti narejena tako, da se tele ne more

odstranjevati, da se þim bolj zmanjša

raztreseno krmo je treba þim pogosteje

Iztrebke, urin ter nepojedeno ali

organizmov, ki prenašajo bolezni.

prepreþi okužba prek njih in kopiþenje

ustrezno þišþeni in razkuženi, da se

prepreþi prenos bolezni.

je treba redno odstranjevati, da se

Blato, urin ter polito ali raztreseno krmo

prenos bolezni.

þistiti in razkuževati, da se prepreþi

uporabljajo za teleta, je treba redno

teleta

je
privezati,

napajanjem

naþinom reje.

Navedeno se izvaja skladno z

krma se redno odstranjujejo.

urin ter polita ali raztresena

teleta, se redno þistijo. Blato,

posoda, ki se uporabljajo za

84. (MK) Boksi, oprema in

vendar ne veþ kot eno uro.)

dovoljeno

(Med

privezujejo.

83. (MK) Teleta se ne

20

50

67

Št.

in pripomoþki za teleta morajo biti

9. Namestitveni objekti, boksi, oprema

omogoþa gibanje v skladu s toþko.
Bokse, opremo in posodo, ki se

povzroþati poškodb in pretiranega

uro. Priprave za privez na teletih ne

19. þlen

eno uro. Privezi teletom ne smejo

nadomestkov privezana za najveþ eno

zadušiti ali poškodovati in da teletu

napajanja z mlekom ali mleþnim
nadomestkom, vendar ne veþ kot za

med pitjem mleka ali mleþnih

Privezovanje je dopustno le v þasu

Telet se ne sme privezovati.

poškodovanih in onemoglih živali.

telet v skupni hlevski reji, ki so lahko

8. Telet se ne sme privezovati, razen

potrebna, ter ustrezno nego bolnih,

veterinarsko pomoþ pri porodih, kadar je

bolnih ali poškodovanih živali,

zahtevati veterinarsko pomoþ in oskrbo

Skrbnik živali mora pravoþasno

onemoglih živali.

živali v boksih s steljo.

Zagotovljena mora biti loþena
poškodovanih ali onemoglih

trpljenje.

Kadar je to potrebno, se bolna ali

skrbnika.

namestitev bolnih, poškodovanih ali

tako da se prepreþi njihovo nepotrebno

odziva, þim prej pokliþe veterinarja.

dnevno pod nadzorom

namestitev bolnih,

morajo biti takoj ustrezno oskrbljene,

vsako tele, ki se na oskrbo skrbnika ne

zunaj objekta, so vsaj enkrat

Zagotovljena mora biti ustrezna loþena

Bolne, poškodovane in onemogle živali

takoj ustrezno zdravijo, pri þemer se za

Vsa teleta, ki so namešþena

prostorih s suhim in udobnim nastiljem.

pod nadzorom skrbnika.

kažejo znake bolezni ali poškodbe, se

poškodovana teleta izolirajo v primernih

objekta, morajo biti vsaj enkrat dnevno

reji pa najmanj enkrat na dan. Teleta, ki
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neomejen dostop do ležišþa, ki mora biti
udobno, þisto, suho in ne sme škodljivo
vplivati na teleta.
Vsem teletom, mlajšim od dveh tednov,
je treba zagotoviti primerno, þisto, suho
in zdravju telet neškodljivo steljo.

ki na

njih stojijo ali ležijo. Ustrezati morajo

velikosti in masi telet ter imeti trdno,

ravno in stabilno površino. Ležišþe

mora biti udobno, þisto in imeti primerne

odtoke ter ne sme škodljivo vplivati na

Teleta, starejša od dveh tednov, morajo
imeti ponujeno mrvo primerne kakovosti
tako, da jo lahko zauživajo, kadar želijo.
V obdobju od osmega do 20. tedna
starosti se koliþina mrve zvišuje od 50 g
na 250 g na dan.
Teletom je prepovedano natikati
nagobþnike.
Vsa teleta morajo biti krmljena najmanj

povpreþna vrednost krvnega

hemoglobina najmanj 4,5 mmol/l,

vsakemu teletu, starejšemu od dveh

tednov, pa se zagotovi najmanjši dnevni

obrok vlakninaste krme, ki se za teleta,

stara od osem do dvajset tednov,

poveþa za 50 g do 250 g na dan.

Teletom se ne sme natikati nagobþnik.

12. Vsa teleta se morajo krmiti najmanj

omejevalnem krmljenju brez

mmol/l.

koliþine železa, ki zagotavlja, da znaša

v skupinah in se ne krmijo po želji ali

krvnega hemoglobina najmanj 4,5

zadostne

dvakrat dnevno. V skupinski reji in pri

železa, ki zagotavlja povpreþno stopnjo

ta namen krma za teleta vsebuje

peti odstavek 21. þlena

Krma za teleta mora vsebovati dovolj

vedenjskim in fiziološkim potrebam. V

najmanj dvakrat dnevno.

87. Vsa teleta so krmljena

krme.

razpolago dovolj strukturne

drugega tedna dalje imajo na

86. (MK) Teleta od vsaj

20

68
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dvakrat na dan. ýe so teleta nastanjena

potrebam.

njihovi starosti, telesni masi ter

prehrano, primerno njihovi starosti,
telesni teži ter etološkim in fiziološkim

þlena

dobrega poþutja se vsem teletom

zagotovi ustrezna prehrana, prilagojena

prvi do þetrti odstavek 21.

11. Z namenom spodbujanja zdravja in

steljo.

tednov, je treba zagotoviti primerno

zagotovljena stelja

Št.

Teletom je treba zagotoviti ustrezno

Vsa teleta morajo imeti ves þas

povzroþiti poškodb ali boleþin teletom,

mlajšim od dveh tednov, je

85. (MK) Vsem teletom,

13020 /

teleta. Vsem teletom, mlajšim od dveh

neugodja.

zasnovana tako, da ne morejo

Tla morajo biti taka, da teletom ne
povzroþajo poškodb, bolezni in

20. þlen

spolzka, da se teleta ne poškodujejo, in

10. Tla morajo biti gladka, toda ne

glodalcev.

smrad in prepreþi zbiranje muh ali

Stran

Uradni list Republike Slovenije

þim prej po rojstvu, vsekakor pa v prvih
šestih urah življenja.

prvih šestih urah življenja.

15. Vsako tele prejme kolostrum þim

prej po rojstvu in v vsakem primeru v

Vsako tele mora prejeti goveji kolostrum

in krme þim manjše.

þim bolj zmanjša kontaminacija krme in
osmi odstavek 21. þlena

zašþitena tako, da je onesnaženje vode

namešþena in vzdrževana tako, da se

vode za teleta.

biti oblikovana, grajena, namešþena in

mora biti naþrtovana, konstruirana,

14. Oprema za krmljenje in napajanje

sveže pitne vode.

ki so bolna, zagotovi stalen dostop do
Oprema za napajanje in krmljenje mora

tekoþin. Vendar pa se teletom, ki so

sedmi odstavek 21. þlena

tekoþini zadovoljene s pomoþjo drugih,
za napajanje primernih tekoþin.

napajanju zadostiti s pitjem drugih

izpostavljena visokim temperaturam ali

ali pa morajo biti njihove potrebe po

koliþine sveže vode ali pa potrebe po

Vsa teleta morajo imeti dostop do sveže

13. Vsa teleta, starejša od dveh tednov,
in þiste pitne vode v zadostnih koliþinah

krme.

do krme soþasno kot druga v skupini.

šesti odstavek 21. þlena

vsa teleta istoþasno nemoten dostop do

krmljenje, mora imeti vsako tele dostop

morajo imeti dostop do zadostne

elektronskih krmilnih postaj morajo imeti

prek avtomatskega sistema za

napajanje primernih tekoþin.

tekoþini s pomoþjo drugih, za

zadovoljijo potrebe po

zadostnih koliþinah ali pa

do sveže in þiste pitne vode v

89. Vsa teleta imajo dostop

nemoten dostop do krme.

imajo vsa teleta istoþasno

elektronskih krmilnih postaj

omejevalnem krmljenju brez

88. V skupinski reji in pri

69
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sedmi odstavek 33. þlena,
prvi odstavek 55. þlena

skupini, razen mladicam po

osemenitvi in svinjam, mora biti na voljo

odstavek 4. þlena

þlen, tretji odstavek 27.

naslednje zahteve:

3. þlen in prvi

in 70/2010): 22. þlen, 26.

1. vsa gospodarstva izpolnjujejo

þlena, prvi, drugi, þetrti in

živali (Ur. l. RS št. 51/2010

Države þlanice zagotovijo da:

2

10% < odmik 
30 %

30–50….. 0,40
50–85….. 0,55
85–110..…0,65
veþ kot 110…1,00

živa masa, kg m2

do 10 0,15

nad 10 do 20 0,20

20

10%

þe je odmik 

10

20–30..… 0,30

hleve)

(MK v letu 2012 za obstojeþe

površina

najmanjša predpisana

90. Zagotovljena je

površina, ki meri najmanj:

10–20..… 0,20

do 10….. 0,15

teža (kg) m

je:

razen mladice po osemenitvi in svinje,

imeti vsak tekaþ ali pitanec v skupini,

Najmanjša talna površina, ki jo mora

L

S

30 % <

50

izražene z oceno

70

T

kršitve zahtev iz nacionalnih predpisov,

STOPNJA KRŠITVE

neovirana talna

þlena, prvi odstavek 30.

Pravilnik o zašþiti rejnih

3. þlen

izpolnjevati zavezanec in jih

gospodarstva
preverja kontrolor

predpisov, ki jih mora

zahteve iz nacionalnih

ZAHTEVE

predpisov na ravni kmetijskega

izvajanje zahtev iz nacionalnih

IZVAJANJE ZAHTEV

Št.

(a) vsakemu tekaþu ali pitancu, ki živi v

NACIONALNI PREDPIS
nacionalni predpisi
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU

13022 /

Direktiva Sveta
91/630/EGS z dne
19. novembra 1991
o doloþitvi
minimalnih pogojev
za zašþito prašiþev
(UL L št. 340 z dne
11.12.1991 str. 33)

upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se

ZAHTEVE

XVII. Standard za dobro poþutje prašiþev

PREDPIS EU

Stran
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%.

2

mladice in

— 18 mm za pitance,

— 14 mm za odstavljence,

— 11 mm za pujske,

sme presegati:

(i) najveþja širina rež med rešetkami ne

uporabljajo za prašiþe v skupinah,

pujski in tekaþi

vrsta prašiþev

50

rešetk (mm)

najveþja širina

b) najmanjša širina rešetk:

svinje

20

pitanci

15 % namenjenih drenažnim odprtinam;

14

standard veljati leta 2013)

obstojeþe hleve zaþne ta

obnovljene hleve; za

(velja za novozgrajene in

20

71

Št.

(b) kadar se betonske rešetke

18

tekaþi

pri katerih je lahko najveþ

11

1,3 m2 za svinjo, morajo biti polna tla,

rež (mm)

prašiþev
pujski

m2 za mladico in najmanj

najveþja širina

velikostim.

vrsta

površine iz 1(b), ki meri najmanj 0,95

ustrezata predpisanim
a) najveþja širina rež med rešetkami:

najmanjša širina rešetk

91. Najveþja širina rež in

svinje: na celotnem delu talne

prašiþe v skupini, mora biti:

(a) za mladice po osemenitvi in breje

ýe se uporabljajo betonske rešetke za

zahteve:

površine je lahko za drenažne odprtine.

in 1,30 m na svinjo. Najveþ 15 % te

2

površina polnih tal 0,95 m na mladico

2. površine izpolnjujejo naslednje

manjša za 10 %.

neovirana površina

v skupinah s 40 ali veþ živalmi, je lahko

ýe so živali nastanjene

neovirana talna površina veþja za 10 %.

6 živalmi, mora biti

živali nastanjene v skupinah z manj kot
Za breje živali mora biti najmanjša

talna površina na žival manjša za 10 %.

skupinah, mora meriti najmanj 1,64 m2

oziroma 2,25 m2. ýe so

ýe je v skupini 40 ali veþ živali, je lahko

mladice in/ali svinje v istih

osemenitvi in vsaki svinji, kadar so

biti talna površina na žival veþja za 10

je na voljo vsaki mladici po

ýe je v skupini pet ali manj živali, mora

m.

(b) skupna neovirana talna površina, ki

nad 110 1,00

nad 85 do 110 0,65

2

osemenitvi 1,64 m , na svinjo pa 2,25

2

skupini mora biti na mladico po

nad 30 do 50 0,40

nad 50 do 85 0,55

Najmanjša talna površina za živali v

nad 20 do 30 0,30
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in svinje

svinje;

živali, morajo biti daljše od 2,4 m.
Ne glede na prejšnji odstavek so na
gospodarstvih z manj kot desetimi
svinjami in mladicami živali od štirih
tednov po osemenitvi do enega tedna
pred priþakovano prasitvijo lahko tudi v
posameznih boksih, v katerih imajo
dovolj prostora za obraþanje. Treba je
skrbeti, da med živalmi v skupini ni
medsebojnega napadalnega vedenja.

morajo biti stranice

boksa, v kateri je nastanjena skupina,

daljše od 2,4 m;

(b) z odstopanjem od doloþb iz (a) so

lahko svinje in mladice, ki se

redijo na gospodarstvih z manj kot 10

svinjami, v obdobju iz (a)

nastanjene individualno, pod pogojem,

da se v boksih lahko

neovirano obraþajo;

ukvarjajo in ki izpolnjuje vsaj ustrezne

dostop do materiala, s katerim se lahko

se svinjam in mladicam omogoþi trajen

Vsi prašiþi morajo imeti na voljo slamo
ali drug material oziroma predmete za
zadostitev njihovih etoloških potreb in s
tem prepreþevanje grizenja repov in
drugih motenj v obnašanju.

katerem je namešþenih pet ali manj

2,8 m. ýe je v skupini manj kot 6 živali,

zadostitev njihovih etoloških

oziroma predmete za

voljo primeren material

94. (MK) Vsi prašiþi imajo na

standard veljati leta 2013)

obstojeþe hleve zaþne ta

obnovljene hleve; za

(velja za novozgrajene in

obraþanje.

imajo dovolj prostora za

posameznih boksih, v katerih

so lahko živali tudi v

svinjami in mladicami ali manj

Na gospodarstvih z desetimi

predpisanim zahtevam.

Velikost boksov ustreza

namešþene v skupine.

priþakovano prasitvijo

enega tedna pred

štirih tednov po osemenitvi do

93. Svinje in mladice so od

niso privezane.

92. (MK) Svinje in mladice

20

20

20

72
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5. brez poseganja v zahteve iz Priloge

daljše od 2,8 m. Stranice boksa, v

skupina, morajo biti daljše od

tednov po osemenitvi do enega tedna

4 tednov po parjenju do 1

skupina šestih ali veþ živali, morajo biti

Svinje in mladice morajo biti od štirih

4) (a) svinje in mladice se v obdobju od

boksa, v katerem je nastanjena

mladic.

in mladic prepovedano;

pred priþakovano prasitvijo namešþene

Prepovedano je privezovanje svinj in

dalje je privezovanje svinj

v skupine. Stranice boksa, v katerem je

prepovedani.

je prepovedana. Od 1. januarja 2006

skupinah. Stranice

so svinje in mladice privezane, sta

tedna pred predvideno prasitvijo redijo v

Gradnja in ureditev objektov, v katerih

katerih so svinje in mladice privezane,

Št.

3. gradnja ali predelava objektov, v

80

13024 /

osemenitvi in svinje;

— 80 mm za pitance, mladice po

— 50 mm za pujske in odstavljence ter

(ii) mora širina rešetke znašati najmanj:

pitanci, mladice

— 20 mm za mladice po parjenju in

Stran
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Vse breje živali morajo imeti dovolj
krme z visokim deležem surove
vlaknine kot tudi dovolj moþnih krmil, da
bi se nasitile in zadovoljile potrebo po

žveþenju morajo vse breje svinje in

mladice dobiti zadostno koliþino

voluminozne ali visoko vlakninaste

krme in visoko energetske krme;

napadanju drugih, je treba odstraniti iz
skupine ter jih zaþasno namestiti v
posamezne bokse. V tem primeru
morajo biti boksi tako veliki, da se lahko
prašiþ nemoteno obraþa, vstaja in lega.

jih napadli drugi prašiþi ter bolni ali

poškodovani prašiþi so lahko zaþasno

nastanjeni v individualnih boksih. V tem

primeru individualni boks živali

omogoþa neovirano obraþanje, þe to ni

živali (Ur. l. RS 51/10 in
70/10): 23. þlen, 24. þlen,
26. þlen, prvi do peti
odstavek 29. þlena, 30.

1. Države þlanice zagotovijo, da pogoji

za rejo prašiþev ustrezajo

splošnim doloþbam, doloþenim v

Prilogi.
tretji do sedmi odstavek
33. þlena, 34. þlen, 35.

Vendar pa do 30. junija 1995 pristojni

organi držav þlanic lahko

dnevno.

W/m ) najmanj osem ur

2

osvetlitev 40 luksov (5,7

97. Zagotovljena je najmanj

istoþasen dostop do krme.

omejeno, imajo vse živali

je krmljenje koliþinsko

96. V skupinski reji, pri kateri

enkrat dnevno.

95. Prašiþe se krmi najmanj

reje.

potreb skladno z naþinom

20

50

73

Št.

þlen, 31, þlen, 32. þlen,

Pravilnik o zašþiti rejnih

ýlen 4

nasveti;

Prašiþi v objektih ne smejo biti stalno v
temi. Zagotovljena mora biti najmanj
osvetlitev 40 lx najmanj osem ur
dnevno. Na voljo mora biti stalen dovolj
moþen vir svetlobe, tako da je ob
vsakem þasu mogoþ pregled prašiþev.

drugih ali so pretirano izpostavljeni

moþno agresivni prašiþi, prašiþi, ki so

v nasprotju s posebnimi veterinarskimi

Prašiþe, ki so pretirano napadalni do

8. prašiþi, ki morajo živeti v skupinah,

žveþenju.

Živalim je treba pokladati dovolj krme.

Prašiþe je treba krmiti najmanj enkrat
dnevno. V skupinski reji in pri
omejevalnem
krmljenju
brez
elektronskih krmilnih postaj morajo imeti
vse živali istoþasen dostop do krme.

7. za potešitev lakote in potrebe po

se zanjo hkrati potegujejo druge živali;

zagotovi zadostno koliþino krme, tudi þe

mora potekati na naþin, ki vsaki živali

6. krmljenje svinj in mladic v skupinah

zahteve iz Priloge;
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Poleg ustreznih doloþb Priloge k

nanje. Biti mora dovolj prostora, da
lahko vsi prašiþi istoþasno ležijo,
normalno vstajajo in legajo.

odvajanja, tako da lahko vse živali ležijo

istoþasno,

— da lahko ležijo in normalno vstajajo,

Kastracijo samcev do vkljuþno
sedmega dneva starosti lahko na naþin,
ki ne vkljuþuje trganja tkiva, opravi
veterinar ali druga oseba v skladu z
zakonom, ki ureja veterinarstvo. Pri
prašiþih, ki so starejši od sedmih dni,

8. Vsi posegi, ki se ne opravljajo za

terapevtske ali diagnostiþne namene ali

ki niso namenjeni oznaþevanju prašiþev

v skladu z ustrezno zakonodajo, ki pri

živalih povzroþijo poškodbo ali izgubo

obþutljivega dela telesa ali spremembo

dolgotrajne analgezije.

anestezije ali dodatne

opravlja veterinar z uporabo

sedmem dnevu kastracijo

sedmega dneva starosti. Po

98. Kastracija se opravlja do

50

74
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mladice loþene od sovrstnikov.

prasitvijo in med prasitvijo svinje in

naþrtovano

þemer so lahko v tednu pred

— da lahko vidijo druge prašiþe, pri

dostop do ležišþa, ki mora biti udobno,

teži živali. Vsi prašiþi morajo imeti

glede velikosti in temperature ter þisto
þisto, suho in ne sme škodljivo vplivati

neugodja. Ustrezati morajo velikosti in

— dostop do ležišþa, ki je primerno

opremljeno z ustreznim sistemom

povzroþajo poškodb, bolezni in

zgrajeni tako, da živalim omogoþajo:

in

Tla morajo biti taka, da živalim ne

3. Prostori za prašiþe morajo biti

najmanj 40 luksov.

na dan nastanjeni pri svetlobi z moþjo

2. Prašiþi morajo biti najmanj osem ur

zahteve:

naslednje

Št.

Direktivi 98/58/ES se uporabljajo

þlen
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SPLOŠNI POGOJI

POGLAVJE I

PRILOGA

8 in 11 poglavja I.

odobrijo odstopanje od odstavkov 3, 5,
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uporabo anestezije in dodatne
dolgotrajne analgezije.

— enakomernega skrajšanja

podoþnikov z brušenjem ali šþipanjem

enakomerno krajšanje podoþnikov z
brušenjem je dovoljeno opravljati samo
v primerih, kadar skrbnik živali dokaže,
da v nasprotnem primeru lahko pride do
hujših poškodb na seskih svinj ali na
uhljih oziroma repih drugih prašiþev.
Pred izvajanjem takšnih posegov mora
skrbnik živali dokazati, da je izvedel
druge ukrepe za prepreþevanje grizenja
repov in drugih vedenjskih motenj, pri
þemer upošteva okolje in gostoto
naseljenosti. Krajšanje dela repa in
enakomerno krajšanje podoþnikov do
vkljuþno sedmega dneva starosti
prašiþa lahko opravlja veterinar ali
ustrezno usposobljen skrbnik živali v
skladu z zakonom, ki ureja živinorejo.
Pri prašiþih, ki so starejši od sedmih
dni, lahko opravi krajšanje repa ali
krajšanje zob le veterinar z uporabo
anestezije in dodatne dolgotrajne
analgezije.

nepoškodovana gladka površina; pri

merjascih se lahko þekani skrajšajo,

kjer je to potrebno zaradi prepreþevanja

poškodb pri drugih živali ali zaradi

varnosti,

— krajšanje dela repa,

— kastracije samcev na naþin, ki ne

vkljuþuje pretrganja tkiva,

— namešþanja nosnih obroþev samo

pri živalih, ki se redijo na prostem, in v

skladu z nacionalno zakonodajo.

Krajšanje repa in krajšanje podoþnikov

se ne smeta opravljati rutinsko, temveþ

samo takrat, kadar se lahko dokaže, da

so na seskih svinj ali na uhljih ali repih

drugih prašiþev nastale poškodbe. Pred

izvajanjem takšnih posegov se

sprejmejo drugi ukrepi za

prepreþevanje grizenja repov in drugih

vedenjskih motenj, pri þemer se

upoštevata okolje in gostota živali.

Zaradi tega se morajo neprimerne

pod ustreznimi higienskimi pogoji.

takšnih posegov z ustreznimi sredstvi in

oseba z izkušnjami pri opravljanju

þlenom 5 te direktive usposobljena

opravi samo veterinar ali skladno s

sedmega dneva starosti.

pitanje brusijo ali šþipajo do

Zobje se pri prašiþih za

Repi se ne krajšajo rutinsko.

veterinar.

živalih, opravlja to le

sedem dni. Pri starejših

sesnih živalih do starosti

99. Repi se krajšajo pri

50

75

Št.

Vse zgoraj navedene posege lahko

reje spremeniti.

bivalne razmere nastanitve ali sistemi

Krajšanje dela repa oziroma

dni, pri þemer se mora oblikovati

pri pujskih, ki niso stari veþ kot sedem

lahko opravi kastracijo le veterinar z

zgradbe kosti, so prepovedani, razen:
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Na voljo morajo imeti þist, primerno suh
in udoben prostor za ležanje.
Talna površina boksa za odraslega

postavljeni in zgrajeni tako, da se v njih

merjasec lahko obraþa ter sliši, voha in

vidi druge prašiþe. Odraslemu

merjascu mora biti na voljo neovirana

merjasca mora biti najmanj 6 m .
ýe je boks za merjasce namenjen tudi
za pripust, mora biti talna površina

površina, ki meri najmanj 6 m2.

ýe se boksi uporabljajo tudi za pripust,

mora površina, ki je na voljo odraslemu

pripust.

þe je odmik 
10 %

2

najmanj 6 m ali 10 m þe se

20

boks uporablja tudi za

2

odraslega merjasca je

100. Talna površina boksa za

%

76

þe je odmik > 10

50
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2

merjasci obraþajo, slišijo, vohajo in
vidijo druge prašiþe.

Boksi za merjasce morajo biti

namešþeni in zgrajeni tako, da se lahko

A. MERJASCI

Boksi za merjasce morajo biti

prašiþev

KATEGORIJE PRAŠIýEV

2. Posebne zahteve za razliþne vrste

Št.

POSEBNE DOLOýBE ZA RAZLIýNE

13028 /

POGLAVJE II

analgezije.

anestezije ali dodatne dolgotrajne

opravi samo veterinar z uporabo

pujskih, starih veþ kot sedem dni, lahko

Kastracijo ali krajšanje repov pri

Stran
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boksa.

zašþito pujskov, na primer z zašþitnimi

rešetkami.

ki loþuje gnezdo od preostalega dela

lahko prosto gibljejo, morajo omogoþati

zagotovljena možnost umika.

prasitvenih boksih je pujskom

ali pomoþ pri prasitvi. V

20

20

77

Št.

omogoþa nemoteno prasitev

mladice je dovolj veliko, da

Prasitveni boksi morajo imeti pregrado,

materiala ne dopušþa naþin

gnezda, razen þe uporabe

5. Prasitveni boksi, v katerih se svinje

preluknjanih tal in gnojevke.

kadar to zaradi sistema za odvajanje

material (slamo) za gradnjo

prasitev ali pomoþ pri prasitvi.

þe to ni onemogoþeno zaradi sistema

velik prostor, ki omogoþa nemoteno

primeren material za gradnjo gnezda,

razpolago zadostne koliþine ustreznega

materiala za izdelavo gnezda, razen

pred prasitvijo na voljo

101. Svinje imajo v tednu

je potrebna pomoþ.

in udoben prostor za poþitek ter

morajo svinje in mladice dobiti na

naravne prasitve ali prasitve, pri kateri

Na voljo morajo imeti þist, primerno suh

3. V tednu pred predvideno prasitvijo

102. Ležišþe breje svinje ali

temeljito oþistiti.

mladice mora biti na razpolago dovolj

namestitvijo v prasitvene bokse

breje svinje in mladice temeljito oþistiti.

Za ležišþem vsake breje svinje ali

Breje svinje in mladice je treba pred

treba

neoviran prostor, ki omogoþa lažji potek

notranje zajedavce.

nastanjene v prasitvenih boksih, je

4. Za svinjo ali mladico mora biti

je potrebno, odpraviti zunanje in

in notranjimi zajedavci. ýe so

sistem odgnojevanja).

Brejim svinjam in mladicam je treba, þe

svinje in mladice tretirati pred zunanjimi

reje (sistem preluknjanih tal in

vedenja.

2. ýe je potrebno, se morajo breje

ni tehniþno izvedljivo.

skupini ni medsebojnega napadalnega

agresivnosti v skupinah.

gnojevke, ki se uporablja na obratu,

Treba je skrbeti, da med živalmi v

1. Sprejmejo se ukrepi za zmanjšanje

10 m .

2

boksa za odraslega merjasca najmanj

B. SVINJE IN MLADICE

vsa gospodarstva.

Od 1. januarja 2005 velja ta doloþba za

bodo po tem datumu uporabljala prviþ.

gospodarstva ali gospodarstva, ki se

novo zgrajena ali obnovljena

2003 dalje velja ta doloþba za vsa na

pa ne sme imeti ovir. Od 1. januarja

merjascu, meriti najmanj 10 m2, boks
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možnost, da nemoteno sesajo.

vplivalo na dobro poþutje ali zdravje
104. Pujski se ne odstavljajo

sesajo.

objektov za svinje. Izjemoma je
odstavitev dovoljena tudi prej, þe je
potrebno zaradi dobrega poþutja ali

ter so loþeni od prostorov, v katerih se

nahajajo svinje, z namenom

zmanjševanja možnosti prenosa bolezni

na pujske.

V teh primerih je treba vsem prašiþem

skupinah, ki se, kolikor je mogoþe, med

seboj ne mešajo. ýe se morajo prašiþi,

prašiþi.

najkasneje v sedmih dneh po odstavitvi.

2. Prašiþi morajo biti nastanjeni v

starosti, po možnosti najkasneje v

v skupino, je treba to storiti þim prej,

mero normalnega vedenja.

na primeren naþin omogoþiti, da se

treba prašiþe, ki se ne poznajo, združiti

medsebojnih spopadov, ki presegajo

lahko umaknejo in skrijejo pred drugimi

skupinah s þim manj mešanja. ýe je

morajo sprejeti ukrepi za prepreþevanje

mora to zgoditi v kar se da zgodnji

morajo biti namešþeni v stabilnih

1. ýe se prašiþi redijo v skupinah, se

med seboj.

skupin se ne smejo mešati

Prašiþi iz razliþnih socialnih

stabilne socialne skupine.

pitancev so vzpostavljene

105. Pri reji tekaþev in

20

20

50

78
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ki se ne poznajo, združiti v skupino, se

Tekaþe je treba namestiti v skupine þim
prej po odstavitvi. Tekaþi in pitanci

D. TEKAýI IN PITANCI

zdravja živali.

prej, þe so preseljeni v oþišþena in
razkužena vzrejališþa, loþena od

izpraznijo, temeljito oþistijo in razkužijo

zaradi dobrega poþutja.

dovoljeno odstaviti tudi do sedem dni

uklešþenih svinjah morajo imeti pujski

kadar bi nadaljnje sesanje škodljivo

pujski možnost, da nemoteno

pred nastanitvijo nove skupine

možnost istoþasnega poþivanja. Pri

smejo biti odstavljeni od svinje, razen

Ne glede na prejšnji odstavek je pujske

materialom. Vsi pujski morajo imeti

3. Sesni pujski, mlajši od 28 dni, ne

istoþasnega poþivanja.
Pri uklešþenih svinjah imajo

premestijo v posebne prostore, ki se

blazino, slamo ali drugim primernim

lahko sesajo brez težav..

pujski imajo možnost

iz zdravstvenih razlogov in

perforirana, morajo biti pokrita z

morajo imeti pujski dovolj prostora, da

primernim materialom. Vsi

dnevu starosti.

(neperforirana). ýe so tla v gnezdu

2. Kadar se uporablja prasitveni boks,

blazino, slamo ali drugim

Pujske je dovoljeno odstavljati po 28.

gnezdu morajo biti polna

slamo ali drugim primernim materialom

preluknjana, so pokrita z

odstavijo do sedem dni prej, þe se

loþeno od prostora za svinjo. Tla v

Vendar pa se lahko sesni pujski

mora biti þisto, suho in udobno ter

omogoþa, da lahko ležijo istoþasno,

mora biti poln ali prekrit z blazino,

polna (nepreluknjana). ýe so

103. (MK) Tla v gnezdu so

Št.

pred 21. dnem starosti, razen

zagotovljeno toplotno ugodje. Gnezdo

1. Del celotne površine tal, ki živalim

13030 /

svinje ali pujska.

Sesnim pujskom mora biti v gnezdu

C. SESNI PUJSKI

Stran
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ustreznimi ukrepi prepreþiti medsebojne
spopade, ki presegajo mejo
normalnega vedenja.

primeren naþin omogoþi, da se lahko

umaknejo in skrijejo pred drugimi

prašiþi.

lajšanja prilagoditve tekaþev in pitancev
reji v skupini se uporablja samo
izjemoma, þe veterinar presodi, da je
uporaba pomirjeval upraviþena.

skupini se dovoli samo v izjemnih

primerih in po posvetovanju z

veterinarjem.

morajo biti boksi tako veliki, da se

lažjega prilagajanja živali na življenje v

posamezne bokse. V tem primeru

posamezne agresivne živali se loþijo od
prašiþ lahko nemoteno obraþa, vstaja in

iz skupine ter jih zaþasno namestiti v

lahko raziskujejo. Ogrožene živali ali

lega. Uporaba pomirjeval zaradi

napadalnosti drugih, je treba odstraniti

slame ali drugih materialov, ki jih živali

4. Uporaba pomirjeval z namenom

drugih ali so pretirano izpostavljeni

na primer zagotovitev zadostne koliþine

skupine.

Prašiþe, ki so pretirano napadalni do

prašiþi se nemudoma preuþijo vzroki

zanje in sprejmejo ustrezni ukrepi, kot

3. Ob znakih hudih spopadov med

Pri reji prašiþev v skupinah je treba z

skupine prašiþev mešajo, se jim na

enem tednu po odstavitvi. Kadar se

79
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4. þlen

odstavek 8. þlena

znanstvenimi dognanji, usklajeni z

vsakršno trpljenje živali.

þasovnih presledkih, da se prepreþi

sistemih se pregledajo v takšnih

najmanj enkrat na dan. Živali v drugih

pogoste þloveške oskrbe, se pregledajo

je njihovo dobro poþutje odvisno od

5., 6. þlen

odgovorna oseba za ustrezno
oskrbo živali, ki so vsaj enkrat
dnevno pod njenim rednim
nadzorom

oskrbi. Prepreþevati mora vzroke, ki
lahko pri živalih povzroþijo boleþine,
poškodbe, bolezni oziroma motnje v
obnašanju.

oskrbovalcev.

dnevno pod rednim nadzorstvom

Vse rejne živali morajo biti vsaj enkrat

odnosom do živali.

usposobljenostjo ter odgovornim

ljudi z ustreznim znanjem,

(ne velja za teleta in prašiþe).

gospodarstvu je doloþena

zagotovi dobrobit živali, ki so v njegovi

Za živali mora skrbeti primerno število

106. Na kmetijskem

Skrbnik živali mora storiti vse, da

20

L

S

T

predpisov, izražene z oceno

kršitve zahtev iz nacionalnih

STOPNJA KRŠITVE

80
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2. Vse živali v sistemih reje, v katerem

Pregledi

znanje in strokovno usposobljenost.

ki ima za to potrebne sposobnosti,

1. Za živali skrbi dovolj številno osebje,

Osebje

PRILOGA
4. þlen

126/03 in 14/07) tretji

redijo v skladu z obstojeþo prakso in

doloþbami iz te priloge.

(Uradni list RS, št. 98/99,

10., 11., 12., 13. þlen

njihove vrste, stopnje razvoja,

fizioloških in etoloških potreb vzrejajo ali

70/10): 4., 5., 6., 7., 8., 9.,

plazilcev ali dvoživk) ob upoštevanju
Zakona o zašþiti živali

živali (Ur. l. RS 51/10 in

pod katerimi se živali (razen rib,

prilagoditve in udomaþenosti ter

Pravilnik o zašþiti rejnih

Države þlanice zagotovijo, da so pogoji,

izpolnjevati zavezanec in jih

gospodarstva
preverja kontrolor

predpisov, ki jih mora

zahteve iz nacionalnih

ZAHTEVE

predpisov na ravni kmetijskega

izvajanje zahtev iz nacionalnih

IZVAJANJE ZAHTEV

Št.

Direktiva Sveta
98/58/ES z dne 20.
julija 1998 o zašþiti
rejnih živali (UL L
št. 221 z dne
8.8.1998, str. 23)

NACIONALNI PREDPIS
nacionalni PREDPISI
Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz
predpisov EU

13032 /

4. þlen

upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

zahteve iz predpisov EU, ki se

ZAHTEVE

XVIII. Standard za dobro poþutje rejnih živali

PREDPIS EU

Stran
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onemoglih živali v primernih prostorih s

prostorih s suhim in udobnim nastiljem.

skladu s predpisom, ki ureja izjemno
uporabo zdravil za zdravljenje živali, in
voditi evidence o zdravljenju živali.
Skrbnik živali mora redno voditi
evidenco o poginih živali, ki jih odkrije
pri vsakem pregledu. Evidenca mora
vsebovati najmanj datum pregleda in

vodi skladno s 15. þlenom
Pravilnika o sledljivosti
prometa in uporabe ter
shranjevanju veterinarskih
zdravil (Ur.l. RS 38/2009) –
dnevnik veterinarskih
posegov

5. Lastnik ali rejec živali vodi evidenco o

zdravljenju in o številu smrtnih

primerov, odkritih pri vsakem pregledu.

ýe je treba enake podatke hraniti v

druge namene, ti prav tako zadošþajo

za namene te direktive.

izvajanjem inšpekcijskega pregleda ali

in so na voljo pristojnemu organu med

6. Takšni podatki se hranijo vsaj tri leta
7. þlen

voditi dnevnik veterinarskih posegov v

vpisa ter jo je dolžan na zahtevo

hraniti najmanj tri leta od zadnjega

Evidenco o poginih mora skrbnik živali

identifikacijsko oznako živali.

posegov najmanj tri leta od

dnevnik veterinarskih

109. Skrbnik živali hrani

evidence o poginih živali

živali. Skrbnik živali vodi

uporabo zdravil za zdravljenje

predpisom, ki ureja izjemno

posegov v skladu s

dnevnik veterinarskih

108. Skrbnik živali vodi

20

50

81

Št.

število poginulih živali oziroma

Skrbnik živali mora na gospodarstvu

+ evidenca zdravljenj se

Vodenje evidence

7. þlen

in onemoglih živali.

ter ustrezno nego bolnih, poškodovanih

potrebi veterinarsko pomoþ pri porodih

bolnih ali poškodovanih živali, po

zahtevati veterinarsko pomoþ in oskrbo

Skrbnik živali mora pravoþasno

(ne velja za teleta).

suho in udobno steljo

namestitev bolnih, poškodovanih ali

poškodovane živali izolirajo v primernih
suho in udobno steljo.

prostorih ali primernih krajih s
Zagotovljena mora biti ustrezna loþena

treba loþeno namestijo v

ustrezno oskrbijo in þe je

je to potrebno, se bolne ali

takšno oskrbo ne odziva, je treba þim

onemogle živali se takoj

107. Bolne, poškodovane in

prej poiskati nasvet veterinarja. Kadar

tako da se prepreþi njihovo nepotrebno
trpljenje.

ustrezno poskrbeti in þe se žival na

Bolne, poškodovane in onemogle živali

vsakem þasu.
morajo biti takoj ustrezno oskrbljene,

5., 6. þlen

ali poškodbe, je treba nemudoma

4. Za vsako žival, ki kaže znake bolezni

živali.
možno opraviti pregled živali ob

pogoji za potrebne preglede, vkljuþno z
zadostno osvetlitvijo objekta, tako da je

kadar koli opravijo temeljiti pregledi

Za vsakodnevni nadzor, ki ga opravlja
skrbnik živali, morajo biti zagotovljeni

5., 6. þlen

(namešþena ali prenosna), da se lahko

3. Na voljo je ustrezna razsvetljava
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se obraþajo in nemoteno
opravljajo fiziološke potrebe v

trpljenje ali poškodbe živali.

gibanja živali ne sme omejevati na

etološkimi potrebami.

izkušnje in znanstvena dognanja dati

dovolj prostora v skladu z njenimi

v zraku, temperaturo, relativno vlažnost

10. Kroženje zraka, koncentracijo prahu

lahko poškodovali živali.

ni ostrih robov ali izboþenih delov, ki bi

živali se zgradita in vzdržujeta tako, da

9. Nastanitev in pribor za zavarovanje

9. þlen

zraþenje, koncentracija plinov, higiena

Toplota, vlažnost, kroženje zraka,

tako, da ne poškodujejo živali.

zraþenju ustreza pogoj, da so

111. Zahtevi po svetlobi in

in niso pretesni.

20

50
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da se jih da temeljito oþistiti in razkužiti.

škodljivi za živali in morajo biti takšni,
Objekti in oprema morajo biti urejeni

enostavno þišþenje in razkuževanje.

9. þlen

dovolj odporen in primeren za

zlasti hlevov in opreme, s katerimi lahko

pridejo živali v stik, ne smejo biti

ne sme biti škodljiv za živali. Biti mora

objektov in prostorov za nastanitev ter

opreme, s katerim pridejo živali v stik,

8. Materiali, ki se uporabljajo za gradnjo

Objekti in prostori za nastanitev

Material za gradnjo objektov, boksov in

skladu z njenimi fiziološkimi in

zaprta, ji je treba glede na pridobljene

fiziološkimi in etološkimi potrebami.

zaprta, ji je treba dati dovolj prostora v

ýe je žival stalno ali redno privezana ali

nemoteno leganje in vstajanje

privezane, privezi omogoþajo

nepotrebno trpljenje ali poškodbe živali.
ýe je žival stalno ali redno privezana ali

skladu z naþinom reje. ýe so

naþin, pri katerem bi se povzroþilo

9. þlen

da nemoteno legajo, vstajajo,

udomaþitvi, ki prepreþuje nepotrebno

so razmere v boksu vsaj take,

gibanja, primerna njihovi vrsti, pasmi,

znanstvenimi dognanji se svobodnega

skladu s pridobljenimi izkušnjami in

starosti, stopnji razvoja, prilagoditvi in

8. þlen

primerna svoboda gibanja, þe

(Živalim mora biti zagotovljena svoboda

vpogled.

predložiti pristojnemu inšpektorju na
110. Živalim je zagotovljena

zadnjega vpisa.

skrbnik živali hraniti najmanj pet let od
zadnjega vpisa ter ga mora na zahtevo

poginov najmanj tri leta od

Dnevnik veterinarskih posegov mora

Št.

7. Ob upoštevanju vrste živali in v

uredbe.
Skrbnik živali hrani evidenco

zadnjega vpisa za potrebe te

predložiti uradnemu veterinarju na
vpogled.
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Svoboda gibanja

þe se jih drugaþe zahteva.
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vremenskimi razmerami,
plenilci in drugimi
nevarnostmi.

drugimi nevarnostmi. V neugodnih
vremenskih razmerah morajo imeti na
voljo najmanj zašþito pred moþnim

mogoþe, zavarujejo pred neugodnimi

vremenskimi vplivi, plenilci in tveganji

za njihovo zdravje.

113. ýe se uporablja
elektronsko vodeni sistem
prezraþevanja, je zagotovljen
alarmni sistem, ki opozarja na
okvaro.

dnevno pregledana. Morebitne okvare
morajo biti odpravljene v najkrajšem
þasu. Do popravila morajo biti
zagotovljene možnosti za zagotavljanje
zdravja in dobrega poþutja živali.

13. Vso avtomatsko ali mehansko

opremo, nujno za zdravje in dobro

poþutje živali, je treba pregledati

najmanj enkrat na dan. ýe se ugotovijo

okvare, jih je treba nemudoma odpraviti

sistem mora biti redno vzdrževan in

prezraþevalnem sistemu. Alarmni

opozarja skrbnika živali na okvaro v

poþutja živali.

ýe sta zdravje in dobro poþutje živali

Pri umetnem zraþenju objektov mora
biti zagotovljen alarmni sistem, ki

ukrepe za varovanje zdravja in dobrega

20

20

83

Št.

ali, þe to ni mogoþe, sprejeti ustrezne

Avtomatska ali mehanska oprema

Skrbnik živali mora poskrbeti, da je

oziroma suho mesto za poþitek.

tehniþna oprema v objektih enkrat

11. þlen

zavarovane pred neugodnimi

vremenskimi razmerami, plenilci in

zgradbah, se, kadar je potrebno in

vetrom ali soncem in suh prostor

potrebno in mogoþe,

zavarovane pred neugodnimi

12. Živali, ki niso nastanjene v

in prašiþe.

Živali nastanjene izven objektov
objektov, so, kadar je

Ta zahteva ne velja za teleta

morajo biti živali v temi.
morajo biti, kadar je to potrebno,

morajo biti živali v temi.

je treba doloþiti þas za poþitek, ko
112. Živali, nastanjene zunaj

doloþiti þas za poþitek, ko

svetloba. Pri uporabi umetne svetlobe

Živali, nastanjene izven objektov,

umetne svetlobe je treba

mora biti zagotovljena primerna umetna

10. þlen

stalno v temi. Pri uporabi

živali.

zraþenja, primernega vrsti

temi. ýe ni dovolj naravne svetlobe,

razmeram.

prekinitve. ýe naravna svetloba, ki je na

ustrezna umetna razsvetljava.

potrebam ter predpisanim higienskim

pod umetno razsvetljavo brez ustrezne

11 W/m ) ali umetnega

2

umetne osvetlitve (v jakosti

Živali v objektih ne smejo biti

udomaþitvi, fiziološkim in etološkim

nastanjene niti v stalni temi niti nenehno

steni (okna in vrata) ali vir

Živali v objektih ne smejo biti stalno v

vrsti in stopnji razvoja, prilagoditvi in

11. Živali v stavbah ne smejo biti

1/20 talne površine odprtine v

etološkim potrebam živali, se zagotovi

katerih so živali, morajo ustrezati njihovi

ohranjati v mejah, ki ne škodijo živalim.

voljo, ne zadošþa fiziološkim in

in intenzivnost hrupa v prostorih, v

zraka in koncentracije plina je treba
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18. Živalim ni dovoljeno dajati nobenih

mora

izpolnjevati

zahteve,

þim manjše.

poškodbe zaradi prerivanja za vodo in
Krma

prerivanja za vodo in krmo med živalmi

kontaminacije vode in krme in

12. þlen

vode in krme ter da so poškodbe zaradi

namešþena tako, da so možnost

krmo med živalmi þim manjše.

biti oblikovana, grajena in namešþena
tako, da se prepreþuje onesnaženje

mora biti naþrtovana, zgrajena in

115. V prehrano živali se

(ne velja za teleta).

biti omogoþen dostop do
napajanja na drug naþin

Oprema za napajanje in krmljenje mora

20

50

84
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17. Oprema za krmljenje in napajanje

vodnega vira ali pa jim mora

mora biti omogoþen dostop do
napajanja na drug naþin.

biti omogoþeno, da svoje potrebe po

tekoþini zadovoljijo na drugaþne naþine

114. Vse živali morajo imeti
dostop do primernega

Vse živali morajo imeti dostop do
primernega vodnega vira ali pa jim

12. þlen

16. Vse živali morajo imeti dostop do

ustreznega dovoda vode ali pa jim mora

njihovim fiziološkim potrebam.

njihovim fiziološkim potrebam.

Vse živali morajo imeti dostop do krme
v þasovnih presledkih, ki ustrezajo

12. þlen

krme v þasovnih intervalih, ki ustrezajo

15. Vse živali morajo imeti dostop do

trpljenje ali poškodbe.

snovi, ki bi lahko povzroþile nepotrebno

oziroma hrana ali tekoþina ne vsebuje

dobivajo hrane ali tekoþine na naþin

svojim potrebam po hranjenju. Živali ne

krmljenju.

ob

zadovoljevanje

ohranjanje zdravja in da zadostijo

potreb

napajanja za ohranjanje zdravja ter

vrsti in je v zadostnih koliþinah, za

etoloških

krme ter primeren naþin krmljenja in

prehrano, ki ustreza njihovi starosti in

primerno kakovost in koliþino ustrezne

14. Živali morajo imeti kakovostno

Krma, voda in druge snovi

preizkušati.

Št.

okvaro. Alarmni sistem je treba redno
Skrbnik živali mora živalim zagotoviti

sistemu.

poþutje živali, tudi þe se sistem pokvari,

12. þlen

živali do odprave napake na osnovnem

zraka, da se ohrani zdravje in dobro

13036 /

in alarmni sistem za opozarjanje na

rezervni sistem zraþenja, ki zadošþa za
ohranitev zdravja in dobrega poþutja

zagotavljanje zadostnega kroženja

proizvajalca. Zagotovljen mora biti

prezraþevanja, je treba zagotoviti

ustrezen rezervni sistem za

preizkušen v skladu z navodili

odvisna od umetnega sistema

Stran
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Zakon o zašþiti živali
(Uradni list RS, št. 98/99,
126/03, 14/07) 20. þlen

13. þlen

poškodujejo

dele

zahtevali posege, ki ne bi povzroþili

trpljenje ali poškodbo ali ki bi lahko

povzroþili minimalno ali trenutno

nekaterih postopkov, ki bi lahko

trajnih poškodb.

obremenitev, vendar pa ne povzroþajo

85

pomenijo za žival kratkotrajno

zadevne živali, niso dovoljeni.

Ta doloþba ne izkljuþuje uporabe

Izjemoma so dovoljeni postopki, ki

trpljenje ali poškodbo katere koli

neustreznega sistema reje.

vkljuþno z zdravjem, so prepovedani.

znakov poškodb zaradi

ali škodljivo vplivajo na poþutje živali,

50
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reje, ki povzroþajo ali lahko povzroþijo

117. Na živalih ni oþitnih

ušesnih

Reja in postopki z živalmi, ki lahko

zatrganja

povzroþijo živalim nepotrebno trpljenje

številk.

zaradi

Izjeme so poškodbe uhljev

telesa.

same

Izjema so pašne živali, ki si

okonþina ...).

pohabljanj (manjka uhelj, rep,

posledice namernih

116. Na živalih niso vidne

Št.

20. Metode ekstenzivne in intenzivne

Postopki reje

poseg v korist živali.

– krajšanje uhljev živalim, razen þe je

nacionalne doloþbe v skladu s

splošnimi pravili

– amputacije ali kastracije z elastiþnim
obroþkom;

91/630/EGS veljajo ustrezne

þlena 5 in brez vpliva na Direktivo

pohabljenjih v skladu s postopkom iz

19. Pred sprejetjem posebnih doloþb o

Pohabljenja

Popolno ali delno amputiranje telesnih
delov in popolni ali delni odvzem ali
uniþenje organov ali tkiv vretenþarjev,
storjeni naklepno, je prepovedano in se
šteje za muþenje živali. Prepovedani
so:

izdana

poþutju živali.

snovi ne škodujejo zdravju ali dobremu

ali

sodba za prekršek ni bila

odloþba

zootehniške namene.
Pravnomoþna

2005, str. 1).

razen þe so znanstvene študije o

preventivne, terapevtske ali

dobrem poþutju živali ali praktiþne

higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2.

v þlenu 1(2)(c) Direktive 96/22/EGS [1],

snovi le za dovoljene

smejo vkljuþevati dovoljene

izkušnje pokazale, da uþinki omenjene

dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede

Evropskega

zootehniþno zdravljenje, kot je doloþeno

Uredbo

parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z

ali preventivne namene ali za

z

predpisane

drugih snovi, razen tistih za terapevtske

Uradni list Republike Slovenije
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trajne poškodbe, þe to dovoljujejo

zdravju in dobremu poþutju.

priþakuje, da reja ne more škodljivo

86

Št.

poþutje.
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vplivati na njeno zdravje ali dobro

priþakovati, da to ne škoduje njihovemu

genotipa ali fenotipa lahko upraviþeno

Živali se smejo rediti le, þe je na podlagi
njihovega genotipa ali fenotipa mogoþe

13. þlen

razen þe se na podlagi njenega

21. Nobena žival se ne sme rediti,

nacionalne doloþbe.

Stran
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— Standardi za kolobarjenje

snovi v tleh s primerno

dejavnostjo

— Upravljanje z ornimi strnišþi

zemljišþu

upošteva specifiþne razmere na

— Minimalno upravljanje zemljišþ, ki

— Minimalna talna odeja
— Ohranjanje teras

NAýIN DELOVANJA

Ohranjanje ravni organske

2. Organska snov v tleh:

ukrepi

Zašþita tal s primernimi

1. Erozija tal:

TEMA

UKREP

zemljišþa

je

treba

tri leta.

lahko v monokulturi prideluje najveþ

njivskih površinah gospodarstva se

kolobarni þleni. Koruza na vseh

podsevki in dosevki se štejejo kot

rastlinami

ali

zastirko

v

– ali poskrbeti za ozelenitev.
ustrezen kolobar.

87

121. V triletnem obdobju je upoštevan

50

50

50

50

STOPNJA
KRŠITVE

Št.

površini veþ kot tri leta. Praha,

del kolobarja in so lahko na isti

mešanice na njivskih površinah so

mešanice in deteljno-travne

triletni. Trave, detelje, travno-deteljne

že dveletni kolobar, priporoþljiv pa je

pridelave in lahko kot takega štejemo

kolobar, ki ustreza izbrani tehnologiji

Kot ustrezen kolobar se šteje vsak

celotnega kmetijskega gospodarstva.

najmanj 50 % njivskih površin

Obvezen je i ustrezen kolobar na

z

vegetacijskem obdobju.
Delež organske snovi in humusa v tleh je
posledica delovanja podnebja in rastlinja na
matiþno podlago. Razgradnja organskih
ostankov in biokemiþni procesi v tleh so
najpomembnejši za rodovitnost in stabilnost
talnega ekosistema. Gospodarjenje z organsko
snovjo v tleh je pomembno za prepreþevanje
erozije in drugih slabih vplivov na tla (slabšanje
strukture, sposobnost za zadrževanje vode), še
posebno na plitvih, lahkih in hidromorfnih tleh.
Za naþrtovanje poveþevanja in/ali vzdrževanja
deleža organske snovi in humusa v tleh se
predvsem upoštevajo kolobar, zaoravanje
žetvenih ostankov, redno in uravnoteženo
gnojenje z živinskimi gnojili ali vkljuþevanje
metuljnic v kolobar.
Zahteva se nadzira na kraju samem na podlagi
pregleda vsakoletnih zbirnih vlog oziroma
drugih evidenc, ki jih hrani kmet. Hranjenje
drugih evidenc zaradi navzkrižne skladnosti ni
obvezno, je pa priporoþljivo.

tal

– ali ohraniti strnišþe

teh ukrepov:

krajih najpogostejša).

– ali oranje po plastnicah

februarjem upoštevati vsaj enega od

precej prepreþimo vodno erozijo (ki je v naših

pokritost

treba med 15. novembrom in 15.

preþno na naklon ob upoštevanju pravega þasa

Zaradi zašþite tal pred erozijo se zagotavlja

imajo srednji naklon 20 % ali veþ je

pred erozijo.

119. Ohranjanje teras zaradi zašþite
120. Na GERK-ih z rabo na njivah, ki

zemljišþa, njegovo izpostavljenost vodni ali

zmanjšujejo uþinek erozije.

pokrovom.

preostalih dejavnikov). Z oranjem po plastnicah

treba predvsem upoštevati naklon kmetijskega

zemljišþa pokrita z rastlinskim

118. Med rastno dobo so kmetijska

ZAHTEVE

vetrni eroziji ter þas in naþin obdelave tal (poleg

Pri naþrtovanju varovanja tal pred erozijo je

uporabljati agrotehniþne ukrepe, ki

delcev zaradi delovanja vode ali vetra na tla.

Erozija tal je razpadanje in premešþanje talnih

SMERNICE

erozije tal þim manjša, in hkrati

obdelovati tako, da bo možnost

Kmetijska

Priloga 2: IXX. Standard za dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju

Podroþje D: Dobri kmetijski in okoljski pogoji
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habitatov

prepreþiti poslabšanje stanja

ohranjanja, vzdrževanja in

Zagotavljanje minimalne ravni

dobrem rastnem stanju

— Vzdrževanje oljþnih nasadov in trte v

— Zašþita trajnih pašnikov

— Prepoved izkrþenja oljk

— Prepreþevanje širitve nezaželene
vegetacije na kmetijsko zemljišþe

— Minimalne obremenitve živine in/ ali
ustrezni režimi

— Ohranjanje krajinskih znaþilnosti,
vkljuþno z, þe je ustrezno, živimi
mejami, ribniki, jarki in drevesi v vrsti,
skupini ali posamiþno

oþistiti v dveh letih od pridobitve.

gospodarstvo pridobi in jih mora

zarašþene površine, ki jih kmetijsko

vloge po letu 2005. Izjema so

upošteva leto prve vložitve zbirne

2005 ni vložena zbirna vloga, se

zbirne vloge za leto 2005; þe v letu

poveþevati. Upošteva se podatek iz

Površine v zarašþanju se ne smejo

Zbitost tal je najveþkrat posledica þezmerne
uporabe kmetijskih strojev v neprimernem
þasu. Obþutljivost tal za zbijanje se poveþuje z
veþjim deležem gline v tleh in z neustrezno
setveno sestavo (monokulture in ozki
specializirani kolobarji). Pri prepreþevanju
nastajanja zbitih tal se ob tipu tal upoštevajo
tudi raba primernih kmetijskih strojev v
primernem stanju tal, kolobar, razliþna in s
potrebami rastlin usklajena globina oranja,
obþasno globoko rahljanje in vzdrževanje
drenaže.
Dober gospodar na kmetijskih zemljišþih pri
rabi opravlja najnujnejše ukrepe skladno z
ustrezno tehnologijo, zlasti s tem da:
– redno obdeluje in vzdržuje kmetijska
zemljišþa;
– zagotavlja ohranjanje oziroma izboljševanje
rodovitnosti tal z ustreznim naþinom rabe;
– ne povzroþa degradacije zemljišþ (erozija,
zbitost, onesnaženje) z neustrezno tehnologijo;
– zgledno in stalno vzdržuje zemljišþa;
– obdeluje zemljišþe tako, da je ob uporabi
ustrezne agrotehnike omogoþena optimalna in
ekonomiþna pridelava;
– upravlja vsa zemljišþa, ki pripadajo
kmetijskemu gospodarstvu, tako da ni
ogrožena vitalnost gospodarstva; ob svoji
nezmožnosti za delo ali daljši odsotnosti
poskrbi za ustrezno obdelavo zemljišþ;
– vzdrževanje oljþnih nasadov v dobrem
vegetativnem stanju;
– vzdrževanje oljþnih nasadov in skupin oljþnih
dreves, kadar gre za tradicionalno gojenje oljk v
sredozemskem pasu Slovenije.

ohranjanje habitatov)

88

50

20
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(razen na podroþjih iz standarda za

najpozneje do 15. 10. tekoþega leta.

košnjo ali kombinacijo paše in košnje

127. Trajne pašnike se ohranja s pašo,

ohranjanje habitatov)

(razen na podroþjih iz standarda za

leta.

košnje najpozneje do 15. 10. tekoþega

pašo, košnjo ali kombinacijo paše in

126. Obdelanost travinja se zagotavlja s

ohranjanje habitatov)

(razen na podroþjih iz standarda za

vzdržuje s katero koli obliko košnje.

gospodarstvu. ýe živali ni, se travinje

domaþimi živalmi, þe so na kmetijskem

125. Minimalna obremenitev površin z

najpozneje do 15. 10. tekoþega leta.

standarda za ohranjanje habitatov)

vsako leto (razen na podroþjih iz

124. Kmetijska zemljišþa so obdelana

mehanizacije.

oþitnih sledi zaradi neprimerne uporabe

123. Na pretežnem delu zemljišþa ni

20

Št.

vzdrževanja:

— Primerna uporaba strojev

Pri obdelavi tal je treba upoštevati
razmoþenost tal. Globina kolesnic na
pretežnem delu parcele ne sme
presegati 20 cm.

122. Žetveni ostanki na njivah se ne
smejo kuriti.
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4. Minimalna raven

primernimi ukrepi

Ohranjanje strukture tal s

3. Struktura tal:

Žetveni ostanki na njivah se ne
smejo kuriti.

Stran
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potrebno.

vodotokih

Vzpostavitev varovalnih pasov ob

kapnice vodno dovoljenje ni

in odplakami ter upravljanje

uporabe vode

dodelitev dovoljenja. Za uporabo

ravnanje v skladu s postopki za

potrebno dovoljenje, kar pomeni

Za uporabo vode za namakanje je

onesnaževanjem

Varovalni pasovi ob vodotokih

Vodno dovoljenje

zašþita vodnih virov pred

vodnimi viri:

5. Zašþita in upravljanje z

Varovalni pasovi ob vodotokih so razliþno širok
pas zemljišþa ob vodotokih kjer je prepovedana
uporaba sredstev, ki bi se lahko preko površine
ali podzemno izlivala v vodotoke in s tem
ogrozila življenje v vodi ali ob njej.
Varovalne pasove se vzpostavi v skladu z
Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
57/08)
Varovalni pas je lahko zarašþen s travo, divje
rastoþimi rastlinami, grmovjem ali drevesi,
lahko se obdeluje. Varovalni pas mora biti
vzdrževan v skladu z dobro kmetijsko prakso.
Predvsem pa je v varovalnem pasu
potrebno upoštevati predpisan režim
delovanja

Voda je splošna dobrina, zato je z njo treba
ravnati gospodarno. Njena razpoložljivost vpliva
na rastline in živali. Zaradi ohranjanja vode za
njihovo osnovno preživetje je potrebno za
vsako rabo vode ustrezno z Zakonom o vodah
predpisano dovoljenje.

100

50
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50
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standarda za fitofarmacevtska sredstva)

voda iz standarda za nitrate in

(razen ob vodnih telesih površinskih

vzpostavljeni.

površinskih voda morajo biti

131. Varovalni pasovi ob vodnih telesih

kmetijskih površin mora biti izdano.

130. Vodno dovoljenje za namakanje

oskrbovani/obdelani.

129. Oljþniki in vinogradi morajo biti

vzpostavitve registra o njih)

posebnosti se ne preverja do

(ohranjanje sestavin krajinskih

skupine oljþnih dreves

katerih uspevajo oljke, štejemo tudi

zidovi, terase), kamor v obmoþjih, v

vodotokih, ribniki, veþje mlake, suhi

posebnosti (pasovi vegetacije ob

ohranjevanje sestavin krajinskih

Ob veþjih zemljiških delih se zagotavlja

krajine.

ohranja tradicionalno podobo kulturne

128. Ohranjanje kmetijskih zemljišþ, ki
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GERK PID

Domaþe ime
GERK-a

Površina
GERK-a
(v arih)

Površina
posamezne
kmetijske rastline
(v arih)
Vrsta
kmetijske
rastline *

Priloga 3: Evidenca uporabe živinskih in mineralnih gnojil za tekoþe koledarsko leto

Gnojenje
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1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

5

1
2
3
4

5

1
2
3
4

Datum
gnojenja

Mineralna gnojila
Vrsta
Koliþina
Datum
mineralnega
(kg)
gnojenja
gnojila ***
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4
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Koliþina
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1
2

Vrsta
živinskega
gnojila
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Vrsta dom.
živali **

2-kosni travnik
3-kosni travnik
4-kosni travnik
pašno-kosna raba
detelje in deteljne mešanice
deteljno-travne mešanice
trave, travne mešanice in travno-deteljne
mešanice
koruza
krompir
pšenica
jeþmen
tritikala
oves
rž
druga žita
oljna ogršþica
druge oljnice
hmelj
soja
sonþnice
krmne korenovke
drugi enoletni posevki
sadno drevje
oljke
drugo sadje (jagode, borovnice)
vinska trta
plodovke
korenovke in gomoljnice
solatnice
kapusnice
þebulnice
þebulnice – por
stroþnice

* Vrsta kmetijske rastline

270
240
180
150
150
120
120
120
200
80
270
80
150
200
200
150
100
80
100
250
170
150
300
120
250
60

320

Mejna vrednost
(kg N/ha)
170
240
320
240
80
240

Mejne vrednosti letnega vnosa dušika v tla (v kg N/ha)
Hlevski gnoj
(v kg N/m3)
3,3
4,1
9,0 (1)
3,5
2,2
Gnojnica
(v kg N/m3)
2,0
2,5
/
/
/

Gnojevka
(v kg N/m3)
4,0
5,0
2,6 (2)
/
/

*** Pri sestavljenih in mešanih gnojilih je treba navesti razmerje med primarnimi hranili (na primer NPK 1020-30), pri enostavnih pa vsebnost hranila v odstotkih (na primer KAN – 27 % N)
Razlaga pojmov:
1. primarna hranila oziroma makrohranila so glavna hranila, in sicer dušik, fosfor in kalij;
2. enojno oziroma enostavno gnojilo je gnojilo, ki vsebuje le eno primarno hranilo;
3. sestavljeno oziroma kompleksno gnojilo je gnojilo, ki vsebuje najmanj dve primarni hranili z
navedeno vsebnostjo in se pridobiva kemijsko ali z mešanjem ali s kombinacijo obeh;
4. mešano gnojilo je gnojilo, ki se pridobiva s suhim mešanjem veþ gnojil brez kemijske reakcije.

2

Vrednosti se nanašajo na perutninski gnoj s 50 % sušine.
Vrednosti se nanašajo na nerazredþeno svežo gnojevko z 10 % sušine.
ýe so na voljo izsledki analize o vsebnosti dušika v gnojilu, se lahko uporabljajo tudi te. V tem primeru
morajo biti izsledki analize priloženi evidenci. ýe na KMG nastajajo živinska gnojila razliþnih vrst domaþih
živali in se ne skladišþijo loþeno, se v evidenci navede tista vrsta živali, ki je po številu GVŽ najveþ.

1

Vrsta domaþe živali**
(oznaka v evidenci)
govedo (G)
prašiþi (P)
perutnina (PE)
drobnica (D)
konji (K)

Vsebnost dušika v živinskih gnojilih pri posameznih vrstah domaþih živali
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Uredba o vodovarstvenem območju za vodna
telesa vodonosnikov za območja občin
Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom
74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o vodovarstvenem območju za vodna telesa
vodonosnikov za območja občin Šmartno
ob Paki, Polzela in Braslovče
1. Splošne določbe
1. člen
(1) Ta uredba določa vodovarstveno območje za vodna
telesa vodonosnikov (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveno
območje), ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo
in je na območju občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče,
ter vodovarstveni režim.
(2) Ta uredba določa tudi notranja območja znotraj vodovarstvenega območja.
2. člen
(1) Vodovarstveno območje sestavljajo območja zajetij
in notranja območja, ki so prikazana na publikacijski karti iz
priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Območja zajetij so določena okoli črpalnih vrtin in so
navedena na seznamu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
Območja zajetij so prikazana na karti iz prejšnjega odstavka z
znakom, ki je kot krog modre barve.
(3) Notranja območja se delijo na najožja vodovarstvena
območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, na ožja vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom in na širša
vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim režimom.
(4) Notranja območja iz prejšnjega odstavka so prikazana
na publikacijski karti iz prvega odstavka tega člena in označena
na naslednji način:
– najožja območja z oranžno barvo in oznako »VVO I«,
– ožja območja z rumeno barvo in oznako »VVO II« in
– širša območja z zeleno barvo in oznako »VVO III«.
3. člen
(1) Meje vodovarstvenega območja, območja zajetij in
notranjih območij so poligoni, določeni v digitalni obliki kot poseben sloj geografskega informacijskega sistema in prikazani
na karti, ki jo v izvirniku hrani ministrstvo, pristojno za vode (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Vodovarstveno območje se evidentira v vodnem katastru kot atributni del digitalne zbirke podatkov.
(3) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcele), ki so na vodovarstvenem območju, je v prilogi 2, ki je
sestavni del te uredbe. Seznam parcel je povzet po digitalnem
zemljiškem katastru iz oktobra 2010, ki ga vodi Geodetska
uprava Republike Slovenije.
2. Ukrepi, prepovedi in omejitve za rabo vode
4. člen
(1) Na najožjem vodovarstvenem območju je prepovedana raba podzemne vode iz vodnih virov, ki se varujejo s to
uredbo, razen za javno oskrbo s pitno vodo.
(2) Na ožjem in širšem vodovarstvenem območju se lahko
podeli vodna pravica za rabo vode iz vodnih virov, ki se varujejo
s to uredbo, če to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki se
uporablja ali je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo.
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3. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo
5. člen
(1) Na območju zajetja je prepovedana gradnja, razen
gradnje, ki je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo in je
zanjo pridobljeno vodno soglasje.
(2) Na območju zajetja je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali kakovost
pitne vode.
6. člen
(1) Na notranjih območjih sta prepovedani gradnja in
izvedba gradbenih del, ki sta v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, označeni z oznako »–«.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija stanovanjskih in nestanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, če
se ne spremeni namembnost objekta oziroma če sprememba
namembnosti objekta ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje vodnega telesa in se za izvajanje teh del izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se
prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih
voda.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je
na notranjih območjih dovoljena rekonstrukcija vojaških objektov in objektov za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih
nesrečah, če se ne spremeni namembnost objekta oziroma
če sprememba namembnosti objekta ne pomeni povečanja
tveganja za onesnaženje vodnega telesa in se za izvajanje teh
del izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s
katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in
podzemnih voda.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena so
na notranjih območjih dovoljena vzdrževalna dela v javno korist
na državnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste,
in predpisi, ki urejajo graditev objektov, vzdrževalna dela na
železniški infrastrukturi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, ter vzdrževalna dela na letališki infrastrukturi in objektih, sistemih in napravah navigacijskih služb zračnega prometa
(v nadaljnjem besedilu: letalski navigacijski objekti) v skladu
s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev
objektov, in se za izvajanje teh del izda vodno soglasje, če so
zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne
vplive na stanje površinskih in podzemnih voda.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je
na notranjih območjih dovoljena odstranitev objektov ob hkratni
ukinitvi internega kanalizacijskega omrežja.
7. člen
(1) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v
preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z
oznako »+«.
(2) Za gradnjo na notranjih območjih, ki je v preglednicah
1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pd«, je
treba pridobiti vodno soglasje.
(3) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v
preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z
oznako »pp«, če so v projektnih rešitvah iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere
je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da
je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k
projektnim rešitvam za gradnjo in izvedbo zaščitnih ukrepov
pa je izdano vodno soglasje.
(4) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v
preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 3 te uredbe označena z oznako
»pip«, če je to gradnja infrastrukture v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, za katerega je narejena celovita presoja vplivov na okolje
ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov objekta infrastrukture na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih
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ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje
v postopku izdaje mnenja o državnem prostorskem načrtu ali
občinskem podrobnem prostorskem načrtu.
(5) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena za
gradnjo, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe
označena z oznako »pp« in je na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim
načrtom, ministrstvo preveri sprejemljivost vplivov objekta na
vodni režim in stanje vodnega telesa v postopku izdaje mnenja
o državnem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem
prostorskem načrtu v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko
načrtovanje.
(6) Ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena za
gradnjo, ki je v preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pip« in je na območju, ki se ureja z državnim
prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni
režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na
zmanjšanje tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja o državnem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem
prostorskem načrtu.
8. člen
Vodno soglasje se izda za gradnjo na notranjih območjih, če so upoštevane prepovedi in pogoji glede odvajanja
odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri
odvajanju odpadnih voda.
9. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te
uredbe je na notranjih območjih gradnja dovoljena in se zanjo
izda vodno soglasje za prenosni plinovod izključno za zemeljski
plin v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad
16 barov, ter standardom SIST EN 1594, če je iz izsledkov
analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za
onesnaženje zaradi te gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na notranjih območjih dovoljena gradnja letališč za javne
potrebe za helikopterje s premerom do 40 m v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov,
in se za gradnjo izda vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani
zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za
onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi
te gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo.
(3) Ne glede določbe četrtega odstavka 7. člena te uredbe
je na notranjih območjih gradnja dovoljena in se zanjo izda
vodno soglasje za glavne in regionalne ceste ter glavne in
regionalne železniške proge, če gradnja in izvedba gradbenih
del sami po sebi ne dosegata ali ne presegata pragov, določenih s predpisom, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je
potrebna presoja vplivov na okolje, in če so v projektnih rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani
zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za
onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi
te gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo.
10. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe
so na notranjih območjih za gradnjo avtoceste, hitre ceste,
glavne, regionalne in lokalne ceste ter glavne in regionalne železniške proge dovoljena gradbena dela, navedena v preglednici 1.2 priloge 3 te uredbe pod zaporednima številkama 1 in 14,
in se izda vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi,
za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi izvajanja gradbenih
del sprejemljivo.
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4. Prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi v zvezi
z ravnanjem z zemljišči
11. člen
(1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano:
– gnojenje brez gnojilnega načrta;
– gnojenje z ostanki greznic, malih čistilnih naprav ali
skupnih čistilnih naprav;
– gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in
gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja;
– shranjevanje organskih gnojil, razen uležanega hlevskega gnoja, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
– shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki
ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
– shranjevanje blata iz čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu;
– uporabljati kompost in pregnito blato 2. razreda okoljske
kakovosti, določeno v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov;
– uporabljati blato iz čistilnih naprav, določeno v skladu s
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav
v kmetijstvu.
(2) Gnojilni načrt iz prve alineje prejšnjega odstavka mora
biti izdelan v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na
vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora
vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino
ter okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdela v skladu s
Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene
na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za
analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečen
vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake
talne lastnosti na teh parcelah.
12. člen
(1) Poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena
je na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih
prepovedano tudi:
– gnojenje z gnojnico in gnojevko;
– preoravanje trajnega travinja, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki
je vključeno v kolobar;
– uporabljati mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, od
spravila pridelka do 1. marca;
– uporabljati kompost in pregnito blato 1. razreda okoljske
kakovosti, določeno v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov;
– namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila.
(2) Pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem na najožjih
vodovarstvenih območjih letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč
znotraj najožjih vodovarstvenih območij ne sme presegati
140 kg N/ha.
(3) Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, se na najožjih
vodovarstvenih območjih lahko uporabljajo zunaj časovnih prepovedi iz prvega odstavka tega člena, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in pri gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane
naslednje zahteve:
– za okopavine največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju pred setvijo ne sme presegati 30 kg N/ha;
– največji enkraten odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne sme presegati 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se
opravi enkrat za eno vrsto okopavine. Test in vrednotenje rezultatov testa se izvedeta v skladu s Smernicami za strokovno
utemeljeno gnojenje iz drugega odstavka prejšnjega člena;
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– za žita enkraten vnos dušika z dognojevanjem ne sme
presegati 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimnih vrst žita
vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;
– za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne
sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo;
– za trajne nasade enkraten vnos dušika z dognojevanjem
ne sme presegati 60 kg N/ha;
– za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri
začetnem gnojenju ne sme presegati 40 kg N/ha. Enkratni
vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati
60 kg N/ha.
(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno odejo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z
nitrati iz kmetijskih virov.
(5) Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine
in se ograde s pašnimi površinami nahajajo tudi na najožjih
vodovarstvenih območjih, se živali v teh ogradah lahko pasejo
na naslednji način:
– dokrmljevanje živali ni dovoljeno,
– napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika) mora biti urejeno tako, da se ga lahko premešča po pašni
površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih
izločkov po zemljišču,
– pašo je treba prekiniti, če pride na pašni površini do
uničenja travne ruše zaradi gaženja.
13. člen
Gnojenje kmetijskih zemljišč z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, se mora na ožjih in širših vodovarstvenih območjih
izvajati tako, da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri
začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju
pa 80 kg N/ha.
14. člen
(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je za zatiranje
škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih prepovedana
uporaba fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu:
FFS), ki vsebujejo aktivne snovi s Seznama prepovedanih
aktivnih snovi (v nadaljnjem besedilu: Seznam).
(2) Seznam pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo,
v sodelovanju z ministrstvom in ministrstvom, pristojnim za
zdravje, vsako leto najpozneje do konca novembra za naslednje leto na podlagi preveritve vseh FFS, registriranih v
Republiki Sloveniji, in ob upoštevanju podatkov o potencialu
za spiranje aktivnih snovi v podzemno vodo, pridobljenih ob
registraciji FFS, podatkov pri ocenjevanju aktivnih snovi na
ravni Evropske unije ter na podlagi upoštevanja rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predhodnega
leta, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za zdravje, in rezultatov
monitoringa stanja voda za obravnavano območje iz prejšnjega
leta, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje.
(3) Seznam se objavi na spletni strani ministrstva.
15. člen
(1) Zatiranje škodljivih organizmov se na najožjih vodovarstvenih območjih izvaja s FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s
Seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi,
ki urejajo FFS, pod naslednjimi pogoji:
– uporaba FFS mora biti dopolnilni ukrep drugim nekemijskim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični
ukrepi),
– prednost ima uporaba tistih kemijskih ukrepov in tistih
FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo
ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov,
– med sezonami oziroma v sezoni je treba menjavati FFS
(aktivne snovi), ko je za posamezne škodljive organizme na
voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS, in
– uporaba FFS se mora izvajati na kmetijskih zemljiščih
po setvi in po vzniku kmetijskih rastlin in plevela oziroma po
presajanju kmetijskih rastlin in po vzniku plevela.
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(2) Ne glede na določbe četrte alineje prejšnjega odstavka
je uporaba FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s Seznama in
katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS,
na najožjih vodovarstvenih območjih na kmetijskih zemljiščih
brez zelene odeje po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin in
plevela oziroma pred presajanjem kmetijskih rastlin in pred
vznikom plevela dovoljena, če gre za gojenje vrtnin, za katere
ni na voljo FFS za uporabo po vzniku kmetijskih rastlin oziroma
po presajanju in hkrati iz ocene tveganja glede onesnaževanja
podzemne vode v postopku registracije FFS izhaja, da je tveganje za onesnaženje vode s tem FFS sprejemljivo.
16. člen
Zatiranje škodljivih organizmov se na kmetijskih zemljiščih
na ožjih in širših vodovarstvenih območjih izvaja z uporabo FFS
s seznama dovoljenih FFS iz Tehnoloških navodil za integrirano pridelavo, ki so objavljena na spletnih straneh ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo.
17. člen
(1) Na notranjih območjih je v gozdu, parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, zelenicah, gradbenih parcelah in objektih
transportne infrastrukture prepovedano:
– gnojenje z gnojnico in gnojevko;
– namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila;
– gnojenje z ostanki greznic, malih čistilnih naprav ali
skupnih čistilnih naprav;
– gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in
gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja;
– shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s
predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati
iz kmetijskih virov;
– shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki
ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, uporabljati pregnito blato, biološko razgradljive odpadke ali kompost, določen
v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih
odpadkov;
– shranjevanje blata iz čistilnih naprav, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu;
– uporabljati blato iz čistilnih naprav, določeno v skladu s
predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav
v kmetijstvu;
– uporabljati kompost in pregnito blato 2. razreda okoljske
kakovosti, določeno v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov;
– uporabljati mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, in
– uporabljati FFS.
(2) Na notranjih območjih je v gozdu prepovedana oskrba
strojev in naprav z gorivom in olji, razen če gre za biološko
razgradljive vrste olja.
5. Druge zahteve in omejitve
18. člen
Promet vozil, ki prevažajo nevarne snovi po državnih in
lokalnih cestah in železnici čez najožja vodovarstvena območja, je prepovedan.
19. člen
Parcele na notranjih območjih je prepovedano združevati
s parcelami, ki imajo drugačen vodovarstveni režim, ali s parcelami zunaj vodovarstvenega območja.
20. člen
(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih območjih morajo izvajalcem obvezne lokalne javne službe za
oskrbo s pitno vodo ali izvajalcu državnega monitoringa stanja
voda dopustiti dostop in redno vzdrževanje objektov za izva-
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janje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter
odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev
količin in kakovosti vode.
(2) Ukinitev oziroma odstranitev objektov za izvajanje
meritev iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo izvajalec
obvezne lokalne javne službe za oskrbo s pitno vodo na vodovarstvenem območju ali nosilec državnega monitoringa stanja
voda, izvede pa z njune strani pooblaščeni izvajalec.
6. Nadzor
21. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi:
1. s prepovedjo v zvezi z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu ter s prepovedjo uporabe FFS na kmetijskih
zemljiščih opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo;
2. z gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del ter prepovedjo gradnje in izvedbe gradbenih del opravljajo gradbeni
inšpektorji,
3. s prepovedjo v zvezi z ravnanjem na nekmetijskih zemljiščih in prepovedjo uporabe FFS na nekmetijskih zemljiščih
opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, in
4. s prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju
opravljajo zdravstveni inšpektorji.
(2) Nadzor nad izvajanjem ostalih določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
7. Kazenske določbe
22. člen
(1) Z globo od 4.100 eurov do 41.700 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
če:
1. rabi vodo v nasprotju z določbami prvega odstavka
4. člena te uredbe;
2. gradi ali izvaja dejavnost v nasprotju s prepovedmi iz
5. člena te uredbe;
3. gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim
soglasjem (5., 6., 7., 8., 9., 10., 21., 22., 23., 24., 27. in 28. člen
te uredbe);
4. gnoji, shranjuje ali uporablja kompost in pregnito blato
2. razreda okoljske kakovosti ali blato iz čistilnih naprav v nasprotju z 11. členom te uredbe;
5. gnoji z gnojnico in gnojevko, preorava trajno travinje,
uporablja mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, ali kompost
ali pregnito blato 1. razreda okoljske kakovosti ali namaka v
nasprotju s prvim odstavkom 12. člena te uredbe;
6. gnoji z uležanim hlevskim gnojem v nasprotju z drugim
odstavkom 12. člena te uredbe;
7. uporablja mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, v nasprotju s tretjim odstavkom 12. člena te uredbe;
8. ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom 12. člena te uredbe;
9. gnoji z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, v nasprotju s 13. členom te uredbe;
10. uporablja FFS v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena te uredbe;
11. izvaja zatiranje škodljivih organizmov s FFS v nasprotju s 15. in 16. členom te uredbe;
12. gnoji, namaka, shranjuje oziroma uporablja kompost
ali pregnito blato ali blato iz čistilnih naprav ali mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, ali FFS v nasprotju s prvim odstavkom
17. člena te uredbe;
13. oskrbuje stroje in naprave v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena te uredbe;
14. prevaža nevarne snovi po državnih in lokalnih cestah
ali železnici v nasprotju z 18. členom te uredbe;
15. ne dopusti dostopa in vzdrževanja objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter
odvzem vzorcev, gradnje novih objektov oziroma ukinitve in odstranitve objektov za izvajanje meritev iz 20. člena te uredbe.
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(2) Z globo od 125 eurov do 625 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 200 eurov do 1.200 eurov se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.
8. Prehodne in končna določba
23. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te
uredbe je na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Rečica V-1 (VR-1/81) in Rečica V-2 gradnja stanovanjskih
stavb iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe pod zaporedno
številko 1 dovoljena in se izda vodno soglasje, če so to funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter če gradnja stavb pomeni izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih
površin v naseljih in je dovoljena s prostorskim aktom, sprejetim
pred uveljavitvijo te uredbe.
(2) Gradnja objektov iz prejšnjega odstavka je dovoljena,
če so vsi obstoječi objekti na teh območjih priključeni na urejeno javno kanalizacijo oziroma se komunalna odpadna voda
zbira in čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Gradnja teh objektov je dovoljena tudi, če je javna kanalizacija,
ki omogoča tako priključevanje, določena kot naložba v načrtu
razvojnih programov občine Šmartno ob Paki in programu
opremljanja zemljišč za gradnjo, izdelanem v skladu s predpisi
o urejanju prostora, in se v skladu s programom opremljanja
gradnja javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med
občino Šmartno ob Paki in investitorjem.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te
uredbe je na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Rečica
V-1 (VR-1/81) in Rečica V-2 gradnja nestanovanjskih stavb iz
preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednimi številkami 16, 17, 17a, 18 in 19, dovoljena in se izda vodno
soglasje, če gre za gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek
prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj grajenega
območja kmetije, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi
se prepreči negativne vplive na stanje površinskih in podzemnih voda, in če je gradnja dovoljena s prostorskim aktom,
sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe.
24. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te
uredbe je na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetje Breg
(Ločica) in VBP-2/02 (Ločica) gradnja stanovanjskih stavb iz
preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe pod zaporedno številko 1
dovoljena in se izda vodno soglasje, če so to funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter če gradnja stavb
pomeni izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin
v naseljih in je dovoljena s prostorskim aktom, sprejetim pred
uveljavitvijo te uredbe.
(2) Gradnja objektov iz prejšnjega odstavka je dovoljena,
če so obstoječi objekti na teh območjih priključeni na urejeno
javno kanalizacijo oziroma se komunalna odpadna voda zbira
in čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Gradnja teh
objektov je dovoljena tudi, če je javna kanalizacija, ki omogoča
tako priključevanje, določena kot naložba v načrtu razvojnih
programov občine Polzela in programu opremljanja zemljišč
za gradnjo, izdelanem v skladu s predpisi o urejanju prostora,
in se v skladu s programom opremljanja gradnja javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med občino Polzela in
investitorjem.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te
uredbe je na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Breg
(Ločica) in VBP-2/02 (Ločica) gradnja nestanovanjskih stavb iz
preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednimi številkami 16, 17, 17a, 18 in 19, dovoljena in se izda vodno
soglasje, če gre za dopolnilno gradnjo objektov, ki pomenijo
izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj
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grajenega območja kmetije, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi,
s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje površinskih
in podzemnih voda in če je gradnja dovoljena s prostorskim
aktom, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe.
25. člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na ožjem vodovarstvenem območju za zajetje Letuš gradnja stanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe
pod zaporedno številko 1 dovoljena in se izda vodno soglasje,
če so to funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter če gradnja pomeni izkoristek prostih in nezadostno
izkoriščenih površin v naseljih in je dovoljena s prostorskim
aktom, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe.
(2) Gradnja objektov iz prejšnjega odstavka je dovoljena,
če so vsi obstoječi objekti na teh območjih priključeni na urejeno javno kanalizacijo oziroma se komunalna odpadna voda
zbira in čisti v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Gradnja teh objektov je dovoljena tudi, če je javna kanalizacija,
ki omogoča tako priključevanje, določena kot naložba v načrtu
razvojnih programov občine Braslovče in programu opremljanja
zemljišč za gradnjo, izdelanem v skladu s predpisi o urejanju
prostora, in se v skladu s programom opremljanja gradnja
javne kanalizacije zagotovi z ustrezno pogodbo med občino
Braslovče in investitorjem.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te
uredbe je na ožjem vodovarstvenem območju za zajetje Letuš
gradnja nestanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 3 te
uredbe, navedenih pod zaporednimi številkami 16, 17, 17a,
18 in 19, dovoljena in se izda vodno soglasje, če gre za gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno
izkoriščenih površin znotraj grajenega območja kmetije, če so
zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne
vplive na stanje površinskih in podzemnih voda in če je gradnja
dovoljena s prostorskim aktom, sprejetim pred uveljavitvijo te
uredbe.
26. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe
je na notranjih območjih za zajetja Podvin in PV-1/97 (Podvin)
gradnja državne ceste, ureditev lokalnih in dostopnih cest, javnih poti in nivojskega prehoda z nadvozom čez železniško progo Celje–Velenje dovoljena, če je gradnja infrastrukture v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim
prostorskim načrtom in za katerega je narejena celovita presoja
vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov objekta infrastrukture na vodni režim in stanje vodnega
telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za
onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi izsledkov analize
tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k predlogu
državnega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega
prostorskega načrta.
27. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe
je na najožjih vodovarstvenih območjih gradnja lokalnih cest in
javnih poti, distribucijskih elektroenergetskih vodov in plinovodov za zemeljski plin ter cevovodov za pitno in odpadno vodo
iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe dovoljena, če gre za
komunalno opremljanje zemljišč za obstoječe objekte na teh
območjih in se zanjo izda vodno soglasje, če so zagotovljeni
zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne vplive na stanje
površinskih in podzemnih voda.

Uradni list Republike Slovenije
28. člen
Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe
se na notranjih območjih, določenih za zajetje Šmartno ob Paki
(RP-2 /2000), nadaljuje postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na
avtocesti A 1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug, pri čemer
se gradbeno dovoljenje za gradnjo državne ceste od priključka
Šentrupert, na avtocesti A1 Šentilj–Koper, do priključka Velenje jug na območju zajetja Šmartno ob Paki (RP-2 /2000), na
odseku med priključkom Podgora in viaduktom Gora Oljka,
izda po pridobitvi vodne pravice za rabo vode in po priključitvi
javnega vodovodnega sistema na vodovodno omrežje povezovalnega vodovoda Velenje–Šmartno ob Paki ter po izključitvi
zajetja Šmartno ob Paki (RP-2/2000) iz javnega vodovodnega
sistema.
29. člen
Določbe te uredbe se ne uporabljajo v primerih gradnje
objektov in izvedbe gradbenih del, za katere je bilo pred uveljavitvijo te uredbe:
– pridobljeno pravnomočno oziroma dokončno gradbeno
dovoljenje,
– izdana informacija o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na
vodni režim ali stanje voda v postopku za pridobitev vodnega
soglasja, ali
– izdano pravnomočno oziroma dokončno vodno soglasje.
30. člen
Gnojilni načrti, izdelani pred uveljavitvijo te uredbe, se
lahko uporabljajo do konca obdobja, za katero so bili izdelani.
31. člen
(1) Izvajalci obvezne lokalne javne službe za oskrbo s pitno vodo na vodovarstvenem območju morajo pripraviti načrt za
označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom,
ki ureja kriterije za označevanje vodovarstvenega območja,
najpozneje do 31. decembra 2012.
(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti
območja zajetij in notranja območja označena najpozneje do
30. junija 2013.
32. člen
Postopki združevanja parcel na notranjih območjih iz te
uredbe, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v
skladu z dosedanjimi predpisi.
33. člen
Določbe prve alineje 11. člena, 12. člena, prvega odstavka 14. člena in 15. člena te uredbe se začnejo uporabljati
1. januarja 2012.
34. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-58/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-2511-0076
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga
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PRILOGA 2:
OBMOýJE ZAJETJA
IME: Breg
Šifra katastrske obþine: 992 Polzela
Parcela:
Del parcele: 326/312
IME: Letuš
Šifra katastrske obþine: 984 Letuš
Parcela:
Del parcele: 1265/2
IME: Podvin
Šifra katastrske obþine: 983 Male Braslovþe
Parcela:
Del parcele: 575/10
IME: PV-1/97
Šifra katastrske obþine: 983 Male Braslovþe
Parcela:
Del parcele: 575/9
IME: Reþica V-1(VR-1/81), Reþica V-2
Šifra katastrske obþine: 973 Reþica ob Paki
Parcela:
Del parcele: 531/2
IME: RP-2/2000
Šifra katastrske obþine: 973 Reþica ob Paki
Parcela:
Del parcele: 1/130
IME: Šmartno ob Paki
Šifra katastrske obþine: 972 Šmartno ob Paki
Parcela:
Del parcele: 4/3
IME: VBP-2/02
Šifra katastrske obþine: 992 Polzela
Parcela:
Del parcele: 326/26
NAJOŽJE VODOVARSTVENO OBMOýJE – VVO I
IME: Breg, VBP-2/02
Šifra katastrske obþine: 991 Orla vas
Parcela: 329/116, 329/223, 329/388, 329/435, 329/443
Del parcele: 1462, 329/115, 329/115, 329/116, 329/118, 329/204, 329/364, 329/439, 329/442,
329/450, 329/51, 329/54, 329/55, 329/56, 612/59
Šifra katastrske obþine: 992 Polzela
Parcela: *730, 326/213, 326/23, 326/24, 326/256, 326/258, 326/259, 326/27, 326/311, 326/313,
326/387, 326/414, 928/178, 928/180
Del parcele: 326/26, 326/50, 326/51, 326/52, 326/53, 326/54, 326/55, 326/56, 326/57, 326/58, 326/59,
326/83, 326/84, 326/85, 326/312, 928/146, 928/152, 928/153, 928/154, 928/157, 928/158, 928/177,
928/179
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IME: Letuš
Šifra katastrske obþine: 984 Letuš
Parcela: 1251, 1253/1, 1256, 1257, 1259/1, 1259/2, 1260, 1262, 1263, 1264, 1265/1, 1265/2, 1267,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275
Del parcele: 1240, 1241, 1243, 1244, 1250, 1253/2, 1254, 1254, 1265/2, 1276, 1277, 1278, 1279,
1307, 1310, 1311/1, 1311/2, 1312, 1313, 1315, 1316, 1361, 1378/1
IME: Podvin, PV-1/97
Šifra katastrske obþine: 982 Podvin
Parcela: 335, 642/1
Del parcele: 331/1, 332/2, 334/1, 336/1, 336/5, 642/1
Šifra katastrske obþine: 983 Male Braslovþe
Parcela: 575/1, 575/10, 575/6, 575/8, 654/10
Del parcele: 575/1, 575/2, 575/5, 575/7, 575/8, 575/9, 575/10, 654/45, 654/57
IME: Reþica V-1(VR-1/81), Reþica V-2, RP-2/2000
Šifra katastrske obþine: 973 Reþica ob Paki
Parcela: 208/2, 210, 212, 214, 217/1, 217/2, 217/3, 218, 221, 222, 225/1, 226, 227, 249/1, 249/3,
250/3, 529, 530, 531/1, 531/2, 532, 533, 564, 567, 568/1, 568/2, 569/1, 569/3, 569/4, 570, 571/1,
571/2, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 573, 574/1, 574/2, 575, 576, 577/1, 577/2, 577/3, 578/1,
578/2, 578/3, 579, 580, 582, 583, 584, 585/1, 586/1, 586/2, 586/3, 587, 588/1, 588/2, 588/3, 589/1,
589/2, 589/3, 593/1, 593/2, 593/3, 629/2, 630, 631, 632, 633, 634/1, 634/2, 634/3, 635/1, 635/2, 635/3,
635/4, 636, 638, 639/1, 639/2, 640, 641, 642, 644, 645/4
Del parcele: 206/1, 206/2, 207, 208/1, 210, 213/1, 213/2, 225/2, 225/3, 228/1, 228/2, 247/2, 249/2,
250/3, 250/4, 255, 259, 262, 265, 268, 271, 274, 277, 283, 286, 525/1, 528, 534, 536/2, 536/6, 539,
561/1, 562, 563/1, 565, 590, 591, 592, 594/1, 594/2, 594/3, 615, 616, 618, 619, 620, 626, 628/1,
628/2, 629/1, 629/3, 643/1, 645/1, 645/2, 645/3, 952/1, 952/2, 956/2, 957, 965, 967
IME: Šmartno ob Paki
Šifra katastrske obþine: 970 Gavce
Parcela:
Del parcele: 231/4, 31, 33/16, 33/4, 33/6, 34/2, 461/2, 462
Šifra katastrske obþine: 971 Paška vas
Parcela:
Del parcele: 570/5, 809/8, 809/9
Šifra katastrske obþine: 972 Šmartno ob Paki
Parcela:
Del parcele: 11/1, 14, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 745/1, 745/2, 760/1, 760/2, 760/6, 761/1,
761/4, 8/1, 8/10, 8/6, 8/7, 8/8
OŽJE VODOVARSTVENO OBMOýJE – VVO II
IME: Breg, VBP-2/02
Šifra katastrske obþine: 988 Spodnje Gorþe
Parcela: 962/43, 962/44, 962/45, 962/46, 962/47, 962/48, 962/49, 962/51
Del parcele: 961/1, 962/38, 962/41, 962/42, 967
Šifra katastrske obþine: 991 Orla vas
Parcela: *134, *147, *152, 1469, 329/115, 329/116, 329/138, 329/139, 329/151, 329/174, 329/222,
329/238, 329/239, 329/240, 329/260, 329/364, 329/370, 329/438, 329/440, 329/441, 329/449, 329/50,
611/1, 611/10, 611/11, 611/12, 611/13, 611/14, 611/16, 611/17, 611/19, 611/2, 611/20, 611/21,
611/22, 611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 611/7, 611/8, 611/9, 612/1, 612/10, 612/11, 612/12, 612/13,
612/14, 612/15, 612/16, 612/17, 612/18, 612/19, 612/20, 612/24, 612/25, 612/26, 612/27, 612/28,
612/29, 612/3, 612/31, 612/33, 612/34, 612/35, 612/36, 612/37, 612/38, 612/39, 612/4, 612/40,
612/41, 612/42, 612/44, 612/45, 612/46, 612/49, 612/52, 612/53, 612/54, 612/55, 612/56, 612/57,
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612/58, 612/6, 612/60, 612/61, 612/8, 613/1, 613/2, 613/5, 613/6, 613/7, 613/8, 614/2, 614/3, 615/3,
616/1, 616/3, 617/5
Del parcele: *182, 329/115, 329/116, 329/118, 329/140, 329/140, 329/149, 329/159, 329/204,
329/227, 329/228, 329/232, 329/238, 329/347, 329/348, 329/364, 329/439, 329/442, 329/450, 329/50,
329/51, 329/54, 329/55, 329/56, 593, 612/40, 612/44, 612/59, 612/7, 613/4, 614/1, 614/4, 615/1,
617/4, 617/5, 617/6, 670
Šifra katastrske obþine: 992 Polzela
Parcela: *575, *768, 1122/1, 1125/117, 1125/118, 1125/119, 1125/120, 1125/121, 1125/122,
1125/123, 1125/124, 1125/125, 1125/126, 1125/129, 1125/132, 1125/134, 1125/135, 1125/136,
1125/137, 1125/138, 1125/139, 1125/140, 1125/141, 1125/142, 1125/143, 1125/144, 1125/145,
1125/146, 1125/147, 1125/148, 1125/149, 1125/150, 1125/151, 1125/152, 1125/153, 1125/169,
1125/172, 1125/173, 1125/174, 1125/176, 1125/177, 1125/178, 1125/184, 1125/185, 1125/187,
1125/188, 1125/189, 1125/190, 1125/191, 1125/193, 1125/194, 1125/195, 1125/196, 1125/197,
1125/198, 1125/199, 1125/224, 1125/230, 1125/231, 1125/232, 1125/233, 1125/234, 1125/245,
1125/246, 1125/247, 1125/248, 1125/249, 1125/250, 1125/251, 1125/252, 1125/253, 1125/254,
1125/255, 1125/256, 1125/257, 1125/258, 1125/259, 1132, 1162/1, 1162/2, 1162/3, 1162/4, 306/14,
306/15, 306/17, 306/22, 306/24, 306/25, 306/26, 306/33, 306/38, 306/48, 306/50, 326/207, 326/50,
326/51, 326/52, 326/53, 326/54, 326/55, 326/83, 326/84, 326/85, 928/120, 928/121, 928/122, 928/123,
928/124, 928/125, 928/126, 928/127, 928/128, 928/129, 928/130, 928/131, 928/132, 928/133,
928/137, 928/138, 928/140, 928/141, 928/142, 928/143, 928/144, 928/145, 928/150, 928/151, 928/155
Del parcele: 1122/1, 1122/1, 1125/116, 1163, 1165/1, 306/13, 306/17, 306/18, 306/19, 306/20,
306/24, 306/26, 306/32, 306/40, 306/48, 306/49, 326/151, 326/152, 326/153, 326/157, 326/160,
326/161, 326/314, 326/337, 326/50, 326/51, 326/52, 326/53, 326/54, 326/55, 326/56, 326/56, 326/57,
326/57, 326/58, 326/59, 326/83, 326/84, 326/85, 928/115, 928/116, 928/117, 928/118, 928/119,
928/135, 928/146, 928/150, 928/152, 928/153, 928/154, 928/157, 928/158, 928/167, 928/177,
928/179, 928/183, 928/184, 928/185, 928/91
IME: Letuš
Šifra katastrske obþine: 984 Letuš
Parcela: *84, 1233, 1238, 1239/2, 1280, 1308, 1309, 1314, 1318, 1319/1, 1319/2, 1320, 1321, 1322/1,
1322/2, 1323, 1324, 1325, 1326, 1333
Del parcele: 1223, 1226, 1228, 1229/2, 1230, 1231/1, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239/1, 1240,
1241, 1243, 1244, 1245/1, 1245/2, 1250, 1253/2, 1254, 1276, 1277, 1278, 1279, 1281, 1287, 1288,
1289/1, 1289/2, 1304, 1305, 1306, 1307, 1310, 1311/1, 1311/2, 1312, 1313, 1315, 1316, 1327, 1328,
1329, 1330, 1331, 1332, 1335, 1352, 1361, 1362, 1363, 1378/1
IME: Podvin, PV-1/97
Šifra katastrske obþine: 982 Podvin
Parcela: 334/2, 385, 386, 387, 388, 389, 390/5
Del parcele: 331/1, 332/2, 334/1, 336/1, 336/2, 336/5, 337, 340, 390/1, 390/2, 390/3, 391/1, 391/2,
392/1, 634, 643
Šifra katastrske obþine: 983 Male Braslovþe
Parcela: 450/12, 450/13, 450/14, 450/15, 450/16, 450/17, 450/18, 450/19, 450/26, 450/27, 450/28,
450/29, 450/37, 450/38, 450/39, 450/40, 450/41, 450/45, 450/46, 575/4, 655
Del parcele: 450/10, 450/11, 450/25, 450/33, 450/34, 450/35, 450/36, 450/9, 575/1, 575/2, 575/5,
575/8, 654/1, 654/45, 655
IME: Reþica V-1(VR-1/81), Reþica V-2, RP-2/2000
Šifra katastrske obþine: 973 Reþica ob Paki
Parcela: 115/2, 115/3, 126/1, 126/2, 126/4, 128, 156, 157, 158/1, 158/2, 159, 160/1, 160/2, 161, 164,
165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 170/1, 173, 174,
175/1, 175/2, 179/1, 179/2, 180, 182/1, 182/2, 185, 186, 188, 191/1, 191/2, 192/1, 192/2, 193/1, 193/2,
194/1, 194/2, 195, 196, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 202, 203, 204, 205, 595, 596, 597, 600/1, 600/2,
600/3, 600/4, 601/1, 601/2, 601/3, 601/4, 602/1, 602/2, 602/3, 602/4, 603, 604/1, 604/2, 604/3, 605/1,
605/2, 605/3, 606/1, 606/2, 606/3, 607/1, 607/2, 607/3, 607/4, 609, 610/1, 610/2, 610/3, 885/4, 887/2,
890/2, 893/1, 893/2, 895, 896, 951/12, 952/4
Del parcele: 115/1, 124/1, 124/3, 125/2, 126/3, 127, 130/1, 130/2, 154/2, 155, 163/2, 165/1, 165/6,
206/1, 206/2, 207, 208/1, 210, 213/1, 213/2, 228/1, 228/2, 228/3, 230, 590, 591, 592, 594/1, 594/2,
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594/3, 608/1, 609, 610/1, 610/3, 615, 616, 618, 619, 620, 885/3, 885/4, 885/4, 887/2, 890/2, 890/6,
891/1, 893/1, 893/3, 895, 951/1, 951/11, 952/1, 955, 956/2, 965, 967, 968, 970
IME: Šmartno ob Paki
Šifra katastrske obþine: 970 Gavce
Parcela: 226, 228/1, 228/2, 228/3, 228/5, 229, 231/10, 231/11, 231/12, 231/3, 231/5, 231/6, 231/7,
231/8, 231/9, 232, 233/1, 233/2, 233/4, 233/5, 235, 236/1, 236/3, 33/10, 33/11, 33/12, 33/13, 33/5,
33/7, 33/8, 33/9, 34/3, 35/8, 35/9, 36/1, 36/3, 38/2, 38/3, 39/8, 462
Del parcele: 222, 231/4, 234, 236/2, 237, 31, 33/16, 33/4, 33/6, 34/2, 35/1, 36/3, 38/1, 38/4, 39/4,
39/5, 39/6, 39/7, 451/2, 454/8, 461/2, 462
Šifra katastrske obþine: 971 Paška vas
Parcela: 570/6
Del parcele: 570/5, 809/8, 809/9
Šifra katastrske obþine: 972 Šmartno ob Paki
Parcela: 1/4, 1/5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5
Del parcele: 1/1, 1/2, 1/3, 11/1, 14, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 745/1, 745/2, 755/1, 760/1,
760/2, 760/6, 761/1, 761/4, 8/1, 8/10, 8/6, 8/7, 8/8
ŠIRŠE VODOVARSTVENO OBMOýJE – VVO III
IME: Breg, VBP-2/02
Šifra katastrske obþine: 988 Spodnje Gorþe
Parcela: *249, *251, 961/1, 962/10, 962/11, 962/12, 962/13, 962/14, 962/15, 962/16, 962/17, 962/18,
962/19, 962/20, 962/21, 962/22, 962/23, 962/24, 962/25, 962/26, 962/27, 962/28, 962/29, 962/30,
962/31, 962/32, 962/33, 962/34, 962/35, 962/36, 962/37, 962/39, 962/40, 962/41, 962/50, 962/52,
962/53, 962/9, 966, 968
Del parcele: 961/1, 961/1, 962/38, 962/41, 962/42, 962/7, 962/8, 967
Šifra katastrske obþine: 991 Orla vas
Parcela:
Del parcele: 329/140
Šifra katastrske obþine: 992 Polzela
Parcela: *415, *427, *482, *503, *579, *595, *648, *649, *689, 1122/3, 1122/4, 1125/100, 1125/101,
1125/102, 1125/103, 1125/104, 1125/105, 1125/106, 1125/107, 1125/108, 1125/109, 1125/110,
1125/111, 1125/112, 1125/113, 1125/114, 1125/115, 1125/116, 1125/160, 1125/170, 1125/171,
1125/236, 1125/237, 1125/238, 1125/57, 1125/59, 1125/60, 1125/61, 1125/67, 1125/68, 1125/69,
1125/70, 1125/71, 1125/72, 1125/73, 1125/74, 1125/75, 1125/76, 1125/77, 1125/78, 1125/79,
1125/80, 1125/81, 1125/82, 1125/83, 1125/84, 1125/85, 1125/86, 1125/87, 1125/88, 1125/89,
1125/90, 1125/91, 1125/92, 1125/93, 1125/94, 1125/95, 1125/96, 1125/97, 1125/98, 1125/99, 1133/6,
1158/5, 1160, 1161, 1164, 1166/1, 1166/2, 1175, 306/10, 306/11, 306/12, 306/19, 306/2, 306/29,
306/3, 306/30, 306/31, 306/34, 306/35, 306/4, 306/5, 306/51, 306/6, 306/7, 306/8, 306/9, 885/3, 885/4,
897/6, 899/1, 899/3, 900/1, 900/11, 900/14, 900/15, 900/16, 900/17, 900/20, 900/21, 900/22, 900/23,
900/24, 900/25, 900/26, 900/3, 900/5, 900/6, 900/7, 900/8, 901/1, 901/3, 901/5, 901/6, 901/7, 901/8,
902/2, 902/3, 902/4, 905, 906, 907/1, 907/10, 907/11, 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7, 907/8,
907/9, 908/2, 908/3, 908/4, 909/2, 928/1, 928/104, 928/105, 928/109, 928/110, 928/111, 928/112,
928/113, 928/114, 928/13, 928/14, 928/15, 928/16, 928/162, 928/163, 928/165, 928/166, 928/169,
928/17, 928/170, 928/171, 928/174, 928/18, 928/182, 928/19, 928/20, 928/21, 928/22, 928/24, 928/25,
928/26, 928/27, 928/28, 928/30, 928/31, 928/32, 928/33, 928/34, 928/35, 928/36, 928/37, 928/38,
928/39, 928/40, 928/41, 928/42, 928/43, 928/44, 928/45, 928/46, 928/47, 928/48, 928/49, 928/50,
928/51, 928/52, 928/57, 928/58, 928/59, 928/60, 928/63, 928/64, 928/65
Del parcele: *345, *393, *410/1, *410/2, *748, 1114/1, 1114/4, 1122/1, 1125/116, 1125/235, 1125/55,
1125/56, 1125/57, 1125/58, 1125/65, 1125/66, 1133/1, 1133/7, 1133/8, 1133/9, 1158/3, 1158/4, 1163,
1165/1, 1165/2, 1174, 306/1, 306/13, 306/17, 306/18, 306/19, 306/32, 306/36, 885/6, 887, 896/1,
896/7, 897/3, 897/6, 899/4, 899/5, 900/12, 900/13, 900/2, 900/27, 900/3, 900/9, 901/2, 902/1, 903,
904, 909/1, 910, 912/1, 912/2, 912/6, 928/10, 928/11, 928/115, 928/116, 928/117, 928/118, 928/119,
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928/12, 928/167, 928/173, 928/175, 928/182, 928/29, 928/53, 928/54, 928/56, 928/61, 928/62, 928/66,
928/68, 928/72, 928/73, 928/74, 928/75, 928/79, 928/9
IME: Letuš
Šifra katastrske obþine: 984 Letuš
Parcela: *115, *116, *117, *123, *124, *125, *188, *200, *52, *65, *66, *67, *68/1, *68/2, *69/1, *70/1,
*70/2, *71/1, *93, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1032, 1043/1, 1043/3, 1044, 1045, 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056/1, 1056/2, 1057, 1058, 1059/1, 1059/2, 1060,
1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1229/1, 1231/1, 1231/2, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287,
1290, 1291, 1292/1, 1292/2, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303,
1334/1, 1334/2, 1334/3, 1337, 1338, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1347, 1348,
1349, 1350, 1351, 1375/4
Del parcele: *127, 1022, 1028, 1031, 1033, 1034, 1036, 1037, 1039, 1041, 1043/2, 1068, 1225, 1226,
1227/3, 1228, 1229/2, 1230, 1231/1, 1232, 1281, 1287, 1288, 1289/1, 1289/2, 1304, 1305, 1306,
1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1335, 1336, 1352, 1353, 1362, 1363, 1378/1
Šifra katastrske obþine: 985 Dobrovlje
Parcela: *126, 604, 605, 606/2, 607, 610
Del parcele: 600, 602/1, 602/2, 603, 606/1, 609, 613/2, 613/3, 684/3
IME: Podvin, PV-1/97
Šifra katastrske obþine: 973 Reþica ob Paki
Parcela:
Del parcele: 402/4, 965
Šifra katastrske obþine: 982 Podvin
Parcela: 394/1, 394/2, 394/3, 394/5, 394/6, 409/12, 409/13, 409/3, 409/5, 409/6, 409/7
Del parcele: 390/1, 391/2, 394/4, 396, 409/11, 409/8, 409/9, 643
Šifra katastrske obþine: 983 Male Braslovþe
Parcela: 450/1, 450/2, 450/20, 450/21, 450/22, 450/23, 450/24, 450/3, 450/30, 450/31, 450/32, 450/4,
450/43, 450/44, 450/5, 450/6, 450/7
Del parcele: 450/10, 450/11, 450/25, 450/33, 450/42, 450/8, 450/9, 654/1, 654/5, 654/9, 655, 658
IME: Reþica V-1(VR-1/81), Reþica V-2, RP-2/2000
Šifra katastrske obþine: 969 Veliki vrh
Parcela:
Del parcele: 546/2
Šifra katastrske obþine: 970 Gavce
Parcela:
Del parcele: 455/1, 457, 463
Šifra katastrske obþine: 973 Reþica ob Paki
Parcela: 1/124, 1/126, 1/131, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/81, 1/82, 1/85, 1/86, 1/87, 1/88, 1/89, 133,
134/1, 134/3, 140, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 142, 143, 145, 146, 148, 149/1, 149/2, 150, 152,
153/1, 153/2, 154/1, 231, 233/2, 234, 235, 236/10, 236/11, 236/12, 236/13, 236/14, 236/15, 236/3,
236/4, 236/5, 236/8, 236/9, 237/2, 239/2, 241/3, 241/4, 241/5, 242/1, 242/2, 243/1, 243/2, 243/3, 245,
246/1, 246/2, 247/1, 247/2, 247/3, 248, 250/1, 250/2, 250/5, 251, 253, 254/1, 254/2, 260, 266, 267,
279/1, 608/2, 611/4, 612, 613/1, 613/2, 614/1, 614/2, 614/4, 614/5, 621/2, 622/1, 622/3, 622/4, 622/5,
622/6, 622/7, 622/8, 623, 624/1, 624/2, 624/3, 625, 627, 643/2, 66/5, 886/1, 886/3, 887/1, 887/3,
890/1, 890/3, 890/4, 890/5, 891/2, 891/3, 891/4, 891/5, 891/6, 891/7, 892, 893/3, 959/2
Del parcele: 1/1, 1/127, 1/128, 1/20, 1/80, 1/90, 1/91, 1/130, 130/2, 132, 134/2, 134/3, 137/1, 137/2,
139/1, 139/2, 154/2, 155, 225/2, 225/3, 228/1, 228/3, 230, 247/2, 249/2, 250/3, 250/4, 255, 259, 262,
265, 268, 271, 274, 277, 279/1, 279/2, 280, 283, 286, 289, 525/1, 528, 534, 536/1, 536/2, 536/5,
536/6, 539, 541, 558, 559, 561/1, 562, 563/1, 563/2, 565, 608/1, 609, 610/1, 610/3, 612, 615, 620,
621/1, 622/2, 622/7, 626, 628/1, 628/2, 629/1, 629/3, 643/1, 645/1, 645/1, 645/2, 645/3, 66/1, 66/4,
885/1, 885/3, 885/4, 885/5, 886/1, 886/3, 887/2, 890/2, 890/6, 891/1, 893/1, 893/3, 895, 951/11, 951/2,
952/1, 952/2, 955, 956/2, 957, 960/1, 961/3, 965
Šifra katastrske obþine: 981 Dobriþ

Del parcele: 1/1, 1/127, 1/128, 1/20, 1/80, 1/90, 1/91, 1/130, 130/2, 132, 134/2, 134/3, 137/1, 137/2,
139/1, 139/2, 154/2, 155, 225/2, 225/3, 228/1, 228/3, 230, 247/2, 249/2, 250/3, 250/4, 255, 259, 262,
265, 268, 271, 274, 277, 279/1, 279/2, 280, 283, 286, 289, 525/1, 528, 534, 536/1, 536/2, 536/5,
536/6, 539, 541, 558, 559, 561/1, 562, 563/1, 563/2, 565, 608/1, 609, 610/1, 610/3, 612, 615, 620,
621/1, 622/2, 622/7, 626, 628/1, 628/2, 629/1, 629/3, 643/1, 645/1, 645/1, 645/2, 645/3, 66/1, 66/4,
885/1,list
885/3,
885/4,Slovenije
885/5, 886/1, 886/3, 887/2, 890/2, 890/6, 891/1, 893/1,
893/3, 895, 951/11, 951/2,
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952/1, 952/2, 955, 956/2, 957, 960/1, 961/3, 965
Šifra katastrske obþine: 981 Dobriþ
Parcela: 190/2
Del parcele: 189, 190/1, 190/2, 191/1, 192/12, 867
IME: Šmartno ob Paki
Šifra katastrske obþine: 969 Veliki vrh
Parcela: 208/3, 211/3, 212/1, 212/2, 212/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/9, 231, 232/1, 232/2, 233, 234,
235, 236, 237, 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 239/1, 240, 241/1, 241/2, 243, 244/1, 244/2, 244/3, 245,
246, 247, 248, 249/1, 250, 252, 254, 255, 256/1, 256/2, 256/3, 257, 258, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4,
259/5, 259/6, 260, 261/1, 261/2, 262, 263/2, 263/3, 263/4, 263/5, 264, 265/2, 265/4, 265/5, 265/6, 267,
268, 269, 272, 273, 274, 275, 276/1, 276/2, 277, 279, 281/2, 282, 283/1, 283/2, 284/1, 284/2, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297/1, 297/2, 302/1, 302/2, 302/3, 305, 306, 307/1,
307/2, 308/1, 308/2, 310/3, 314/1, 314/2, 315/1, 317, 318/1, 318/2, 320, 321/2, 321/3, 321/4, 321/5,
328, 330, 331/2, 331/3, 331/4, 331/5, 342/2, 352/2, 546/3, 547/1, 548/2, 549/1
Del parcele: 140/3, 146/1, 208/3, 208/4, 211/2, 211/4, 222/1, 222/2, 222/4, 225/1, 225/3, 226, 227/1,
227/2, 227/3, 229, 230, 239/2, 300, 310/2, 311, 316, 319, 321/1, 321/6, 321/7, 328, 331/1, 331/3, 332,
341/2, 341/3, 342/2, 343, 344, 346, 348/1, 348/2, 352/1, 355/7, 355/8, 541, 547/4, 548/1, 549/1
Šifra katastrske obþine: 970 Gavce
Parcela: 118/2, 118/3, 123/2, 124, 125, 126, 127, 129/2, 129/3, 129/4, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4,
131/5, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 135/1, 135/2,
135/3, 136/2, 136/3, 136/4, 137, 138, 139/1, 139/2, 140, 144/1, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 145/1,
145/2, 148, 149, 150, 151, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2, 156, 157, 158, 160, 161, 162/1, 162/2, 165,
166/1, 166/2, 167, 168, 169/1, 169/2, 170, 171/1, 171/2, 171/3, 173/1, 173/10, 173/11, 173/2, 173/3,
173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 174, 175/1, 175/3, 176, 177, 178, 179, 180/1, 180/2, 180/3,
180/4, 180/5, 180/6, 181, 182, 183/1, 183/2, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 186, 187/1, 187/2, 187/3,
187/4, 187/5, 188, 189, 190/1, 190/10, 190/11, 190/12, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7,
190/8, 190/9, 191/1, 191/2, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/2,
205/3, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 207/1, 207/10, 207/11, 207/12, 207/2, 207/3, 207/4,
207/5, 207/6, 207/7, 207/8, 207/9, 208/1, 208/2, 211, 212, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5, 213/7,
213/8, 214/1, 214/2, 214/3, 215, 218/1, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 218/6, 219/1, 219/2, 221, 222, 223,
227, 233/3, 239, 240/1, 240/2, 241/1, 241/2, 242/2, 243/1, 243/2, 243/3, 243/4, 244, 245, 246/1,
246/10, 246/11, 246/12, 246/2, 246/3, 246/4, 246/5, 246/6, 246/7, 246/8, 246/9, 247/1, 247/5, 247/7,
248/1, 248/2, 248/3, 248/4, 248/5, 248/6, 248/7, 249, 250, 251, 252, 254/1, 254/2, 254/3, 261, 262,
263, 308/1, 329/2, 332, 333, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 345/1, 345/2, 347, 35/1, 351, 352,
353, 354, 355, 356/1, 356/2, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 359, 362/2, 363, 364/1, 364/2, 364/3, 365,
366, 369, 37/2, 37/3, 370/1, 370/2, 371, 372/1, 372/2, 375/1, 375/2, 378/1, 378/2, 378/3, 379, 381,
382, 383/1, 383/2, 383/3, 385, 386, 387, 388/1, 388/2, 389, 390/1, 390/2, 390/3, 390/4, 391/2, 391/3,
391/4, 392, 393, 394, 395/1, 395/2, 395/3, 396, 397/1, 397/3, 399, 40/1, 40/2, 40/3, 402, 403/1, 403/2,
404/1, 404/2, 405/2, 41/1, 41/2, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 417/1, 417/2, 42/4, 42/5, 425/2, 425/3, 428,
429/1, 430, 431, 432, 434/1, 435, 436, 437, 440/1, 449/1, 449/2, 454/1, 454/2, 454/3, 454/4, 454/5,
454/6, 454/7, 455/2, 456, 458, 460/1, 460/2, 465, 76/1, 76/3, 78, 82/1, 82/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2,
86/3, 87/3, 87/4, 87/5, 88, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2
Del parcele: 114/1, 114/3, 114/4, 116, 118/2, 118/3, 119/1, 119/5, 123/1, 123/3, 123/4, 124, 144/3,
222, 234, 236/2, 237, 247/2, 247/3, 247/6, 254/1, 256/3, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 307, 308/2,
309/1, 328, 329/1, 329/2, 330/1, 330/2, 35/1, 35/5, 36/3, 360, 362/1, 37/1, 37/3, 38/1, 38/4, 39/4, 39/5,
39/6, 39/7, 405/1, 405/2, 405/3, 408/1, 408/2, 41/3, 416, 418/1, 419, 425/1, 425/4, 425/5, 440/2, 443,
444/3, 451/2, 453, 454/8, 457, 459/1, 73, 76/1, 77, 78, 79, 82/1, 83, 84
Šifra katastrske obþine: 972 Šmartno ob Paki
Parcela: 744
Del parcele: 1/1, 1/2, 1/3, 11/1, 14, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/2, 745/1, 755/1
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PRILOGA 3:
Preglednica 1.1
CC.Si **
111
112
113
CC.Si
121
122
12301
12302
12303
12304
1241
1242
1251
1252

1261
1262
1263
1264
1265
12711
12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740
CC.Si
21110
21120
21210
21220
21311
21312
21410

I
1
2
3

STANOVANJSKE STAVBE 1,3
Enostanovanjske stavbe
Veþstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne namene

NESTANOVANJSKE STAVBE 1,3
Gostinske stavbe
Upravne in pisarniške stavbe
Trgovske stavbe
Sejemske dvorane, razstavišþa
Bencinski servisi
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij in z njimi povezane stavbe
8 Garažne stavbe
9 Industrijske stavbe
10 Rezervoarji, silosi in skladišþa, razen rezervoarjev za
zemeljski plin ter silosov in skladišþ nenevarnih snovi
10a Silosi in skladišþa nenevarnih snovi
10b Rezervoarji za zemeljski plin
11 Stavbe za kulturo in razvedrilo
12 Muzeji in knjižnice
13 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo
14 Stavbe za zdravstvo
15 Športne dvorane
16 Stavbe za rastlinsko pridelavo, vkljuþno z rastlinjaki, ki niso
uvršþeni med nezahtevne ali enostavne objekte
17 Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine)
17a Stavbe za rejo živali (veþ kot 5 glav velike živine)
18 Stavbe za spravilo pridelka
19 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
20 Stavbe za opravljanje verskih obredov
21 Pokopališke stavbe in spremljajoþi objekti
22 Kulturni spomeniki
23 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvršþene drugje
II
1
2
3
4
5
6
7

VVO I
-

VVO II
-

VVO III
+
+
+

VVO I
-

VVO II
-

VVO III
+
+
+
+
+

-

-

pd9

-

-

pd
-

-

-

-

-

-

pd
+
+
pd
pd
+

-

-

pd

+
-

+
-

pd
pp
pd
pd
+
pd
+
+

III OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 1,3
VVO I
1 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
2 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
ceste
4 Glavne in regionalne železnice
5 Mestne železnice
6 Letališke steze in plošþadi razen helikopterskega letališþa nad
terenom na delu zgradbe
6a Helikoptersko letališþe nad terenom na delu stavbe
7 Letalski navigacijski objekti
8 Mostovi in viadukti
-

VVO II
-

VVO III
pip2

pd

+

-

pip
-

-

-

+
-

pp8
+
pd
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21420
21510
21520
21530

CC.Si
22110
22121
22122
22130
22140
22210
22221
22222
22223
22231

22232

22240

CC.Si
23010
23020
23030

9
10
11
12

Predori in podhodi
Pristanišþa in plovne poti
Pregrade in jezovi
Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen
namakalnih sistemov
12a Namakalni sistemi

Št.
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-

-

-

-

IV CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN
VVO I
ENERGETSKI VODI 1,3
1 Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za
zemeljski plin
1a Prenosni plinovodi za zemeljski plin
2 Prenosni vodovodi
3 Objekti za þrpanje, filtriranje in zajem vode
4 Prenosna komunikacijska omrežja
5 Prenosni elektroenergetski vodi
6 Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin
6a Distribucijski plinovodi za zemeljski plin
7 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo
pd
8 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak
9 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti
pd
10 Cevovodi za odpadno vodo24
-16,6
10a Iztok ali iztoþni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode
na površje tal ali s ponikanjem v tla
10 b Iztok ali iztoþni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode
na površje tal ali s ponikanjem v tla
10 c Iztok ali iztoþni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode
z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin
na površje tal ali s ponikanjem v tla þez lovilnik olj
10 d Iztok ali iztoþni objekt za odvajanje odpadne vode
neposredno v površinsko vodo
10 e Iztok ali iztoþni objekt za odvajanje padavinske vode s strešnih
površin na površje tal ali s ponikanjem v tla
11 ýistilne naprave za industrijske ali komunalne odpadne vode
ali skupne þistilne naprave oziroma nadgradnje ali
posodobitve obstojeþih, kadar gradnja in izvedba gradbenih
del dosega ali presega pragove, doloþene s predpisi o vrstah
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na
okolje in je presoja vplivov na okolje obvezna.
11 a ýistilne naprave za industrijske ali komunalne odpadne vode
ali skupne þistilne naprave oziroma nadgradnje ali
posodobitve obstojeþih, kadar gradnja in izvedba gradbenih
del ne dosega pragov, doloþenih po predpisih o vrstah
posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na
okolje.
12 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrežja
13 Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje
podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega
V
1
2
3

KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI 1,3
Rudarski objekti (vkljuþno z gramoznicami)
Energetski objekti
Objekti kemiþne industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b

VVO I
-

pp

Stran

13057

pd
pd
+
21

pp21

VVO II

VVO III

-

-

pd
+
+
pd6,7

pd
pd
+
+
pd
+
+
+
pd6,7

-

-12

pd22

pd22

pd20

pd20

pd15

pd15

pd20

+20

-

pip

-

pp

pd

+

-

-

VVO II
-

VVO III
-

Stran

13058 /

Št.
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24122
24201
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3 a Naprave, ki lahko povzroþijo onesnaženje veþjega obsega, v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja
3 b Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi veþjih nesreþ
z nevarnimi kemikalijami v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja
6 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvršþeni drugje,
razen objektov iz 3 a in 3 b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VI DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 1,3
1 Športna igrišþa
2 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti
þas, razen igrišþa za golf
Igrišþe za golf
3 Vojaški objekti
4 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na
ogroženih obmoþjih
5 Odlagališþa odpadkov ter objekti za zbiranje in predelavo
odpadkov, razen odlagališþ nenevarnih in inertnih odpadkov
ter objektov za zbiranje in predelavo nenevarnih in inertnih
odpadkov
5 a Odlagališþa nenevarnih in inertnih odpadkov ter objekti za
zbiranje in predelavo nenevarnih in inertnih odpadkov
6 Pokopališþa
7 Parkirišþa (prometne površine zunaj vozišþa)
8 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvršþeni drugje

VVO I
-

VVO II
-

VVO III
pd

-

-

+

-

-

-

-

-

pd

-

-

-

-

-

-

-

-

pp2
pd

IZVAJANJE GRADBENIH DEL
1 Gradbišþe v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na
zemljišþu s površino, veþjo od 1 ha
2 Parkirišþe na gradbišþu za delovne stroje in naprave (brez
vzdrževanja vozil in strojev )
3 Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali zaþasna skladišþa
za goriva in maziva ali gradbena kemiþna sredstva
4 Sanitarije na gradbišþu
5 Zaþasna skladišþa na gradbišþu za betonske elemente
6 Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišþu (pretakanje
goriva)
7 Izkopi na gradbišþu
8 Uporaba in þišþenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za
geotehniþno vrtanje in rezkalnikov na gradbišþu
9 Uporaba brizganega betona
10 Uporaba odpadnega gradbenega materiala
11
Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s
predelavo odpadkov, za gradnjo objektov
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-
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Preglednica 1.2

12 Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izloþajo
snovi, škodljive za vodo
13 ýišþenje in obdelava površin objektov in gradbenega
materiala, þe pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje
fasade)
14 Spreminjanje morfologije zemljišþ z nasipavanjem ali
odstranjevanjem zemljine
15a Gradnja tesnilnih zaves za zašþito vodnega vira

-

-

-
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15b Gradnja tesnilnih zaves za preostalo
16 Injektiranje
17 Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem,
izkopom ali zabijanjem
18 Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako
19 Vgradnja pilotov s cementacijo v vrtini
20 Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za
namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne
energije…)
21 Vrtanje in izvedba vodnjaka za oskrbo s pitno vodo in za
potrebe državnega monitoringa stanja voda

Stran
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-

-

pd4

-

-
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-

-
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+

-

-

pd11

pd11

pd11

pd11

NEZAHTEVNI OBJEKTI **
1 Objekti za lastne potrebe:
drvarnica, enoetažna pritliþna lopa, uta, utrjene dovozne poti
garaža, steklenjak, bazen
nepretoþna greznica, greznica
pretoþna greznica
2 Ograje
3 Škarpe in podporni zidovi
4 Pomožni infrastrukturni objekti:
ploþnik, kolesarska steza, postajališþe, bazne postaje
namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, antenski
drog, prostor s telekomunikacijsko opremo v zabojniku,
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti
vodne infrastrukture
mala komunalna þistilna naprava z zmogljivostjo manjšo od 50
populacijskih enot
5 Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:
kozolec, senik, skedenj, kmeþka lopa, gozdna cesta, grajena
gozdna vlaka, poljska pot, betonsko korito
silos, vodni zbiralnik vkopan v tla, rastlinjak, obora za rejo
divjadi
gnojišþe, zbiralnik gnojnice in gnojevke
6 Zaþasni objekti, namenjeni za sezonsko turistiþno ponudbo in
prireditve
kiosk, tipski zabojnik, pomol
7 Spominsko obeležje
8 Objekti za oglaševanje
9 Prijavnica
10 Objekti za telekomunikacijsko opremo

VVO I

VVO II

VVO III

+
+
+

+
+
+
+

+
+
-18
+
+

-

+

+

-19

pd

pd

+

+

+

-

pd

+

ENOSTAVNI OBJEKTI **
1 Objekti za lastne potrebe:
nadstrešek, zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišþa
zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo
rezervoar za utekoþinjeni naftni plin ali nafto s prikljuþkom na
objekt,
mala komunalna þistilna naprava zmogljivosti manjšo od 50
populacijskih enot
enoetažni pritliþni objekt
2 Pomožni infrastrukturni objekti:
pomožni cestni objekti, razen objektov za odvodnjavanje cest

Preglednica 1.3
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in cestninske postaje
pomožni železniški objekti, razen objektov za odvodnjavanje
železniških tirov,
pomožni letališki objekti,
pomožni pristaniški objekti razen objektov za odvodnjavanje
pristaniške plošþadi,
pomožni žiþniški objekti,
pomožni energetski objekti,
telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih uporabni signal
ne pokriva veþ kakor 100-metrski pas okoli oddajne toþke,
pomožni komunalni objekti, razen tipskih ali montažnih
greznic, malih tipskih þistilnih naprav in zbiralnic loþenih frakcij
komunalnih odpadkov,
pomožni objekti na mejnih prehodih,
pomožni objekti za spremljaje stanja okolja,
vrtina, potrebna za raziskave, razen vodnjaka
pp11,23
vodnjak
objekt za odvodnjavanje cest, cestninska postaja, objekt za
odvodnjavanje železniških tirov, objekt za odvodnjavanje
pristaniške plošþadi, objekt za odvodnjavanje pristaniške
plošþadi
tipske ali montažne greznice, male komunalne þistilne
naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijski enot
zbiralnice loþenih frakcij komunalnih odpadkov
Pomožni obrambni objekti
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:
þebelnjak, gozdna uþna pot, kašþa, kozolec, senik, ograje za
+
pašo živine, gozdna cesta, grajena gozdna vlaka, poljska pot
hlevski izpust
rastlinjak, krmišþe, molzišþe
ribnik, vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišþ
Zaþasni objekti
odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo
konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, zaþasna
tribuna za gledalce na prostem
pokrit prireditveni prostor s sanitarnimi prostori, cirkus
Zaþasni objekti, namenjeni za skladišþenje,
Vadbeni objekti, namenjeni za šport in rekreacijo na prostem:
kolesarska steza, planinska pot, sprehajalna pot in steza za
trim
smuþišþe
športno strelišþe
Vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam za
zašþito, reševanje in pomoþ
Spominsko obeležje
Urbana oprema
nadkrita þakalnica, javna kolesarnica, javna telefonska
+
govorilnica, transparent, skulptura, obešanka
vodnjak ali okrasni bazen, otroško igrišþe
montažna sanitarna enota
-

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV **
1 Investicijska vzdrževalna dela:
namestitev vetrnice za proizvodnjo elektriþne energije,
namestitev klima naprav, izvedba notranjih instalacij, izvedba
klanþin za dostop v objekt, ureditev dvorišþ, vgradnja strešnih
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oken, namestitev hišnih TV anten, namestitev agregata za
proizvodnjo elektriþne energije, namestitev naprave za
ogrevanje, namestitev sonþnega zbiralnika ali sonþnih celic,
namestitev toplotne þrpalke zrak - voda
izvedba vrtine ali izkopa in namestitev toplotne þrpalke voda –
voda ali zemlja – voda (geosonda, horizontalni kolektor…)
REDNA VZDRŽEVALNA DELA**
Redna vzdrževalna dela

13061

-

-

pd11

VVO I
+

VVO II
+

VVO III
+

Pomen oznak:
* V prvem stolpcu preglednice 1 je navedena ustrezna raven vrst objektov, oznaþena s številko, v
skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov in objektov državnega pomena (v
nadaljnjem besedilu: CC.Si);
** Nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževanje objektov in redna vzdrževalna dela so v skladu s
predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost
VVO I pomeni najožje vodovarstveno obmoþje;
VVO II pomeni ožje obmoþje;
VVO III pomeni širše vodovarstveno obmoþje;
+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen;
– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan;
pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje
gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno
soglasje;
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se
zanje izda vodno soglasje, þe je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje
in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega
sprejemljivo in þe se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo
zašþitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje
za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo;
pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, kadar
gre za poseg v skladu z državnim prostorskim naþrtom ali obþinskim podrobnim prostorskim
naþrtom, in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno
okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov na
vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zašþitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za
onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize tveganja za onesnaženje v
postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu naþrtu ali obþinskemu podrobnemu
prostorskemu naþrtu;
1

Stran

Z gradnjo stavb na ožjem vodovarstvenem obmoþju se ne sme posegati v obmoþje nihanja
podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, þe je ta
upoštevana pri doloþanju zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega obmoþja.
Obmoþje nihanja podzemne vode v vodonosniku je obmoþje med najvišjo in najnižjo izmerjeno
gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode. Kot niz
meritev gladine podzemne vode se upošteva podatke monitoringa podzemne vode na
vodovarstvenem obmoþju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatke meritev gladine
podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem
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dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatke meritev z avtomatskimi merilci
nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat meseþnih roþnih meritev gladine podzemne vode na
vodovarstvenem obmoþju, v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih
na obmoþju predvidenega posega izvaja investitor;
2
Zagotoviti je treba zajetje in þišþenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest;
3
Objekte ali naprave na širšem vodovarstvenem obmoþju je treba graditi nad srednjo gladino
podzemne vode. ýe se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za veþ kot 10%,
je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. ýe je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali
þrpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo
podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino
oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upošteva podatke
monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem obmoþju, ki ga vodi Agencija RS za okolje ali
podatke meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev
predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatke meritev z
avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat meseþnih roþnih meritev gladine
podzemne vode na vodovarstvenem obmoþju, v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti
opazovanj), ki jih na obmoþju predvidenega posega izvaja investitor;
4

Dovoljeno le, þe gre za utrditev nestabilnega terena;

5

Izkopi na širšem vodovarstvenem obmoþju so dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode,
razen v primerih, kadar je izjemoma dovoljena gradnja iz opombe 3 te priloge;
6

Interno kanalizacijsko omrežje mora biti prikljuþeno na javno kanalizacijsko omrežje. Pred
uporabo je treba preveriti vodotesnost internega kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi
postopki;

7

Za javno kanalizacijsko omrežje mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s
standardiziranimi postopki;

8

Prepovedano je skladišþenje in pretakanje goriva;

9

Kadar so na postajah vagoni s posodami za prevoz tekoþin in plinov naloženi z nevarnimi
snovmi, morajo biti uvedeni posebni zašþitni ukrepi;
10

Razen, þe se uporabljajo kemiþna stranišþa ali je urejeno odvajanje iz stranišþ v javno
kanalizacijo;

11

Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za prepreþitev
odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po
prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je prepreþeno kakršno koli onesnaženje podzemne
vode ali zajetja;
12

Razen, þe gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstojeþih objektov in þe obmoþje
poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo tehniþno ni izvedljivo
ali þe na komunalni ali skupni þistilni napravi, ki zakljuþuje javno kanalizacijo, ni zagotovljena
zmogljivost za þišþenje te odpadne vode. Industrijska odpadna voda mora ustrezati zahtevam
predpisov, ki urejajo emisije snovi tovrstnih odpadnih voda. Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m
nad najvišjo gladino podzemne vode. Za gradnjo je treba pridobiti vodno soglasje;
13

Dno gnojišþa, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad
najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni;
14
Razen, þe gre za ukrep obstojeþih stanovanjskih stavb in je za ukrep treba pridobiti vodno
soglasje;
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15

Cevovod, po katerem se oþišþena odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je
prepreþeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje;

16
Razen, þe gre za gradnjo novih cevovodov za odpadno vodo kot sanacijski ukrep obstojeþih
stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb in je za gradnjo treba pridobiti vodno soglasje;
17

Razen, þe gre za rekonstrukcijo obstojeþih in izjemoma gradnjo novih gnojišþ in zbiralnikov
gnojnice in gnojevke ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstojeþem kmetijskem
gospodarstvu in je za rekonstrukcijo ali gradnjo treba pridobiti vodno soglasje. Dno objektov mora
biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni;

18

Razen, þe gre za objekte v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, in predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih þistilnih naprav in je za gradnjo treba pridobiti vodno soglasje;
19

Razen, þe gre za obstojeþe objekte, ki morajo zagotoviti odvajanje padavinske odpadne vode v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih þistilnih naprav, in je
treba pridobiti vodno soglasje;

20

Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode;

21

Dovoljeno je namakanje z razpršilci ali kapljiþno namakanje z vodo v skladu z gnojilnim naþrtom;

22

Dovoljeno izjemoma v primerih, þe obmoþje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali þe
gre za zaþasno rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za
odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju.
Komunalna odpadna voda mora ustrezati zahtevam predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih þistilnih naprav. Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad
najvišjo gladino podzemne vode;
23
24

Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko najveþ 76 mm;

Prepovedano je odvajati neoþišþeno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali
neposredno ali posredno v podzemne vode.
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PRILOGA 4:
TIP ZAJETJA
þrpalna vrtina

IME

OBýINA

þrpalna vrtina

Šmartno ob Paki
Reþica V-1 (VR1/81)

Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki

þrpalna vrtina

Reþica V-2

Šmartno ob Paki

þrpalna vrtina

RP-2/2000

Šmartno ob Paki

þrpalna vrtina

Letuš

Braslovþe

þrpalna vrtina

Podvin

Braslovþe

þrpalna vrtina

PV-1/97 (Podvin)

Braslovþe

þrpalna vrtina

Breg (Loþica)

Polzela

þrpalna vrtina

VBP-2/02 (Loþica)

Polzela

Uradni list Republike Slovenije
4200.

Št.

98 / 2. 12. 2011 /

Stran

13065

Uredba o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi
s prevozi v cestnem prometu

delovnega časa in obveznih počitkov mobilnih delavcev ter
zapisovalne opreme v cestnih prevozih.

Na podlagi drugega odstavka 35.a člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o
zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 64/07
– uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 77/11) izdaja Vlada
Republike Slovenije

3. člen
(uporaba sistema)
Sistem se uporablja za cestna preverjanja in preverjanja
v podjetjih, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

UREDBO
o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi
v cestnem prometu
1. člen
(splošna določba)
Ta uredba v skladu s prvim odstavkom 9. člena Direktive
2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca
2006 o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS)
št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi
z dejavnostmi v cestnem prometu in razveljavitvi Direktive
Sveta 88/599/EGS (UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 35), kot
je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2009/5/ES
z dne 30. januarja 2009 o spremembi Priloge III k Direktivi
2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih
pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS)
št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v
cestnem prometu (UL L št. 29 z dne 31. 1. 2009, str. 45), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/22/ES) določa sistem ocenjevanja tveganja (v nadaljnjem besedilu: sistem), merila glede
izvajanja sistema ter postopek in izvajanje sistema.
2. člen
(sistem ocenjevanja tveganja)
(1) Faktor tveganja za podjetje (R) se izračuna po naslednji formuli:
R = Sum (I*L*T)/S
pri čemer pomeni:
a) I: število ugotovljenih kršitev;
b) L: stopnjo kršitve. Stopnje kršitve (L) glede na merila iz
4. člena te uredbe so:
– faktor 1 (majhna kršitev),
– faktor 10 (resna kršitev),
– faktor 40 (zelo resna kršitev);
c) T: časovni faktor:
– faktor 3 (obdobje enega leta),
– faktor 2 (obdobje dveh let),
– faktor 1 (obdobje treh let).
č) S: število opravljenih nadzorov. Kot opravljen nadzor
se šteje preverjanje 29 delovnih dni voznika na cesti ali sedežu
podjetja. V primeru manj ali več opravljenih preverjanj delovnih
dni voznika se izračunano število nadzorov zaokroži na najbližje celo število;
d) R: faktor tveganja za podjetje.
(2) Če je vrednost R iz prejšnjega odstavka manj kot 30,
to predstavlja nizko tveganje, če je vrednost R med 30 in 80,
to predstavlja srednje tveganje, če pa je vrednost R več kot 80,
to predstavlja visoko tveganje za kršenje predpisov s področja

4. člen
(merila glede izvajanje sistema)
Merila glede izvajanja sistema predstavlja kategorizacija
kršitev s področij delovnega časa in obveznih počitkov mobilnih delavcev ter zapisovalne opreme v cestnih prevozih glede
na njihovo na težo, kakor je določena v Prilogi III k Direktivi
2006/22/ES.
5. člen
(postopek in izvajanje sistema)
(1) Prometni inšpektorat Republike Slovenije vzpostavi,
vzdržuje in izvaja sistem.
(2) Prometni inšpektorat Republike Slovenije omogoči
dostop do baze podatkov iz sistema le nadzornim organom iz
3. in 5. točke prvega odstavka 32. člena Zakona o delovnem
času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni
opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 97/10 in 77/11).
(3) Prometni inšpektorat Republike Slovenije, inšpekcija
za delo in policija imajo pooblastila za vnos podatkov v bazo
podatkov ter pregled nad temi podatki za namen analize podatkov.
(4) Prometni inšpektorat Republike Slovenije, inšpekcija
za delo in policija po opravljenem nadzoru oziroma ugotovljeni
kršitvi evidentirajo nadzor in stopnjo resnosti ugotovljene kršitve
v skladu s kategorizacijo iz Priloge III k Direktivi 2006/22/ES v
podatkovno bazo sistema. Vsebina baze je določena v Prilogi,
ki je priloga in sestavni del te uredbe.
(5) Policija in inšpekcija za delo zbrane podatke iz Priloge
te uredbe posredujejo Prometnemu inšpektoratu do 15. februarja za predhodno koledarsko leto in kadarkoli na zahtevo.
(6) Na podlagi izračunanega faktorja R, ki ga sistem izračuna
po formuli iz 2. člena te uredbe, nadzorni organi iz prvega odstavka tega člena za podjetja s srednjo stopnjo tveganja (R med 30 in
80) ter podjetja z visoko stopnjo tveganja (R več kot 80) zagotovijo
natančnejši in pogostejši nadzor teh podjetij.
(7) Nadzor nad podjetji z visoko stopnjo tveganja je sorazmerno natančnejši in pogostejši kot nadzor nad podjetji z
nižjimi stopnjami tveganja.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2013.
Št. 00721-27/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-2411-0091
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga
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Priloga

Podatki
o
prevozniku
(firma, naslov)

Izraþunano
število
nadzorov (S)

Število kršitev (I)
Manjše kršitve

Resne kršitve

Zelo
kršitve

resne

Opomba
(opcijsko
polje)
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4201.

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2
iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
v letih 2010–2013
1. člen
V Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v
letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 14/10, 60/10, 12/11 in
30/11) se v prvem odstavku 1. člena v tretji alinei besedilo
»Uredbo Komisije (EU) št. 108/2010 z dne 8. februarja 2010
o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih
glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 36 z dne 9. 2. 2010, str. 4)«
nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe
Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
(UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57)«.
2. člen
V 2. členu se v drugi alinei številka »23« nadomesti s
številko »24«.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se v napovednem stavku
številka »592.890.844« nadomesti s številko »581.440.943«.
V drugem odstavku se v točki a) številka »311.327.970«
nadomesti s številko »302.327.970«, v točki b) pa se številka
»281.562.874« nadomesti s številko »279.112.973«.
V tretjem odstavku se druga alinea spremeni tako, da
se glasi:
»– 46.358.046 eurov na leto za obveznosti, prevzete v
letu 2011,«.
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– 42.516.337 eurov na leto za obveznosti, prevzete v
letih 2012–2013.«.
V četrtem odstavku se druga alinea spremeni tako, da
se glasi:
»– 39.181.446 eurov na leto za obveznosti, prevzete v
letu 2011,«.
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– 40.874.819 eurov na leto za obveznosti, prevzete v
letih 2012–2013.«.
4. člen
V 11. členu se deveti odstavek spremeni tako, da se

»(9) Obtežba iz prejšnjega odstavka se izračuna tako,
da se pri dejanskem izračunu števila glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) za posamezno vrsto živali upoštevajo
koeficienti, navedeni na obrazcu zapisnika o prigonu živali na
pašo na planino ali skupni pašnik iz predpisa, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. Če je na KMG planina oziroma KMG skupni pašnik v času paše izvedena tudi
kontrola na kraju samem, se pri izračunu obtežbe upošteva
tudi število živali, ki jih na dan kontrole na kraju samem ugotovi
kontrolor.«.
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5. člen
V 12. členu se številka »23« nadomesti s številko »24«.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013 v letih 2010–2013

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

glasi:

Št.

glasi:

6. člen
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»(2) Upravičenci ne morejo prevzemati novih obveznosti
za izvajanje podukrepov KOP-a, razen za podukrepe 214-I/7,
214-I/8, 214-II/2, 214-II/4, 214-II/5, 214-II/10, 214-III/2, 214-III/3,
214-III/4 in 214-III/5 iz 14. člena te uredbe.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Za izvajanje podukrepa 214-II/2 iz 14. člena te uredbe
upravičenci lahko prevzamejo novo obveznost le v letu 2012.
(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
lahko upravičenci na območjih vodnih teles podzemnih voda
Dravske, Murske in Savinjske kotline ter prispevnih območjih
zadrževalnikov Šmartinsko, Perniško, Gajševsko in Ledavsko
jezero iz priloge 7, ki je sestavni del te uredbe, prevzemajo nove obveznosti tudi za podukrepa 214-I/1 in 214-I/2 iz
14. člena te uredbe.«.
7. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(podaljšanje obveznosti za podukrepe KOP-a)
(1) Zaključena petletna obveznost za izvajanje posameznih podukrepov KOP-a iz 14. člena te uredbe se v letu 2012
lahko podaljša ali konča, pri čemer je mogoče podaljšati le
celotno obveznost. V nasprotnem primeru se podaljšanje obveznosti zavrne.
(2) Obveznost izvajanja podukrepov KOP-a iz 14. člena
te uredbe je mogoče v letu 2012 podaljšati za dve leti, če se
petletna obveznost konča z letom 2011.
(3) Nosilci KMG-jev, ki so v letu 2011 na določenih površinah KMG-ja izvajali podukrepe KOP-a iz 14. člena te uredbe
in se petletna obveznost za izvajanje teh podukrepov z letom
2011 konča, lahko te površine v letu 2012 vključijo v podaljšanje obveznosti tudi s prenosom obveznosti na druge KMG-je na
podlagi obrazca prodaje ali odstopa zemljišč, vključenih v podukrepe KOP v predhodnem letu, drugemu KMG-ju iz predpisa,
ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena zaradi spremenjenega načina ugotavljanja nagiba
strmih travnikov zaključene petletne obveznosti za izvajanje
podukrepa 214-II/2 iz 14. člena te uredbe v letu 2012 ni mogoče
podaljšati, ampak je v ta podukrep mogoče vstopiti na novo, kot
je določeno v tretjem odstavku prejšnjega člena.
(5) Pri podaljšanju obveznosti izvajanja podukrepov
KOP-a iz 14. člena te uredbe je plačilo mogoče uveljavljati
za vključeno površino podukrepa KOP-a, ki se le v letu 2012
lahko poveča za največ 2 ha oziroma 20 odstotkov, pri čemer
se upošteva dovoljen obseg povečanja površin, ki je ugodnejši
za upravičenca. Ne glede na določbo prejšnjega stavka v letu
2013 povečanje površine podukrepa KOP-a ni mogoče.
(6) Pri podaljšanju obveznosti izvajanja podukrepov
KOP-a iz 14. člena te uredbe je površine mogoče zmanjšati za
največ deset odstotkov.
(7) Upravičenci zaključeno petletno obveznost za izvajanje podukrepov KOP-a iz 14. člena te uredbe podaljšajo tako,
da podajo izjavo na obrazcu izjav nosilca kmetijskega gospodarstva iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike
za tekoče leto, zahtevek pa vložijo v skladu s prvim odstavkom
22. člena te uredbe.«.
8. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »214-I/7 ekološko kmetovanje:
– njive-poljščine: 298,07 eura/ha letno,
– vrtnine na prostem: 551,45 eura/ha letno,
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– vrtnine v zavarovanih prostorih: 487,90 eura/ha letno,
– oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah:
554,73 eura/ha letno,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50–200
dreves/ha: 237,80 eurov/ha letno,
– vinogradi, hmeljišča, drevesnice: 578,92 eura/ha letno,
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah,
trajno travinje):
– obtežba 0,2–0,5 GVŽ-ja/ha: 213,20 eura/ha letno,
– obtežba 0,5–1,9 GVŽ-ja/ha: 227,55 eura/ha letno;«
spremeni tako, da se glasi:
»214-I/7 ekološko kmetovanje:
– njive-poljščine: 298,07 eura/ha letno,
– vrtnine na prostem: 551,45 eura/ha letno,
– vrtnine v zavarovanih prostorih: 487,90 eura/ha letno,
– oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah:
554,73 eura/ha letno,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50–200
dreves/ha: 237,80 eurov/ha letno,
– vinogradi, hmeljišča, drevesnice: 578,92 eura/ha letno,
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah,
trajno travinje):
a) obtežba 0,2–0,5 GVŽ-ja/ha: 213,20 eura/ha letno,
b) obtežba 0,5–1,9 GVŽ-ja/ha: 227,55 eura/ha letno,
– njive-poljščine – preusmerjanje: 357,52 eura/ha letno,
– vrtnine na prostem – preusmerjanje: 600 eurov/ha letno,
– vrtnine v zavarovanih prostorih – preusmerjanje: 600
eurov/ha letno,
– oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju
ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah – preusmerjanje: 753,58 eura/ha letno,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50–200 dreves/ha – preusmerjanje: 411,23 eura/ha letno,
– vinogradi, hmeljišča, drevesnice – preusmerjanje:
635,91 eura/ha letno,
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah,
trajno travinje):
a) obtežba 0,2–0,5 GVŽ-ja/ha: 197,21 eura/ha letno,
b) obtežba 0,5–1,9 GVŽ-ja/ha: 450 eurov/ha letno;
214-I/8 neprezimni posevki: 61,09 eura/ha;«.
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se črta beseda »petletne«.
Za osmim odstavkom se dodata nova deveti in deseti
odstavek, ki se glasita:
»(9) Pri podukrepu 214-I/8 iz prejšnjega člena se šteje,
da je zahteva glede pokritosti tal z neprezimnimi posevki izpolnjena, če pokrovnost površine s temi posevki dosega vsaj
70 odstotkov.
(10) Za površine, za katere upravičenci v tekočem letu
uveljavljajo plačila za podukrep 214-I/8 iz prejšnjega člena,
lahko v naslednjih letih do izteka obveznosti uveljavljajo plačila
za podukrep 214-I/1 iz prejšnjega člena. Če upravičenci na teh
površinah v naslednjih letih ne uveljavljajo plačil za podukrep
214-I/1 oziroma podukrep 214-I/8 iz prejšnjega člena, morajo
na teh površinah izvajati vsaj enostaven kolobar, ki vključuje
najmanj tri različne poljščine.«.
Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek.
Dosedanji deseti odstavek, ki postane dvanajsti odstavek,
se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Plačila za podukrep 214-II/2 iz prejšnjega člena
lahko upravičenci uveljavljajo za celotno površino GERK-a ali
pa za del GERK-a z vrsto dejanske rabe »1300 – trajni travnik«
z nagibom 35–50 odstotkov ali nad 50 odstotkov. Plačila je mogoče uveljavljati na podlagi dejanskega nagiba zemljišča, ki se
kosi. Upošteva se podatek o nagibu GERK-a, ki se povzame iz
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grafične evidence nagiba strmih travnikov iz prve alinee prvega
odstavka 19. člena te uredbe.«.
Dosedanji enajsti in dvanajsti odstavek postaneta trinajsti
in štirinajsti odstavek.
Dosedanji trinajsti odstavek, ki postane petnajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(15) Plačila za podukrep 214-II/6 iz prejšnjega člena
lahko upravičenci uveljavljajo za najmanj 1 GVŽ za avtohtone
in tradicionalne pasme domačih živali iz priloge 1 te uredbe.
Število živali posamezne vrste domačih živali, ki so vključene v
navedeni podukrep v letu vstopa v ta podukrep, mora biti v reji
pet let od vstopa v podukrep, pri čemer se te živali lahko nadomestijo z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te
vrste. Število živali se lahko poveča do obtežbe 1,9 GVŽ-ja/ha.
Glede na število živali posamezne vrste domačih živali, ki ga
je KMG vključil v podukrep 214-II/6 iz prejšnjega člena v letu
vstopa v ta podukrep, se število v ta podukrep vključenih živali
te vrste v okviru obstoječe obveznosti lahko skupno zmanjša za
največ deset odstotkov, vendar po zmanjšanju stalež avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali ne sme biti manjši od
1 GVŽ-ja oziroma na način, kot je določen v prilogi 1 te uredbe.
V obdobju, ko so živali določene vrste domačih živali, ki jih je
KMG vključil v podukrep 214-II/6 iz prejšnjega člena, na paši na
KMG planini ali KMG skupnem pašniku, se teh živali ne šteje
za zmanjšanje števila živali te vrste na osnovnem KMG-ju. Če
ena žival posamezne vrste predstavlja več kot deset odstotkov
vseh živali te vrste, vključenih v podukrep 214-II/6 iz prejšnjega
člena, se vključeno število živali te vrste v tekočem letu glede
na leto vstopa v ta podukrep lahko zmanjša za eno žival. Za
število živali posamezne vrste, ki je v tekočem letu vključeno
v podukrep 214-II/6 iz prejšnjega člena, se šteje število živali,
ki je na KMG-ju za tekoče leto ugotovljeno z administrativno
kontrolo števila živali te vrste oziroma s kontrolo števila živali
te vrste na kraju samem.«.
Dosedanji šestnajsti do devetindvajseti odstavek postanejo osemnajsti do enaintrideseti odstavek.
Dosedanji trideseti odstavek, ki postane dvaintrideseti
odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(32) Površine zemljišč, ki so bile vključene v podukrep
KOP-a v prvem letu obveznosti (v nadaljnjem besedilu: vstopna
površina podukrepa), lahko upravičenec v prvih štirih letih izvajanja podukrepa KOP-a v okviru obstoječe petletne obveznosti
skupno poveča za največ 2 ha oziroma 20 odstotkov, pri čemer
se upošteva dovoljen obseg povečanja površin, ki je ugodnejši
za upravičenca, njegova obveznost iz prvega leta petletne
obveznosti pa se nadaljuje. Ne glede na določbo prejšnjega
stavka upravičenec, ki v obdobju obveznosti vstopno površino
podukrepov KOP-a iz drugega in četrtega odstavka 13. člena
te uredbe za tekoče leto poveča za več kot 2 ha oziroma 20 odstotkov, s tem letom prevzame novo petletno obveznost za
izvajanje teh podukrepov za celoten obseg površin, ki vključuje
obstoječe in povečane površine.«.
Dosedanji enaintrideseti do šestintrideseti odstavek postanejo triintrideseti do osemintrideseti odstavek.
V dosedanjem sedemintridesetem odstavku, ki postane
devetintrideseti odstavek, se črta beseda »petletne«.
Dosedanji osemintrideseti odstavek postane štirideseti
odstavek.
Dosedanji devetintrideseti odstavek se črta.
10. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo »31. oktobra«
nadomesti z besedilom »10. novembra«.
V četrtem odstavku se beseda »sedemintridesetega« nadomesti z besedo »devetintridesetega«.
11. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta beseda »petletne«.
V tretjem odstavku se črta beseda »petletne«, beseda
»trinajstega« se nadomesti z besedo »petnajstega«, beseda
»petnajstega« pa z besedo »sedemnajstega«.
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12. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za namene izvajanja podukrepov KOP-a iz 14. člena
te uredbe se v digitalni grafični obliki skladno s predpisom, ki
ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, uporabljajo:
– grafična evidenca nagiba strmih travnikov, ki jo agenciji
za posamezno leto posreduje ministrstvo,
– uradne evidence območij grbinastih travnikov, ekološko
pomembnih območij, osrednjih območij pojavljanja ptic vlažnih
ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000, najožjih vodovarstvenih območij in območij vodnih teles podzemnih voda
Dravske, Murske in Savinjske kotline ter prispevnih območij
zadrževalnikov Šmartinsko, Perniško, Gajševsko in Ledavsko
jezero, ki jih ministrstvu za posamezno leto posreduje ministrstvo, pristojno za okolje, in
– uradna evidenca osrednjega območja pojavljanja velikih
zveri, ki jo ministrstvu za posamezno leto posreduje Zavod za
gozdove Slovenije.«.
V drugem odstavku se besedilo »na seznam območij«
nadomesti z besedilom »v evidence«.
13. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »Uredbo Komisije
(EU) 360/2010 z dne 27. aprila 2010 o spremembi Priloge VIII in
Priloge IV k Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za
sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske
politike (UL L št. 106 z dne 28. 4. 2010, str. 1)« nadomesti z
besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 785/2011 z dne
5. avgusta 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 73/2009 glede
maksimalne zajamčene površine, za katero se lahko dodeli premija za stročnice (UL L št. 203 z dne 6. 8. 2011, str. 10)«.
14. člen
V drugem odstavku 22. člena se za besedo »obveznosti«
doda besedilo »ali v zadnjem letu podaljšane obveznosti«.
V četrtem odstavku se beseda »petintridesetega« nadomesti z besedo »sedemintridesetega«.
15. člen
Besedilo 22.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri izračunu povprečnega števila GVŽ-jev se upoštevajo podatki o številu živali posameznih kategorij govedi
in posameznih kategorij drugih rejnih živali. Povprečno število GVŽ-jev posameznega KMG-ja je seštevek povprečnega
števila GVŽ-jev goveda in števila GVŽ-jev drugih rejnih živali.
Podatke o govedu agencija prevzame iz centralnega registra
govedi po stanju na dan 1. februar tekočega leta in na štiri
reprezentativne naključno izbrane datume, ki jih določi in objavi na svoji spletni strani ne prej kakor dva tedna po njihovi
določitvi. Podatki o drugih rejnih živalih se upoštevajo na dan
1. februar tekočega leta, ki jih na obrazcu staleža rejnih živali
na KMG-ju iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike za tekoče leto (v nadaljnjem besedilu: obrazec staleža
rejnih živali), predloži upravičenec.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka upravičenec, ki redi prašiče in perutnino v turnusih, na obrazcu staleža
rejnih živali navede tudi povprečno število teh živali v turnusu
in skupno število dni vseh turnusov v tekočem koledarskem
letu, ki jih agencija upošteva pri izračunu povprečnega števila
GVŽ-jev.
(3) Pri izračunu GVŽ-jev se upoštevajo koeficienti GVŽ-jev
iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se za KMG
planina oziroma KMG skupni pašnik število GVŽ-jev za izračun
obtežbe za podukrepe KOP-a iz 14. člena te uredbe izračuna z
upoštevanjem podatkov o številu živali in koeficientov GVŽ-jev
iz obrazca zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali
skupni pašnik iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike za tekoče leto.
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(5) Ne glede na določbo prvega, drugega in četrtega
odstavka tega člena se za KMG, KMG planina oziroma KMG
skupni pašnik, za katere je izvedena kontrola na kraju samem,
za izpolnjevanje pogojev za obtežbo za podukrepe KOP-a iz
14. člena te uredbe upošteva tudi število vseh rejnih živali, ki
jih ugotovi kontrolor.
(6) Kot izpolnjevanje pogojev za obtežbo za podukrepe
KOP-a iz 14. člena te uredbe se upošteva povprečna letna obtežba, ki se izračuna na način, določen v prilogi 8, ki je sestavni
del te uredbe.«.
16. člen
V 23. členu se beseda »triintridesetega« nadomesti z
besedo »petintridesetega«.
17. člen
V tretjem odstavku 24. člena se črta besedilo »fitofarmacevtskih sredstev ter«.
18. člen
V četrtem odstavku 27. člena se besedilo »izločitvi/nadomestitvi« nadomesti z besedilom »izločitvi ali nadomestitvi«.
19. člen
V prvem odstavku 32. člena se v drugi alinei beseda
»enaintridesetega« nadomesti z besedo »triintridesetega«.
V drugem in tretjem odstavku se beseda »osemindvajsetega« nadomesti z besedo »tridesetega«.
20. člen
33. člen se črta.
21. člen
V Prilogi 1 Pogoji za izvajanje podukrepov KOP-a se v
poglavju A. Zahteve, ki se nanašajo na vse podukrepe KOP-a,
3. Trajanje obveznosti dvanajsti odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»(12) Če upravičenec v tekočem letu ne more izpolnjevati
svojih obveznosti zaradi višje sile ali izrednih okoliščin, upravičenec obdrži pravico do pomoči v zvezi s površino ali živalmi,
upravičenimi v času primera višje sile ali izrednih okoliščin, če
je upravičenec za to leto vložil zbirno vlogo z zahtevkom za
podukrep KOP-a in v primeru zahtevane setve, če je bila na tej
površini pred nastankom primera višje sile ali izrednih okoliščin
opravljena setev kmetijske rastline v skladu z zahtevami tega
podukrepa, ter je upravičenec agenciji v predpisanem roku in
načinu sporočil primer nastanka višje sile ali izrednih okoliščin
ter predložil ustrezna dokazila.«.
Za dvanajstim odstavkom se doda novi trinajsti odstavek,
ki se glasi:
»(13) V primeru višje sile ali izrednih okoliščin, ko se ne
oceni škoda v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o odpravi posledic naravnih nesreč, se kot
dokazilo upošteva tudi izjava o ogledu škode na kraju samem in
o oceni škode, ki ju opravi kmetijsko svetovalna služba.«.
Dosedanji trinajsti do petnajsti odstavek postanejo štirinajsti do šestnajsti odstavek.
V poglavju A. Zahteve, ki se nanašajo na vse podukrepe
KOP-a, 4. Splošni pogoji se prva in peta alinea spremenita
tako, da se glasita:
»– Posamezne podukrepe KOP-a je treba izvajati na
isti površini ves čas trajanja obveznosti, razen podukrepov
214-I/2 ozelenitev njivskih površin, 214-I/8 neprezimni posevki
in 214-II/7 pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih
rastlin ter v primeru pojava koruznega hrošča na določenem
območju.
– Obtežba z živino na KMG-ju pri izvajanju podukrepa
KOP-a ne sme preseči 1,9 GVŽ-ja/ha. Obtežba se določi v
skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike
za tekoče leto, in z uredbo, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
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2007–2013 v letih 2010–2013 (v nadaljnjem besedilu: uredba
za ukrepe osi 2).«.
Za deveto alineo se doda nova deseta alinea, ki se glasi:
»– Če upravičenec redi prašiče v turnusih, mora pri izvajanju podukrepov KOP-a voditi register prašičev na gospodarstvu.«.
Dosedanje deseta do dvanajsta alinea postanejo enajsta
do trinajsta alinea.
V poglavju A. Zahteve, ki se nanašajo na vse podukrepe
KOP-a, 7. Kombinacije podukrepov KOP-a se Preglednica 1
nadomesti z novo Preglednico 1, ki je kot Priloga 1 sestavni
del te uredbe.
V poglavju B. Zahteve, ki se nanašajo na posamezne
podukrepe KOP-a, se pri podukrepu 214-I/3 Integrirano poljedelstvo besedilo »Uredbo Komisije (EU) št. 271/2010 z
dne 24. marca 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 834/2007 v zvezi z logotipom ekološke pridelave Evropske unije (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2010, str. 19)« nadomesti
z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 344/2011
z dne 8. aprila 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških
proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora
(UL L št. 96 z dne 9. 4. 2011, str. 15)«.
Pri podukrepu 214-I/7 Ekološko kmetovanje se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Plačila za ekološko kmetovanje je možno pridobiti za:
– njive-poljščine;
– vrtnine na prostem,
– vrtnine v zavarovanih prostorih;
– oljčnike z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasade sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah;
– travniške visokodebelne sadovnjake z gostoto 50–200
dreves/ha;
– vinograde, hmeljišča, drevesnice;
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah,
trajno travinje);
– njive-poljščine – preusmerjanje;
– vrtnine na prostem – preusmerjanje;
– vrtnine v zavarovanih prostorih – preusmerjanje;
– oljčnike z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasade sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah
– preusmerjanje;
– travniške visokodebelne sadovnjake z gostoto 50–200
dreves/ha – preusmerjanje;
– vinograde, hmeljišča, drevesnice – preusmerjanje;
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah,
trajno travinje) – preusmerjanje.«.
Za podukrepom 214-I/7 Ekološko kmetovanje se doda
naslednje besedilo:
»Podukrep 214-I/8 Neprezimni posevki
Zahteve pri izvajanju podukrepa so:
– v petletni kolobar morajo biti vključene najmanj tri poljščine;
– neprezimni posevek se upošteva kot ena od treh različnih poljščin, ki morajo biti vključene v petletni kolobar;
– kolobar mora biti zasnovan že ob vstopu v podukrep;
– v primeru višje sile ali spremembe tržnih razmer morebitna zamenjava poljščin v kolobarju ne sme poslabšati kolobarja
in negativno vplivati na okolje oziroma zmanjšati učinkovitosti
izvajanja podukrepa;
– obvezna je pokritost tal z neprezimnimi posevki preko
poletja in jeseni;
– setev neprezimnih posevkov je treba opraviti najpozneje
do 1. 9. tekočega leta;
– obdelava tal ozelenjenih njivskih površin je mogoča od
16. 10. tekočega leta;
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– če se uporabljajo samo mineralna gnojila, količina
uporabljenega dušika iz mineralnih gnojil ne sme presegati
170 kg/ha letno oziroma vrednosti iz stolpca »Skupni dušik
(standard)« iz preglednice 2, če je ta vrednost manjša od
170 kg/ha letno;
– pri pridelavi pšenice, rži, ječmena, ovsa in tritikale uporaba regulatorjev rasti ni dovoljena;
– fitofarmacevtska sredstva se uporabljajo na osnovi prognoze, kjer le-ta obstaja.
Za površine, za katere upravičenci v tekočem letu uveljavljajo plačila za podukrep 214-I/8 neprezimni posevki, lahko v
naslednjih letih uveljavljajo plačila za podukrep 214-I/1 ohranjanje kolobarja. Če upravičenci na teh površinah v naslednjih
letih ne uveljavljajo plačil za podukrep 214-I/1 ohranjanje kolobarja ali podukrep 214-I/8 neprezimni posevki, morajo na teh
površinah izvajati vsaj enostaven kolobar, ki vključuje najmanj
tri različne poljščine.«.
Pri podukrepu 214-II/2 Košnja strmih travnikov se v drugem odstavku številka »30« nadomesti s številko »35«.
V poglavju Minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevskih sredstev ter druge obvezne zahteve se v Preglednici 2 za besedilom »214-I/3 integrirano poljedelstvo« doda
naslednje besedilo »in 214-I/8 neprezimni posevki«.
V poglavju Višina podpor se Preglednica 3 nadomesti z
novo Preglednico 3, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
22. člen
V Prilogi 3 se v preglednici za podukrepom 214-I/7 Ekološko kmetovanje doda nova vrstica z naslednjim besedilom:
– 214-I/8 neprezimni posevki – 214-I/1 ohranjanje
kolobarja«.
23. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 3
sestavni del te uredbe.
24. člen
Za Prilogo 6 se dodata novi Priloga 7 in Priloga 8, ki sta
kot Priloga 4 in Priloga 5 sestavni del te uredbe.
25. člen
O zahtevkih upravičencev, ki se nanašajo na spremembe
po tej uredbi, se odloča skladno z določili te uredbe in Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013.
26. člen
Upravičenci, ki so zahtevke za dodelitev plačil za leto
2012 za podukrepe KOP-a uveljavljali v rokih, določenih v
predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, lahko
zaradi spremenjenih oziroma dopolnjenih pogojev za izvajanje posameznih podukrepov KOP-a, ki so se spremenili
oziroma dopolnili po teh rokih, izstopijo iz izvajanja podukrepov KOP-a, pri katerih je prišlo do sprememb oziroma
dopolnitev.
KONČNA DOLOČBA
27. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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ZEL

214I/1

EK

»Preglednica 1: Kombinacije podukrepov KOP-a na isti površini
NEP

Priloga 1:

KOL

Priloga

ZEL

Priloga 1:
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Priloga 2:
»Preglednica 3: Višina plaþil za podukrepe KOP-a
Skupina
podukrepov

Podukrep

Skupina I:
Zmanjševanje
negativnih vplivov
kmetijstva na
okolje

214-I/1 Ohranjanje
kolobarja
214-I/2 Ozelenitev
njivskih površin
214-I/3 Integrirano
poljedelstvo
214-I/4 Integrirano
sadjarstvo
214-I/5 Integrirano
vinogradništvo
214-I/6 Integrirano
vrtnarstvo
214-I/7 Ekološko
kmetovanje
- Njive-poljšþine:
- Vrtnine: na prostem:
- Vrtnine: v
zavarovanih
prostorih:
- Oljþniki z gostoto
najmanj 150
dreves/ha, nasadi
sadovnjakov z
gostoto najmanj 100
dreves/ha pri orehu in
kostanju ter najmanj
200 dreves/ha pri
ostalih sadnih vrstah:
- Travniški
visokodebelni
sadovnjaki z gostoto
50-200 dreves/ha:
- Vinogradi,
hmeljišþa,
drevesnice:
- Travinje**:
- Obtežba 0,2-0,5
GVŽ/ha
- Obtežba 0,5-1,9
GVŽ/ha
- Njive-poljšþine preusmerjanje:
- Vrtnine: na prostem
- preusmerjanje:
- Vrtnine: v
zavarovanih prostorih
- preusmerjanje:
- Oljþniki z gostoto
najmanj 150
dreves/ha, nasadi
sadovnjakov z
gostoto najmanj 100
dreves/ha pri orehu in
kostanju ter najmanj
200 dreves/ha pri
ostalih sadnih vrstah preusmerjanje:
- Travniški
visokodebelni
sadovnjaki z gostoto
50-200 dreves/ha preusmerjanje:
- Vinogradi,
hmeljišþa, drevesnice
- preusmerjanje:
- Travinje**:
- Obtežba 0,2-0,5
GVŽ/ha
- Obtežba 0,5-1,9
GVŽ/ha
214-I/8 Neprezimni
posevki

Izraþunana
višina plaþila
po modelni
kalkulaciji
224 €/ha

Najvišje možno
plaþilo glede na
Prilogo Uredbe
1698/2005/ES
600 €/ha

Enotno
plaþilo na
površino*

Najvišje
možno
plaþilo

Plaþilo

-

224 €/ha

91,84 €/ha

Priþakovani
ha (število
živali)
(2013)
19.000 ha

420 €/ha

600 €/ha

-

420 €/ha

172,20 €/ha

63.500 ha

481 €/ha

600 €/ha

-

481 €/ha

197,21 €/ha

46.000 ha

821 €/ha

900 €/ha

-

821 €/ha

336,61 €/ha

3.200 ha

931 €/ha

900 €/ha

-

900 €/ha

381,71 €/ha

8.500 ha

451 €/ha

600 €/ha

-

451 €/ha

184,91 €/ha

1.000 ha
35.000 ha

727 €/ha
1.345 €/ha
1.190 €/ha

600 €/ha
600 €/ha
600 €/ha

-

600 €/ha
600 €/ha
600 €/ha

298,07 €/ha
551,45 €/ha
487,90 €/ha

1.353 €/ha

900 €/ha

-

900 €/ha

554,73 €/ha

580 €/ha

900 €/ha

-

580 €/ha

237,80 €/ha

1.412 €/ha

900 €/ha

-

900 €/ha

578,92 €/ha

520 €/ha

450 €/ha

450 €/ha

213,20 €/ha

555 €/ha

450 €/ha

-

450 €/ha

227,55 €/ha

872 €/ha

600 €/ha

-

600 €/ha

357,52 €/ha

2.506 €/ha

600 €/ha

-

600 €/ha

600 €/ha

2.159 €/ha

600 €/ha

-

600 €/ha

600 €/ha

1.838 €/ha

900 €/ha

-

753,58
€/ha

753,58 €/ha

1.003 €/ha

900 €/ha

-

411,23
€/ha

411,23 €/ha

1.551 €/ha

900 €/ha

-

635,91
€/ha

635,91 €/ha

481 €/ha

450 €/ha

450 €/ha

197,21 €/ha

1.358 €/ha

450 €/ha

450 €/ha

450 €/ha

149 €/ha

600 €/ha

149 €/ha

61,09 €/ha

-

5.000 ha

Uradni list Republike Slovenije
Skupina
podukrepov

Podukrep

Skupina II:
Ohranjanje
naravnih danosti,
biotske
raznovrstnosti,
rodovitnosti tal in
tradicionalne
kulturne krajine

214-II/1 Planinska
paša
- Planinska paša brez
pastirja:
- Planinska paša s
pastirjem:

Skupina III:
Varovanje
zavarovanih
obmoþij

214-II/2 Košnja strmih
travnikov
- Nagib strmih
travnikov 35-50
odstotkov:
- Nagib strmih
travnikov nad 50
odstotkov:
214-II/3 Košnja
grbinastih travnikov
214-II/4 Travniški
sadovnjaki
214-II/5 Strmi
vinogradi
- Nagib strmih
vinogradov 30-40
odstotkov:
- Nagib strmih
vinogradov nad 40
odstotkov:
214-II/6 Reja
avtohtonih in
tradicionalnih pasem
domaþih živali
214-II/7 Pridelava
avtohtonih in
tradicionalnih sort
kmetijskih rastlin
214-II/8 Sonaravna
reja domaþih živali
214-II/9 Ohranjanje
ekstenzivnega
travinja
214-II/10 Ohranjanje
ekstenzivnih kraških
pašnikov
214-III/1 Reja
domaþih živali v
osrednjem obmoþju
pojavljanja velikih
zveri
214-III/2 Ohranjanje
posebnih travišþnih
habitatov
214-III/3 Ohranjanje
travišþnih habitatov
metuljev
214-III/4 Ohranjanje
steljnikov
214-III/5 Ohranjanje
habitatov ptic vlažnih
ekstenzivnih
travnikov na obmoþjih
Natura 2000
214-III/6 Pokritost tal
na vodovarstvenem
obmoþju
- Njive:
- Trajni nasadi:
- Travinje**:
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Izraþunana
višina plaþila
po modelni
kalkulaciji

Najvišje možno
plaþilo glede na
Prilogo Uredbe
1698/2005/ES

Enotno
plaþilo na
površino*

Najvišje
možno
plaþilo

Plaþilo

Priþakovani
ha (število
živali)
(2013)

282 €/ha

450 €/ha

133 €/ha

149 €/ha

61,09 €/ha

500 ha

310 €/ha

450 €/ha

133 €/ha

177 €/ha

72,57 €/ha

5.000 ha

353 €/ha

450 €/ha

133 €/ha

220 €/ha

90,20 €/ha

14.000 ha

480 €/ha

450 €/ha

133 €/ha

347 €/ha

142,27 €/ha

5.500 ha

457 €/ha

450 €/ha

133 €/ha

324 €/ha

132,84 €/ha

50 ha

230 €/ha

900 €/ha

-

230 €/ha

93,89 €/ha

800 ha

797 €/ha

900 €/ha

-

900 €/ha

326,77 €/ha

1.500 ha

2.940 €/ha

900 €/ha

-

900 €/ha

900 €/ha

500 ha

218 €/GVŽ

200 €/GVŽ

-

200 €/GVŽ

89,38 €/GVŽ

18.000 živali

251 €/ha

600 €/ha

-

251 €/ha

102,91 €/ha

8.000 ha

206 €/ha

450 €/ha

-

206 €/ha

84,46 €/ha

73.000 ha

251 €/ha

450 €/ha

133 €/ha

118 €/ha

48,38 €/ha

8.000 ha

382,80 €/ha

450 €/ha

-

382,80
€/ha

191,40 €/ha

1.000 ha

71 €/ha

450 €/ha

-

71 €/ha

29,11 €/ha

8.000 ha

296 €/ha

450 €/ha

-

296 €/ha

121,36 €/ha

2.040 ha

296 €/ha

450 €/ha

-

296 €/ha

121,36 €/ha

3.030 ha

484 €/ha

450 €/ha

-

484 €/ha

198,44 €/ha

460 ha

336 €/ha

450 €/ha

133 €/ha

203 €/ha

83,23 €/ha

3.500 ha

1.000 ha
204 €/ha
136 €/ha***
450 €/ha
343 €/ha***
210 €/ha
210 €/ha***

600 €/ha

-

900 €/ha

-

450 €/ha

133 €/ha

204 €/ha
136 €/ha***
450 €/ha
343 €/ha***
77 €/ha
77 €/ha***

83,64 €/ha
55,76 €/ha***
184,50 €/ha
140,63 €/ha***
31,57 €/ha
31,57 €/ha***

*: Enotno plaþilo na površino v višini 133 €/ha je doloþeno z Uredbo o izvedbi neposrednih plaþil v kmetijstvu (UL RS, št. 99/2006, z vsemi spremembami)
in se odšteje od izraþunane višine plaþila pri tistih podukrepih, kjer reja živali ni obvezna (podukrepi: 214-II/2 Košnja strmih travnikov, 214-II/3 Košnja
grbinastih travnikov, 214-II/9 Ohranjanje ekstenzivnega travinja, 214-III/5 Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na obmoþjih Natura 2000,
214-III/6 Pokritost tal na vodovarstvenem obmoþju - travinje) oziroma so živali vezane na osnovni KMG (podukrep 214-II/1 Planinska paša), ki pridobi le
enotno plaþilo na površino.
**: Trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje.
***: Plaþilo na najožjih vodovarstvenih obmoþjih, na katerih zaradi prekrivanja zahtev z zahtevami iz predpisov, ki urejajo vodovarstvena obmoþja za vodno
telo vodonosnikov Ljubljanskega polja, Selniške dobrave, Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, Dravsko-ptujskega polja,
Apaškega polja, Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane ter Rižane, prihaja do prekrivanja zahteve glede prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

«
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Priloga 3:
»Priloga 4: Katalog kršitev in sankcij
Katalog kršitev in sankcij za ukrepe osi 2 iz PRP-ja 2007-2013 vkljuþuje kršitve in sankcije za:
- izravnalna plaþila za obmoþja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
- kmetijsko okoljska plaþila (24 podukrepov KOP-a),
- minimalne zahteve za uporabo gnojil,
- zahteve glede gnojenja s fosforjem iz živinskih gnojil.
A. Kršitve in sankcije pri ukrepu OMD-ja
Upraviþenec do plaþila za ukrep OMD-ja na podlagi PRP-ja 2007-2013, ki pred potekom petih let, šteto od
leta za katero je prejel prvo izravnalno plaþilo za ukrep OMD-ja na podlagi PRP-ja 2007-2013, preneha
opravljati kmetijsko dejavnost na obmoþju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, mora vrniti
izplaþana plaþila, ki jih je prejel za ukrep OMD-ja na podlagi PRP-ja 2007-2013.
B. Kršitve in sankcije pri podukrepih KOP-a
(1) ýe KMG za tekoþe leto ne izpolnjuje pogojev upraviþenosti za posamezen podukrep KOP-a, razen
pogojev upraviþenosti v zvezi z velikostjo prijavljene površine ali številom prijavljenih živali ter zahtev
navzkrižne skladnosti oziroma zahtev iz toþk C. in D. iz te priloge, doloþenih v PRP-ju 2007-2013 oziroma v
uredbi, ki ureja plaþila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20072013 v letih 2007-2013 (v nadaljnjem besedilu: uredba za ukrepe osi 2), se zahtevek za ta podukrep KOP-a
za tekoþe leto zniža ali zavrne.
(2) V skladu z 18. þlenom Uredbe 65/2011/ES so kršitve razdeljene v štiri skupine, pri þemer se za
ugotovljeno istovrstno kršitev plaþila znižajo kot sledi:
Skupina kršitev
I.
II.
III.
IV.

1. leto
5%
20%
40%
100%

2. leto
20%
40%
100%
100%

3. leto
40%
100%
100%
100%

4. leto
100%
100%
100%
100%

5. leto
100%
100%
100%
100%

(3) ýe je v tekoþem letu pri doloþenem podukrepu KOP-a ugotovljenih veþ kršitev, se za ta podukrep uporabi
znižanje z najvišjim odstotkom znižanja plaþila.
(4) Posamezna kršitev, ki se upošteva kot kršitev za celoten podukrep KOP-a, se v prvem letu ugotovljene
kršitve sankcionira kot sledi:
Skupina
kršitev
I.

II.

Opis neizpolnjene obveznosti ali neupoštevanega merila/pogoja
Fitofarmacevtska sredstva se ne uporabljajo na osnovi prognoze, kjer le-ta
obstaja.
Kmetovanje se ne izvaja v skladu s tehnološkimi navodili za integrirano
pridelavo in pravilnikom, ki ureja integrirano pridelavo.
Kmetovanje se ne izvaja v skladu s pravilnikom, ki ureja ekološko pridelavo.
Za skupno rabo planine ali planinskega pašnika ni izdelan pašni red (potreben
je samo, þe planino uporablja veþ KMG-jev).
Dnevnik paše se ne vodi.
Naþrt ureditve pašnika in paše ni izdelan.
Obdobje paše znotraj þredinke presega 90 normalnih pašnih dni.
Paša na površini, ki je vkljuþena v podukrep, traja manj kot 60 pašnih dni.
Pojavljajo se znaki preobremenjenosti in degradiranosti.
Petletni kolobar se ne izvaja na vseh njivskih površinah.
V podukrep niso vkljuþene vse njivske površine.
Evidenca o nakupu krme in krmil se ne vodi.
KMG, od katerega je bila odkupljena koruzna silaža, ni vkljuþeno v integrirano
ali ekološko pridelavo.
Za krmo, kupljeno na trgu evidenci o nakupu krme in krmil nista priložena raþun
in deklaracija.
Organizirana je sezonska paša živali z vsakodnevnim vraþanjem živali v
domaþo oskrbo.
Po zakljuþku pašne sezone na planinskem pašniku ni opravljeno roþno þišþenje

Znižanje
plaþila v 1. letu
(%)
5

Podukrep
KOP-a

5
5

KOL, ZEL,
NEP, TSA,
SOR
IPL, IPS, IVG,
IVR
EK
PP, PPP

20
20
20
20
20
20
20
20
20

EKP
EKP
EKP
EKP
EKP
KOL, IPL
KOL, IPL
PAS, REJ
PAS, REJ

20

PAS, REJ

20

PP, PPP

20

PP, PPP

5

Uradni list Republike Slovenije
Skupina
kršitev

Št.

98 / 2. 12. 2011 /

Opis neizpolnjene obveznosti ali neupoštevanega merila/pogoja
grmiþevja in plevelov.
Pri planinski paši s pastirjem pastir na planini ni stalno prisoten.
S pastirjem ni sklenjena pogodba (vložen je zahtevek za podukrep KOP-a 214II/1 planinska paša s pastirjem, ni pa priložena pogodba s pastirjem).
Evidence o vseh delovnih opravilih, ki se izvajajo pri podukrepu, se ne vodijo
oziroma ne hranijo.
Register prašiþev na gospodarstvu se ne vodi oziroma iz tega registra ni
mogoþe preveriti toþnosti podatkov o turnusni reji prašiþev iz obrazca staleža
rejnih živali na KMG-ju iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike
za tekoþe leto.
Izobraževalni program v obsegu najmanj štiri ure letno ni opravljen.
Upraviþenec nima gnojilnega naþrta veljavnega za leto vlaganja zahtevka na
podlagi analize tal, ki ni starejša od petih let (potrebno le, þe se gnoji z
mineralnimi gnojili).
Na površinah, ki ležijo na vodovarstvenem obmoþju se ne izvaja vsaj en
podukrep KOP-a.
Zasnova petletnega kolobarja ni izdelana že ob vstopu v podukrep.

III.

IV.

KOL
ZEL
IPL
IPS
IVG
IVR
EK
PP
NEP
PPP
S35
S50
GRB

Podukrep
KOP-a

20
20

PPP
PPP

20

VSI

20

VSI

20
20

VSI
VSI

20

VVO

20

ZEL, IPL, NEP,
SOR, VVO
EKP
GRB, ETA,
EKP, HAB,
MET, STE, VTR
GRB, ETA,
HAB, MET,
STE, VTR
KOL

40
40

Uporabljajo se mineralna gnojila.

40

Zasnova petletnega kolobarja ob vstopu v podukrep ni izdelana za vse njivske
površine.
Koliþina uporabljenega dušika presega vrednost iz stolpca »Skupni dušik za
podukrepe*« iz preglednice 2 priloge 1 iz uredbe za ukrepe osi 2.

40

Koliþina uporabljenega dušika iz mineralnih gnojil presega 170 kg/ha letno
oziroma vrednost iz stolpca »Skupni dušik (standard)« iz preglednice 2 priloge
1 iz uredbe za ukrepe osi 2, þe je ta vrednost manjša od 170 kg/ha letno.
Pri pridelavi pšenice, rži, jeþmena, ovsa in tritikale se uporabljajo regulatorji
rasti.
Na KMG-ju nakup krmnih mešanic, žit, oljnih tropin in druge moþne krme
presega 1.200 kg na GVŽ letno pri govedu, konjih in drobnici, 2.100 kg na GVŽ
letno pri prašiþih, 7.000 kg na GVŽ letno pri kokoših nesnicah, 6.500 kg na
GVŽ letno pri pitovnih pišþancih in 4.000 kg na GVŽ letno pri purah.
Uporablja se krma in krmni dodatki, ki vsebujejo gensko spremenjene
organizme oziroma izdelke pridobljene iz njih.
Koliþina vnesenega bakra presega 6 kg/ha letno.
Uporaba insekticidov proti gozdnemu sukaþu ni ustrezna.
Uporaba predpisanih fungicidov ni ustrezna.
Uporaba predpisanih herbicidov ni ustrezna.
Enkratni odmerek dušika na posamezni površini z zahtevkom za podukrep
VVO presega 30 kg N/ha.
Uporabljajo se fitofarmacevtska sredstva, ki niso dovoljena v ekološki pridelavi.
Uporabljajo se gnojila, ki niso dovoljena v ekološki pridelavi.
Uporablja se blato iz þistilnih naprav, mulj in ostanki iz ribogojnic.
Uporablja se kompost, ki ni pridelan na KMG-ju.
Upraviþenec ne omogoþi oziroma ne dovoli vpogleda v ustrezno dokumentacijo
na KMG-ju oziroma dostopa do kmetijskih zemljišþ in zgradb za namene IAKS
in kontrole izvajanja podukrepov KOP-a (upraviþenec ne omogoþi
inšpekcijskega pregleda).
Upraviþenec ni pridobil certifikata o integrirani pridelavi.

40

Ohranjanje kolobarja
Ozelenitev njivskih površin
Integrirano poljedelstvo
Integrirano sadjarstvo
Integrirano vinogradništvo
Integrirano vrtnarstvo
Ekološko kmetovanje
Planinska paša brez pastirja
Neprezimni posevki
Planinska paša s pastirjem
Košnja strmih travnikov z nagibom 35-50 odstotkov
Košnja strmih travnikov z nagibom nad 50
odstotkov
Košnja grbinastih travnikov

V30
V40
PAS
SOR
REJ
ETA
EKP
ZVE
HAB
MET
STE
VTR
VVO

13075

Znižanje
plaþila v 1. letu
(%)

Uporabljajo se mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik.
Uporabljajo se fitofarmacevtska sredstva.

Upraviþenec ni pridobil certifikata oziroma potrdila za ekološko pridelavo
oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Ne uporablja se le na KMG pridelana organska masa (odpadki).

Stran

40

40

IPS, IVG, IVR,
S35, S50, TSA,
V30, V40, SOR,
REJ
KOL, ZEL, IPL,
NEP

40

KOL, ZEL,
NEP, SOR
PAS, REJ

40

PAS, REJ

40
40
40
40
40

V30, V40
V30, V40
V30, V40
V30, V40
VVO

100
100
100
100
100

PP, PPP, VVO
PP, PPP, VVO
VSI
VSI
VSI

100
100

IPL, IPS, IVG,
IVR
EK

100

VVO

Strmi vinogradi z nagibom 30-40 odstotkov
Strmi vinogradi z nagibom nad 40 odstotkov
Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domaþih živali
Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin
Sonaravna reja domaþih živali
Ohranjanje ekstenzivnega travinja
Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov
Reja domaþih živali v osrednjem obmoþju pojavljanja velikih zveri
Ohranjanje posebnih travišþnih habitatov
Ohranjanje travišþnih habitatov metuljev
Ohranjanje steljnikov
Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na obmoþjih Natura
2000
Pokritost tal na vodovarstvenem obmoþju
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Travniški sadovnjaki

Uradni list Republike Slovenije
Znižanje
plaþila v 1. letu
(%)

Podukrep
KOP-a

(5) ýe je pri podkrepu 214-I/1 ohranjanje kolobarja v petem letu obveznosti izvajanja tega podukrepa z
administrativno kontrolo ugotovljeno, da so kršene zahteve, da:
- morajo biti v petletni kolobar vkljuþene najmanj tri razliþne poljšþine,
- delež žit v petletnem kolobarju ne sme presegati 60 odstotkov,
- morajo biti v petletnem kolobarju vsaj enkrat prisotne metuljnice,
se te kršitve v petem letu sankcionirajo z 20 odstotnim znižanjem plaþila.
(6) ýe organizacija za kontrolo in certificiranje integrirane pridelave za tekoþe leto ugotovi, da KMG ne
kmetuje v skladu s tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo in predpisom, ki ureja integrirano pridelavo,
vendar certifikat o integrirani pridelavi vseeno podeli, se plaþilo za podukrepe 214-I/3 integrirano
poljedelstvo, 214-I/4 integrirano sadjarstvo, 214-I/5 integrirano vinogradništvo in 214-I/6 integrirano
vrtnarstvo za tekoþe leto zniža za 5 odstotkov.
(7) Pri podukrepu 214-I/4 integrirano sadjarstvo se zmanjšanje v ta podukrep vkljuþene površine zaradi
obnove sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, þe:
- površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je sadovnjak obnovljen ter podatki o sadovnjaku
in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekoþem letu, vendar najpozneje en dan pred elektronskim
izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je upraviþen do plaþila za ta podukrep za tekoþe leto, þe
prejme certifikat organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni
izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo sadja;
- obnova izkrþene površine sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekoþega leta, vendar ne
kasneje kot v dveh letih od krþitve. Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju do ponovne
zasaditve sadovnjaka ni upraviþen do plaþila za ta podukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju
mirovanja prejeti certifikat organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na površinah v
mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo
sadja. ýe po konþanem obdobju mirovanja upraviþenec tega podukrepa ne izvaja, agencija upraviþenca
izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vraþilo že izplaþanih plaþil v preteklih letih.
(8) Pri podukrepu 214-I/5 integrirano vinogradništvo se zmanjšanje v ta podukrep vkljuþene površine zaradi
obnove vinograda ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, þe:
- površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je vinograd obnovljen ter podatki o vinogradu in
sadilnem materialu vpisani v RKG v tekoþem vinskem letu, vendar najpozneje en dan pred elektronskim
izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je upraviþen do plaþila za ta podukrep za tekoþe leto, þe
prejme certifikat organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni
izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo grozdja in vina;
- obnova izkrþene površine vinograda sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekoþega vinskega leta, vendar
ne kasneje kot v dveh vinskih letih od krþitve. Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju do
ponovne zasaditve vinograda ni upraviþen do plaþila za ta podukrep, mora pa za posamezno leto v
obdobju mirovanja prejeti certifikat organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na površinah v
mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo
grozdja in vina. ýe po konþanem obdobju mirovanja upraviþenec tega podukrepa ne izvaja, agencija
upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vraþilo že izplaþanih plaþil v preteklih
letih.
(9) Pri podukrepu 214-I/7 ekološko kmetovanje se zmanjšanje v ta podukrep vkljuþene površine zaradi
obnove:
1. sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, þe:
- površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je sadovnjak obnovljen ter podatki o sadovnjaku
in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekoþem letu, vendar najpozneje en dan pred elektronskim
izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je upraviþen do plaþila za ta podukrep za tekoþe leto, þe
prejme certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na nezasajenih
površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in
predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
- obnova izkrþene površine sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekoþega leta, vendar ne
kasneje kot v dveh letih od krþitve. Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju do ponovne
zasaditve sadovnjaka ni upraviþen do plaþila za ta podukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju
mirovanja prejeti certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na površinah
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v mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in
predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. ýe po konþanem obdobju mirovanja upraviþenec tega
podukrepa ne izvaja, agencija upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vraþilo
že izplaþanih plaþil v preteklih letih.
2. vinograda ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, þe:
- površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je vinograd obnovljen ter podatki o vinogradu in
sadilnem materialu vpisani v RKG v tekoþem vinskem letu, vendar najpozneje en dan pred elektronskim
izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je upraviþen do plaþila za ta podukrep za tekoþe leto, þe
prejme certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na nezasajenih
površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in
predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
- obnova izkrþene površine vinograda sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekoþega vinskega leta,
vendar ne kasneje kot v dveh vinskih letih od krþitve. Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju
do ponovne zasaditve vinograda ni upraviþen do plaþila za ta podukrep, mora pa za posamezno leto v
obdobju mirovanja prejeti certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na
površinah v mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. ýe po konþanem obdobju mirovanja
upraviþenec tega podukrepa ne izvaja, agencija upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa
in zahteva vraþilo že izplaþanih plaþil v preteklih letih.
3. travniškega sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, þe:
- površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je travniški sadovnjak obnovljen ter podatki o
travniškem sadovnjaku in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekoþem letu, vendar najpozneje en dan
pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je upraviþen do plaþila za ta podukrep
za tekoþe leto, þe prejme certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na
nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
- obnova izkrþene površine travniškega sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekoþega leta,
vendar ne kasneje kot v dveh letih od krþitve. Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju do
ponovne zasaditve travniškega sadovnjaka ni upraviþen do plaþila za ta podukrep, mora pa za
posamezno leto v obdobju mirovanja prejeti certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo in certificiranje,
ki potrjuje, da na površinah v mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki
ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. ýe po konþanem obdobju
mirovanja upraviþenec tega podukrepa ne izvaja, agencija upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja
podukrepa in zahteva vraþilo že izplaþanih plaþil v preteklih letih.
(10) ýe organizacija za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave za tekoþe leto
ugotovi, da KMG ne kmetuje v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih
pridelkov oziroma živil, vendar certifikat ali potrdilo o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov
oziroma živil vseeno podeli, se plaþilo za podukrep 214-I/7 ekološko kmetovanje za tekoþe leto zniža za 5
odstotkov.
(11) ýe organizacija za certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave KMG-ju za tekoþe leto podeli
delni certifikat ali delno potrdilo o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, se plaþilo
za podukrep 214-I/7 ekološko kmetovanje za tekoþe leto zniža za 20 odstotkov.
(12) Pri podukrepu 214-II/4 travniški sadovnjaki se zmanjšanje v ta podukrep vkljuþene površine zaradi
obnove travniškega sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, þe:
- površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je travniški sadovnjak obnovljen ter podatki o
travniškem sadovnjaku in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekoþem letu, vendar najpozneje en dan
pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge, pri þemer je nosilec KMG-ja upraviþen do plaþila za ta
podukrep za tekoþe leto;
- obnova izkrþene površine travniškega sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekoþega leta,
vendar ne kasneje kot v dveh letih od krþitve, pri þemer nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v
obdobju do ponovne zasaditve travniškega sadovnjaka ni upraviþen do plaþila za ta podukrep. ýe po
konþanem obdobju mirovanja upraviþenec tega podukrepa ne izvaja, agencija upraviþenca izkljuþi iz
nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vraþilo že izplaþanih plaþil v preteklih letih.
(13) Pri podukrepu 214-II/5 strmi vinogradi se zmanjšanje v ta podukrep vkljuþene površine zaradi obnove
vinograda ne upošteva kot kršitev in sankcij ni, þe:
- površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je vinograd obnovljen ter podatki o vinogradu in
sadilnem materialu vpisani v RKG v tekoþem vinskem letu, vendar najpozneje en dan pred elektronskim
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izpolnjevanjem zbirne vloge, pri þemer je nosilec KMG-ja upraviþen do plaþila za ta podukrep za tekoþe
leto;
obnova izkrþene površine vinograda sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekoþega vinskega leta, vendar
ne kasneje kot v dveh vinskih letih od krþitve, pri þemer nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v
obdobju do ponovne zasaditve vinograda ni upraviþen do plaþila za ta podukrep. ýe po konþanem
obdobju mirovanja upraviþenec tega podukrepa ne izvaja, agencija upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega
izvajanja podukrepa in zahteva vraþilo že izplaþanih plaþil v preteklih letih.

(14) ýe se število živali posamezne vrste, ki jih je KMG v tekoþem letu vkljuþil v podukrep 214-II/6 reja
avtohtonih in tradicionalnih pasem domaþih živali, glede na leto vstopa v ta podukrep zmanjša za veþ kot 10
odstotkov oziroma je število živali, ki so vkljuþene v ta podukrep manjše od 1 GVŽ-ja, mora upraviþenec
vrniti znesek, ki ustreza vsoti neupraviþenih delov že izplaþanih plaþil. ýe ena žival posamezne vrste
predstavlja veþ kot 10 odstotkov vseh živali te vrste vkljuþenih v ta podukrep, se število živali te vrste glede
na leto vstopa v ta podukrep v obdobju petletne obveznosti lahko zmanjša za eno žival.
(15) ýe se površine zemljišþ, ki jih je KMG v tekoþem letu vkljuþil v podukrep KOP-a, glede na leto vstopa v
ta podukrep zmanjšajo za veþ kot 10 odstotkov, mora upraviþenec vrniti znesek, ki ustreza vsoti
neupraviþenih delov že izplaþanih plaþil. Ne glede na doloþbo prejšnjega stavka, upraviþencu ni potrebno
vrniti tistih delov izplaþanih plaþil za površine, ki so zaradi sprememb uradnih evidenc obmoþij grbinastih
travnikov, osrednjega obmoþja pojavljanja velikih zveri, ekološko pomembnih obmoþij, osrednjih obmoþij
pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na Naturi 2000 in najožjih vodovarstvenih obmoþij, v celoti ali
delno izpadle iz teh evidenc, in v primeru zmanjšanja površin zaradi priznanega pojava koruznega hrošþa.
(16) Pri podukrepih KOP-a, pri katerih je pogoj za upraviþenost do plaþila tudi celoletno vzdrževanje
zahtevane povpreþne letne obtežbe z živino na KMG-ju, se zmanjšanje obtežbe pod dovoljeno spodnjo mejo
ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, þe nosilec KMG-ja neizpolnjevanje pogoja pisno sporoþi
agenciji v roku 10 delovnih dni od dneva neizpolnjevanja tega pogoja ter priloži ustrezna dokazila o obnovi
hleva, in þe obnova hleva traja:
- le nekaj mesecev, tako da je pogoj glede spodnje meje povpreþne letne obtežbe izpolnjen za tekoþe
leto, pri þemer je nosilec KMG-ja upraviþen do plaþila za ta podukrep za tekoþe leto;
- daljše obdobje, tako da je pogoj glede spodnje meje povpreþne letne obtežbe izpolnjen za naslednje
leto. Nosilec KMG-ja v obdobju mirovanja do ponovnega izpolnjevanja pogoja glede spodnje meje
obtežbe ni upraviþen do plaþila za ta podukrep. ýe po konþanem obdobju mirovanja upraviþenec tega
podukrepa ne izvaja, agencija upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vraþilo
že izplaþanih plaþil v preteklih letih.
(17) Pri podukrepih KOP-a, pri katerih je pogoj za upraviþenost do plaþila tudi celoletno vzdrževanje
minimalne zahtevane povpreþne letne obtežbe z živino na KMG-ju, se obtežba preverja v skladu s
predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoþe leto, in uredbo za ukrepe osi 2. ýe ob tem
preverjanju obtežbe pogoj glede zahtevane spodnje meje povpreþne letne obtežbe za tekoþe leto ni
izpolnjen, in je minimalna zahtevana povpreþna letna obtežba pri podukrepih:
x 214-I/7 ekološko kmetovanje - travinje, 214-III/2 ohranjanje posebnih travišþnih habitatov, 214-III/3
ohranjanje travišþnih habitatov metuljev in 214-III/4 ohranjane steljnikov:
- manjša od 0,2 GVŽ-ja/ha, vendar enaka ali veþja od 0,15 GVŽ-ja/ha, se plaþilo za tekoþe leto zniža
za 20 odstotkov,
- manjša od 0,15 GVŽ-ja/ha, se plaþilo za tekoþe leto ne dodeli;
x 214-II/8 sonaravna reja domaþih živali in 214-III/1 reja domaþih živali v osrednjem obmoþju pojavljanja
velikih zveri:
- manjša od 0,5 GVŽ-ja/ha, vendar enaka ali veþja od 0,4 GVŽ-jev/ha, se plaþilo za tekoþe leto zniža
za 20 odstotkov,
- manjša od 0,4 GVŽ-ja/ha, se plaþilo za tekoþe leto ne dodeli.
(18) ýe je za tekoþe leto zgornja meja povpreþne letne obtežbe z živino na KMG-ju pri podukrepih KOP-a,
razen pri podukrepu 214-II/9 ohranjanje ekstenzivnega travinja, ki se preverja v skladu s predpisom, ki ureja
izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoþe leto, in uredbo za ukrepe osi 2:
x veþja od 1,9 GVŽ-ja/ha, vendar manjša ali enaka 2,1 GVŽ-ja/ha, se plaþilo za tekoþe leto zniža za 20
odstotkov,
x veþja od 2,1 GVŽ-ja/ha, se plaþilo za tekoþe leto ne dodeli.
(19) ýe je za tekoþe leto zgornja meja povpreþne letne obtežbe z živino na KMG-ju pri podukrepu 214-II/9
ohranjanje ekstenzivnega travinja, ki se preverja v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike za tekoþe leto, in uredbo za ukrepe osi 2:
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veþja od 0,5 GVŽ-ja/ha, vendar manjša ali enaka 0,6 GVŽ-ja/ha, se plaþilo za tekoþe leto zniža za 20
odstotkov,
veþja od 0,6 GVŽ-ja/ha, se plaþilo za tekoþe leto ne dodeli.

(20) ýe je za tekoþe leto spodnja meja obtežbe z živino na KMG planina in KMG skupni pašnik pri
podukrepu 214-II/1 planinska paša (s pastirjem ali brez pastirja), ki se preverja v skladu s predpisom, ki ureja
izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoþe leto, in uredbo za ukrepe osi 2:
x manjša od 0,5 GVŽ-ja/ha, vendar enaka ali veþja od 0,4 GVŽ-ja/ha, se plaþilo za tekoþe leto zniža za 20
odstotkov,
x manjša od 0,4 GVŽ-ja/ha, se plaþilo za tekoþe leto ne dodeli.
(21) Pri podukrepu KOP-a se zmanjšanje v ta podukrep vkljuþene površine, ki se zaþasno ne uporablja
zaradi gradnje infrastrukture, ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, þe:
- podukrepa ni mogoþe izvajati le nekaj mesecev in je površina sanirana ter podatki o tej površini vpisani v
RKG v tekoþem letu, vendar najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge, pri
þemer je nosilec KMG-ja upraviþen do plaþila za ta podukrep za tekoþe leto;
- sanacija površine sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekoþega leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih
od zaþetka gradnje infrastrukture, pri þemer nosilec KMG-ja za površino v mirovanju v obdobju do
zakljuþka sanacije te površine ni upraviþen do plaþila za ta podukrep. ýe po konþanem obdobju
mirovanja upraviþenec tega podukrepa ne izvaja, agencija upraviþenca izkljuþi iz nadaljnjega izvajanja
podukrepa in zahteva vraþilo že izplaþanih plaþil v preteklih letih.
(22) ýe je v primeru podaljšanja zakljuþene petletne obveznosti za izvajanje podukrepov KOP-a ugotovljeno,
da upraviþenec ne izpolnjuje pogojev za izvajanje teh podukrepov, agencija te kršitve sankcionira v skladu z
doloþbami te priloge, ob upoštevanju ugotovljenih kršitev za leto 2011 oziroma 2012.
(23) ýe upraviþenec v primeru podaljšanja zakljuþene petletne obveznosti za izvajanje podukrepov KOP-a, v
letu 2013 ugotovljene površine iz leta 2012 zmanjša za veþ kot 10 odstotkov, mora vrniti neupraviþen del že
izplaþanega plaþila za leto 2012.
(24) ýe upraviþenec v posameznem letu za izvajanje podukrepa KOP-a ne uveljavlja plaþil, se to ne
upošteva kot kršitev in sankcij ni, razen v primeru kršitev pogojev pri izvajanju tega podukrepa, razen zahtev
navzkrižne skladnosti oziroma zahtev iz toþk C. in D. iz te priloge, doloþenih v PRP-ju 2007-2013 oziroma v
uredbi za ukrepe osi 2, ugotovljenih z administrativno kontrolo oziroma s kontrolo na kraju samem. Te kršitve
agencija sankcionira v skladu z doloþbami te priloge.
(25) ýe upraviþenec za tekoþe leto ne uveljavlja plaþila za podukrep KOP-a in na agencijo v skladu z uredbo
za ukrepe osi 2 ne vloži obveznih sestavin zbirne vloge, se to upošteva kot kršitev vseh pogojev pri izvajanju
podukrepa KOP-a.
(26) ýe upraviþenec, ki uveljavlja primere višje sile ali izrednih okolišþin, zaþasno prekine z izvajanjem
podukrepov KOP-a in na agencijo v skladu z uredbo za ukrepe osi 2 ne vloži obveznih sestavin zbirne vloge,
se to upošteva kot kršitev vseh pogojev pri izvajanju podukrepov KOP-a, razen tistih pogojev, ki jih zaradi
priznanega primera višje sile ali izrednih okolišþin ne more izpolnjevati.
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C. Kršitve in sankcije minimalnih zahtev za uporabo gnojil
PODROýJE A: Varovanje okolja
Predpis ES

Zahteve iz predpisov ES, ki
se upoštevajo pri navzkrižni
skladnosti

Direktiva Sveta
z dne 12.
decembra 1991
o varstvu voda
pred
onesnaževanje
m z nitrati iz
kmetijskih virov
(91/676 EGS)
(UL L št. 375 z
dne
31.12.1991, str.
1)

ýlen 4
1. Države þlanice za
zagotovitev splošne ravni
varstva pred
onesnaževanjem za vse
vode v dveh letih po
notifikaciji te direktive
sprejmejo naslednje ukrepe:
(a) izdelajo kodeks ali
kodekse dobre kmetijske
prakse, ki jih bodo kmetje
izvajali prostovoljno in naj bi
vkljuþevali doloþbe, ki
zajemajo vsaj toþke iz
Priloge II A.

Nacionalni
predpisi
Republike
Slovenije, ki
povzemajo
zahteve iz
predpisov ES
PRP 2007-2013
(Odloþba
Komisije z dne
10.9.2007 o
odobritvi
programa
razvoja
podeželja
Slovenije za
programsko
obdobje 20072013, št. CCI
2007 SI 06 RPO
001), z vsemi
spremembami

Izvajanje zahtev iz
nacionalnih
predpisov na ravni
KMG-ja

Zahteve iz
nacionalnih
predpisov, ki jih
mora izpolnjevati
upraviþenec in jih
preverja kontrolor

Stopnja kršitve
zahtev iz
nacionalnih
predpisov,
izražena z oceno

KMG mora voditi
evidenco uporabe
živinskih gnojil iz
katere morajo biti
razvidni najmanj
koliþina in vrsta
živinskega gnoja,
þas gnojenja ter
podatki o površini,
kjer se ta gnojila
uporabljajo.

KMG mora voditi
evidenco uporabe
živinskih gnojil iz
katere morajo biti
razvidni najmanj
podatki o: GERKPID-u in domaþem
imenu GERK-a,
koliþini in vrsti
živinskega gnoja
ter þasu gnojenja.

50

ýlen 5
1. Države þlanice za
uresniþitev ciljev iz þlena 1 v
dveh letih po prvem
imenovanju iz þlena 3(2) ali v
enem letu od vsakega
dodatnega imenovanja iz
þlena 3(4) izdelajo delovne
programe za imenovana
ranljiva obmoþja.
4. Delovni programi se
izvedejo v štirih letih od
izdelave in so sestavljeni iz
naslednjih obvezujoþih
ukrepov:
(a) ukrepov iz Priloge III;
(b) ukrepov, ki so jih države
þlanice predpisale v kodeksu
(-ih) dobre kmetijske prakse,
izdelanih skladno s þlenom
4, razen tistih, ki so bili
nadomešþeni z ukrepi iz
Priloge III.
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D. Kršitve in sankcije pri gnojenju s fosforjem iz živinskih gnojil
PODROýJE A: Varovanje okolja
Predpis ES

Zahteve iz predpisov ES, ki
se upoštevajo pri navzkrižni
skladnosti

Nacionalni
predpisi
Republike
Slovenije, ki
povzemajo
zahteve iz
predpisov ES
PRP 2007-2013
(Odloþba
Komisije z dne
10.9.2007 o
odobritvi
programa
razvoja
podeželja
Slovenije za
programsko
obdobje 20072013, št. CCI
2007 SI 06 RPO
001), z vsemi
spremembami

Izvajanje zahtev iz
nacionalnih
predpisov na ravni
KMG-ja

Zahteve iz
nacionalnih
predpisov, ki jih
mora izpolnjevati
upraviþenec in jih
preverja kontrolor

Stopnja kršitve
zahtev iz
nacionalnih
predpisov,
izražena z oceno

Pri gnojenju z
živinskimi gnojili
letni vnos fosforja
ne sme presegati
120 kg P2O5/ha.

Na KMG letni vnos
fosforja pri
gnojenju z
živinskimi gnojili ne
presega 120 kg
P2O5/ha.

10

Kršitve minimalnih zahtev za uporabo gnojil in zahtev gnojenja s fosforjem iz živinskih gnojil se prištejejo h
kršitvam navzkrižne skladnosti in se vrednotijo skupaj z navzkrižno skladnostjo.
Agencija pri izvajanju kontrole minimalnih zahtev za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter zahtev
glede gnojenja s fosforjem iz živinskih gnojil upošteva tudi nepravilnosti, ugotovljene v drugih uradnih
postopkih.
Kršitve zahtev navzkrižne skladnosti se sankcionirajo v skladu s predpisom, ki ureja predpisane zahteve
ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju.«
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Priloga 4:
»Priloga 7: Obmoþja vodnih teles podzemnih voda Dravske, Murske in Savinjske kotline ter prispevna
obmoþja zadrževalnikov Šmartinsko, Perniško, Gajševsko in Ledavsko jezero
Obmoþja vodnih teles podzemnih voda Dravske, Murske in Savinjske kotline ter prispevna obmoþja
zadrževalnikov Šmartinsko, Perniško, Gajševsko in Ledavsko jezero iz uradne evidence, ki jo v digitalni
grafiþni obliki vodi ministrstvo, pristojno za okolje, so:
ŠIFRA
195

2

IME
APAýE

OBýINA

BELTINCI

151

BRASLOVýE

152

CANKOVA

11

196

CELJE

CIRKULANE

ŠIFRA
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
191
129
130
131
132
133
134
135
136
971
983
984
986
987
988
989
990
991
1007
1008
51
65
66
69
70
1057
1058
1067
1068
1069
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1081
1082
1083
2639
461
462

KATASTRSKA OBýINA
IME
VRATJI VRH
VRATJA VAS
PODGORJE
KONJIŠýE
DROBTINCI
GRABE
NASOVA
ŽIBERCI
ŽEPOVCI
ýRNCI
APAýE
SEGOVCI
LUTVERCI
PLITVICA
GANýANI
LIPA
BELTINCI
BRATONCI
LIPOVCI
DOKLEŽOVJE
IŽAKOVCI
MELINCI
PAŠKA VAS
MALE BRASLOVýE
LETUŠ
PODVRH
BRASLOVýE
SPODNJE GORýE
ŠMATEVŽ
TRNAVA
ORLA VAS
GRAJSKA VAS
GOMILSKO
KRAŠýI
TOPOLOVCI
DOMAJINCI
CANKOVA
SKAKOVCI
RUPE
ROŽNI VRH
BREZOVA
ŠMARTNO
ŠENTJUNGERT
ŠKOFJA VAS
ŠMIKLAVŽ
TRNOVLJE
SPODNJA HUDINJA
OSTROŽNO
MEDLOG
CELJE
LISCE
ZAGRAD
TEHARJE
BUKOVŽLAK
ZVODNO
GRADIŠýA
DOLANE
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ŠIFRA

IME

OBýINA

15

ýRENŠOVCI

155
156

DOBRNA
DOBROVNIK

24

DORNAVA

26

DUPLEK

28

GORIŠNICA

29

GORNJA RADGONA

159

HAJDINA

160

HOýE-SLIVNICA

45

KIDRIýEVO

Št.

ŠIFRA
463
138
139
140
141
142
143
1056
145
146
147
383
384
684
685
686
689
691
692
710
711
406
407
408
409
410
411
412
413
184
186
187
188
189
190
192
197
393
395
396
397
399
694
695
696
697
698
703
704
705
706
707
394
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
749
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KATASTRSKA OBýINA
IME
VELIKI VRH
TRNJE V PREKMURJU
ŽIŽKI
ýRENŠOVCI
GORNJA BISTRICA
SREDNJA BISTRICA
DOLNJA BISTRICA
DOBRNA
ŽITKOVCI
DOBROVNIK
STREHOVCI
MEZGOVCI
DORNAVA
ZGORNJI DUPLEK
ZAVRŠKA VAS
ZIMICA
SPODNJA KORENA
CIGLENCE
SPODNJI DUPLEK
DVORJANE
VURBERK
ZAGOJIýI
MOŠKANJCI
GORIŠNICA
ZAMUŠANI
FORMIN
GAJEVCI
MALA VAS
MURETINCI
GORNJA RADGONA
MELE
ýREŠNJEVCI
POLICE
HERCEGOVŠýAK
LOMANOŠE
PLITVIýKI VRH
OREHOVCI
SLOVENJA VAS
HAJDOŠE
SKORBA
HAJDINA
DRAŽENCI
ROGOZA
BOHOVA
SPODNJE HOýE
ZGORNJE HOýE
PIVOLA
RADIZEL
ýRETA
SLIVNICA
OREHOVA VAS
HOTINJA VAS
GEREýJA VAS
APAýE
LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU
ŽUPEýJA VAS
PLETERJE
MIHOVCE
DRAGONJA VAS
CIRKOVCE
STAROŠINCE
SPODNJE JABLANE
ZGORNJE JABLANE
PONGRCE
ŠIKOLE
STRAŽGONJCA
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ŠIFRA
59
166

IME
KOBILJE
KRIŽEVCI

59

LENDAVA

63

LJUTOMER

69

MAJŠPERK

70

MARIBOR
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ŠIFRA
144
230
231
232
235
236
244
245
246
247
153
154
155
156
157
158
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
238
239
240
241
242
243
256
257
259
272
273
274
437
438
439
440
444
633
634
635
636
637
638
647
649
650
654
655
656
657
658
659
660
661
662
675
676
677
678
679
680

KATASTRSKA OBýINA
IME
KOBILJE
VUýJA VAS
BUýEýOVCI
STARA NOVA VAS
ILJAŠEVCI
KRIŽEVCI
LUKAVCI
KLJUýAROVCI PRI LJUTOMERU
BORECI
LOGAROVCI
RADMOŽANCI
KAMOVCI
GENTEROVCI
MOSTJE PRI LENDAVI
DOLGA VAS PRI LENDAVI
BANUTA
HOTIZA
KAPCA
KOT PRI MURI
GABERJE
LAKOŠ
LENDAVA
ýENTIBA
DOLINA PRI LENDAVI
PETIŠOVCI
PINCE
KRIŠTANCI
KRAPJE
MOTA
CVEN
BABINCI
NORŠINCI
RADOSLAVCI
BRANOSLAVCI
LJUTOMER
STROýJA VAS
PRISTAVA
GLOBOKA
PODLOŽE
LEŠJE
PTUJSKA GORA
DOKLECE
BOLEýKA VAS
SREDNJE
JELOVEC
BRESTRNICA
KAMNICA
ROŠPOH
KRýEVINA
TRýOVA
CELESTRINA
MALEýNIK
OREŠJE
MELJE
BREZJE
MARIBOR-GRAD
KOROŠKA VRATA
TABOR
STUDENCI
LIMBUŠ
LAZNICA
HRASTJE
PEKRE
ZGORNJE RADVANJE
SPODNJE RADVANJE
RAZVANJE
TEZNO

14
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ŠIFRA

IME

OBýINA

168

MARKOVCI

169

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

78

MORAVSKE TOPLICE

80

MURSKA SOBOTA

86
87

ODRANCI
ORMOŽ

89

PESNICA

172

PODLEHNIK

173

POLZELA

Št.

ŠIFRA
681
682
683
2712
2713
403
404
405
414
415
416
417
418
693
708
78
92
93
94
99
100
101
102
103
106
107
104
105
108
109
110
111
112
113
127
128
137
318
323
324
327
328
329
330
331
332
333
334
335
577
578
579
580
608
609
610
611
612
613
615
616
617
642
451
457
982
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KATASTRSKA OBýINA
IME
POBREŽJE
ZRKOVCI
DOGOŠE
DOBRAVA
OB ŽELEZNICI
BOROVCI
PRVENCI
SOBETINCI
STOJNCI
BUKOVCI
NOVA VAS PRI MARKOVCIH
MARKOVCI
ZABOVCI
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
SKOKE
SEBEBORCI
MORAVCI
TEŠANOVCI
VUýJA GOMILA
FILOVCI
BOGOJINA
IVANCI
MLAJTINCI
LUKAýEVCI
NORŠINCI
MARTJANCI
RAKIýAN
MURSKA SOBOTA
NEMýAVCI
MARKIŠAVCI
POLANA
ýERNELAVCI
VEŠýICA
KUPŠINCI
KROG
BAKOVCI
ODRANCI
HARDEK
SENEŠCI
SODINCI
PODGORCI
OSLUŠEVCI
CVETKOVCI
TRGOVIŠýE
VELIKA NEDELJA
ORMOŽ
PUŠENCI
FRANKOVCI
LOPERŠICE
ZGORNJI JAKOBSKI DOL
POLIýKA VAS
POLIýKI VRH
VAJGEN
GAýNIK
JARENINSKI DOL
JARENINSKI VRH
VUKOVSKI VRH
VUKOVSKI DOL
FLEKUŠEK
VUKOVJE
KUŠERNIK
VOSEK
PERNICA
GORCA
PODLEHNIK
PODVIN
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174

98 / 2. 12. 2011
OBýINA

PREBOLD

96

PTUJ

97

PUCONCI

98

RAýE-FRAM

100

RADENCI

176

RAZKRIŽJE

105
108

ROGAŠOVCI
RUŠE

178

SELNICA OB DRAVI

113

SLOVENSKA BISTRICA

202

SREDIŠýE OB DRAVI

115

STARŠE

118

ŠENTILJ
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ŠIFRA
992
993
1004
1005
1006
366
385
386
388
391
392
400
401
402
62
64
71
72
73
74
75
76
77
716
717
721
722
723
724
198
199
200
201
218
275
276
277
278
49
663
664
665
666
667
672
673
626
627
628
629
630
631
632
741
742
748
336
337
338
709
712
713
714
715
564
565

KATASTRSKA OBýINA
IME
POLZELA
ZALOŽE
GORNJA VAS
PREBOLD
LATKOVA VAS
KRýEVINA PRI VURBERKU
PODVINCI
PACINJE
ROGOZNICA
GRAJENA
KRýEVINA PRI PTUJU
PTUJ
BRSTJE
SPUHLJA
ZENKOVCI
BEZNOVCI
STRUKOVCI
PUŽEVCI
LEMERJE
BREZOVCI
PREDANOVCI
GORICA
PUCONCI
RAýE
FRAM
MORJE
JEŠENCA
PODOVA
GORICA
BORAýEVA
ŠRATOVCI
RADENCI
RIHTAROVCI
HRASTJE-MOTA
VEŠýICA
RAZKRIŽJE
ŠAFARSKO
GIBINA
ROPOýA
BISTRICA PRI LIMBUŠU
BISTRICA PRI RUŠAH
RUŠE
ýINŽAT
RUTA
SMOLNIK
LOBNICA
ZGORNJI BOý
SPODNJI BOý
ZGORNJA SELNICA
JANŽEVA GORA
GEREýJA VAS
SPODNJA SELNICA
SPODNJI SLEMEN
BUKOVEC
ZGORNJA POLSKAVA
SPODNJA POLSKAVA
OBREŽ
GRABE PRI SREDIŠýU
SREDIŠýE
LOKA PRI ROŠNJI
STARŠE
ZLATOLIýJE
PREPOLJE
MARJETA NA DRAVSKEM POLJU
ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
SELNICA OB MURI
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ŠIFRA

IME

OBýINA

120
125

ŠENTJUR
ŠMARTNO OB PAKI

127

ŠTORE

184

TABOR

10

TIŠINA

132

TURNIŠýE

187

VELIKA POLANA

188

VERŽEJ

135

VIDEM

139

VOJNIK

189

VRANSKO

143

ZAVRý

190

ŽALEC

Št.

ŠIFRA
576
581
582
1133
972
973
1084
1085
1086
1009
1016
1017
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
148
149
150
152
151
159
160
233
234
237
419
420
421
422
423
445
446
447
448
450
460
1053
1054
1059
1060
1061
1065
1066
1070
1010
1011
1012
1013
465
466
977
994
995
996
997
999

98 / 2. 12. 2011 /

Stran

13087

KATASTRSKA OBýINA
IME
SREBOTJE
KANIŽA
ŠTRIHOVEC
GORIýICA
ŠMARTNO OB PAKI
REýICA OB PAKI
PEýOVJE
KOMPOLE
PROŽINSKA VAS
OJSTRIŠKA VAS
ýRNI VRH
MIKLAVŽ
VANýA VAS
RANKOVCI
BOREJCI
KRAJNA
GEDEROVCI
SODIŠINCI
MURSKI PETROVCI
PETANJCI
TIŠINA
TROPOVCI
GRADIŠýE
MURSKI ýRNCI
SATAHOVCI
RENKOVCI
TURNIŠýE
GOMILICA
NEDELICA
BREZOVICA V PREKMURJU
MALA POLANA
VELIKA POLANA
BUNýANI
VERŽEJ
GRLAVA
ŠTURMOVCI
POBREŽJE
LANCOVA VAS
SELA
TRNOVEC
ZGORNJA PRISTAVA
JUROVCI
DRAVINJSKI VRH
VAREJA
MAJSKI VRH
DRAVCI
LOKA
NOVAKE
LEMBERG
STRMEC PRI VOJNIKU
VIŠNJA VAS
VOJNIK TRG
VOJNIK OKOLICA
ARCLIN
PREKOPA
TEŠOVA
VRANSKO
JERONIM
HRASTOVEC
ZAVRý
ŽELEZNO
ZALOG
ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
ŽALEC
GOTOVLJE
GORICA
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ŠIFRA
1000
1001
1002
1003
1020

KATASTRSKA OBýINA
IME
LEVEC
PETROVýE
KASAZE
ZABUKOVICA
PONGRAC

ŠIFRA

«
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Priloga 5:
»Priloga 8: Izraþun povpreþne letne obtežbe na KMG-ju za podukrepe KOP-a
Za podukrepe KOP-a se kot izpolnjevanje pogojev za obtežbo upošteva povpreþna letna
obtežba na KMG-ju. Izpolnjevanje tega pogoja agencija preverja z administrativno kontrolo in
kontrolo na kraju samem.
A. Preverjanje obtežbe z administrativno kontrolo
Pri izraþunu povpreþne letne obtežbe na KMG-ju za podukrepe KOP-a agencija upošteva pet
razliþnih datumov, in sicer:
x 1. februar tekoþega leta,
x štiri reprezentativne nakljuþno izbrane datume, ki jih doloþi in objavi na svoji spletni strani
ne prej kakor dva tedna po njihovi doloþitvi.
Povpreþna letna obtežba je koliþnik med povpreþnim letnim številom GVŽ-jev (v nadaljnjem
besedilu: PGVŽ) in ugotovljenimi površinami kmetijskih zemljišþ v uporabi in ekstenzivnih
kraških pašnikov iz obrazca prijave površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino iz
predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoþe leto (v nadaljnjem besedilu:
ugotovljena površina).
Povpreþna letna obtežba je = PGVŽ / ugotovljena površina
PGVŽ = PGVŽ(GOV) + PGVŽ(DRŽ) + PGVŽ(TR),
pri þemer je:
x
x
x

PGVŽ(GOV): povpreþno letno število govedi,
PGVŽ(DRŽ): povpreþno letno število drugih rejnih živali,
PGVŽ(TR): povpreþno letno število živali v turnusni reji.

Povpreþno letno število GVŽ za posamezne vrste rejnih živali se izraþuna na naslednji naþin:
1. Govedo
Povpreþno letno število govedi se izraþuna kot aritmetiþno povpreþje seštevka zmnožkov števila
govedi posameznih kategorij iz centralnega registra govedi po stanju na dan 1. februar
tekoþega leta in štiri reprezentativne nakljuþno izbrane datume ter ustreznih koeficientov GVŽjev iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoþe leto.
PGVŽ(GOV) = (GVŽ(1.2.) + GVŽ(D1) + GVŽ(D2) + GVŽ(D3) + GVŽ(D4)) / 5,
pri þemer je:
x
x
x
x
x
x

PGVŽ(GOV): povpreþno letno število govedi,
GVŽ(1.2.): število GVŽ-jev goveda po stanju na dan 1. februar tekoþega leta,
GVŽ(D1): število GVŽ-jev goveda po stanju na prvega od štirih reprezentativnih
izbranih datumov,
GVŽ(D2): število GVŽ-jev goveda po stanju na drugega od štirih reprezentativnih
izbranih datumov,
GVŽ(D3): število GVŽ-jev goveda po stanju na tretjega od štirih reprezentativnih
izbranih datumov,
GVŽ(D4): število GVŽ-jev goveda po stanju na þetrtega od štirih reprezentativnih
izbranih datumov.

2. Druge rejne živali

nakljuþno
nakljuþno
nakljuþno
nakljuþno
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Podatke o številu drugih rejnih živali posameznih kategorij agencija povzame iz obrazca staleža
rejnih živali na KMG-ju iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoþe leto po
stanju na dan 1. februar tekoþega leta.
Povpreþno letno število drugih rejnih živali se izraþuna tako, da se število drugih rejnih živali
posameznih kategorij pomnoži z ustreznimi koeficienti GVŽ-jev iz predpisa, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike za tekoþe leto.
PGVŽ(DRŽ) = GVŽ(1.2.),
pri þemer je:
x
x

PGVŽ(DRŽ): povpreþno letno število drugih rejnih živali,
GVŽ(1.2.): število GVŽ-jev drugih rejnih živali po stanju na dan 1. februar tekoþega leta.

3. Turnusna reja
Povpreþno letno število živali v turnusni reji se izraþuna kot seštevek povpreþnega letnega
števila posameznih kategorij živali v turnusni reji.
PGVŽ(TR) = PGVŽ(TR)1 +…+ PGVŽ (TR)n,
pri þemer je:
x
x

PGVŽ(TR): povpreþno letno število živali v turnusni reji,
PGVŽ(TR)1 … PGVŽ(TR)n: povpreþno letno število posameznih kategorij živali v turnusni
reji.

Povpreþno letno število posameznih kategorij živali v turnusni reji se izraþuna po naslednji
formuli:
PGVŽ(TR)k = (PŠŽk x D) / 365,
pri þemer je:
x
x
x

PGVŽ(TR)k: povpreþno letno število posameznih kategorij živali v turnusni reji,
PŠŽk: povpreþno število živali posamezne kategorije v turnusu,
D: skupno število dni vseh turnusov posamezne kategorije živali v tekoþem koledarskem
letu.

B. Preverjanje obtežbe s kontrolo na kraju samem
Izpolnjevanje pogoja glede zahtevane spodnje in zgornje meje povpreþne letne obtežbe na
KMG-ju pri podukrepih KOP-a se preverja tudi s kontrolo na kraju samem.
Za KMG-je za katere je izvedena kontrola na kraju samem, se v izraþunu povpreþne letne
obtežbe upošteva tudi število vseh rejnih živali, ki jih na dan kontrole na kraju samem ugotovi
kontrolor.
1. Govedo
PGVŽ(GOV) = (GVŽ(1.2.) + GVŽ(D1) + GVŽ(D2) + GVŽ(D3) + GVŽ (D4) + GVŽ(DK)) / 6,
pri þemer je:
x
x
x

PGVŽ(GOV): povpreþno letno število govedi,
GVŽ(1.2.): število GVŽ-jev goveda po stanju na dan 1. februar tekoþega leta,
GVŽ(D1): število GVŽ-jev goveda po stanju na prvega od štirih reprezentativnih nakljuþno
izbranih datumov,
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GVŽ(D2): število GVŽ-jev goveda po stanju na drugega od štirih reprezentativnih nakljuþno
izbranih datumov,
GVŽ(D3): število GVŽ-jev goveda po stanju na tretjega od štirih reprezentativnih nakljuþno
izbranih datumov,
GVŽ(D4): število GVŽ-jev goveda po stanju na þetrtega od štirih reprezentativnih nakljuþno
izbranih datumov,
GVŽ(DK): število GVŽ-jev goveda ugotovljenih na dan kontrole na kraju samem.

2. Druge rejne živali
PGVŽ(DRŽ) = (GVŽ(1.2.) + GVŽ(DK)) / 2,
pri þemer je:
x
x
x

PGVŽ(DRŽ): povpreþno letno število drugih rejnih živali,
GVŽ(1.2.): število GVŽ-jev drugih rejnih živali po stanju na dan 1. februar tekoþega leta,
GVŽ(DK): število GVŽ-jev drugih rejnih živali ugotovljenih na dan kontrole na kraju samem.

Pri turnusni reji kontrolor na podlagi verodostojnih listin KMG-ja o turnusni reji, preveri toþnost
podatkov na obrazcu staleža rejnih živali na KMG-ju iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike za tekoþe leto.
C. KMG planina, KMG skupni pašnik
Za KMG planina oziroma KMG skupni pašnik se obtežba za podukrepe KOP-a izraþuna tako,
da se število GVŽ-jev vseh rejnih živali iz obrazca zapisnika o prigonu živali na pašo na planino
in skupni pašnik iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoþe leto, deli z
ugotovljenimi površinami kmetijskih zemljišþ na KMG planina oziroma KMG skupni pašnik. ýe
je na KMG planina oziroma KMG skupni pašnik v þasu paše izvedena tudi kontrola na kraju
samem, se pri izraþunu obtežbe za podukrepe KOP-a iz prejšnjega stavka upošteva tudi število
živali posameznih kategorij, ki jih na dan kontrole na kraju samem ugotovi kontrolor.«
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o neposrednih plačilih v kmetijstvu

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o neposrednih plačilih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 113/09, 62/10, 4/11 in 81/11) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba določa shemo enotnega plačila, posebne premije za bike in vole, posebne podpore in druge sheme pomoči
oziroma podpor za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009
o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v
okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem
podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES)
št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (ES) št. 785/2011
z dne 5. avgusta 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 73/2009
glede maksimalne zajamčene površine, za katero se lahko dodeli premija za stročnice (UL L št. 203 z dne 6. 8. 2011, str. 10),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 73/2009/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra
2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila
iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih
za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L
št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) št. 1126/2011 z dne 7. novembra 2011 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1120/2009 glede zneskov za
financiranje posebne podpore iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009
(UL L št. 289 z dne 8. 11. 2011, str. 24), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1120/2009/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1121/2009 z dne 29. oktobra
2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 27),
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 387/2010 z
dne 6. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1121/2009
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 73/2009 v zvezi z minimalno predpisano površino za predhodna plačila za sadje in zelenjavo na Cipru ter s shemo enotnega plačila na površino za kmete na Poljskem in Slovaškem
(UL L št. 114 z dne 7. 5. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1121/2009/ES) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter
integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru
shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno
uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v
zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 146/2010 z dne
23. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1122/2009 o
podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009
v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim
administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo,
ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z
navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za
sektor vina (UL L št. 47 z dne 24. 2. 2010, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1122/2009/ES).«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 2. členu se na koncu devete alinee pika nadomesti z
vejico in doda nova deseta alinea, ki se glasi:
»– od leta 2012 je za ukrep ekstenzivna reja ženskih govedi obdobje obvezne reje obdobje dveh mesecev od telitve, ko
mora biti vsako žensko govedo skupaj s teletom na kmetijskem
gospodarstvu ali KMG planini oziroma KMG skupnem pašniku.
Za obdobje obvezne reje se šteje tudi premik ženskega goveda
skupaj s teletom na sejem ali razstavo.«.
3. člen
Za 4. členom se doda novi 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(modulacija)
V letu 2012 se dopolnilna nacionalna neposredna plačila
določijo v skladu s petim pododstavkom drugega odstavka
132. člena Uredbe 73/2009/ES, in sicer se:
– dopolnilno nacionalno neposredno plačilo dodeli v celoti, če je skupni znesek neposrednega plačila, ki se dodeli
kmetu, manjši ali enak 5.000 eurov;
– dopolnilno nacionalno neposredno plačilo omeji na
500 eurov, če je skupni znesek neposrednega plačila, ki se
dodeli kmetu, večji od 5.000 eurov.«.
4. člen
V šestem odstavku 8. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Če je pozicijsko ujemanje zunaj meja tolerance in to na
poljini predstavlja več kot 1 ar, velja kot upravičena površina
dejansko ugotovljena površina.«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se napovedni stavek spremeni, tako da se glasi:
»(1) Upravičenci do dodelitev ali povečanja vrednosti
plačilnih pravic iz nacionalne rezerve so:«.
V drugi alinei se beseda »ali« nadomesti z vejico in na
koncu tretje alinee pika nadomesti z besedo »ali«.
Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v skladu z 21. členom Uredbe 1120/2009/ES investirali v sektor govedoreje.«.
6. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedilom »65. členom«
doda vejica in besedilo »točko b) drugega odstavka 63. člena«.
7. člen
V 18. členu se za tretjim odstavkom dodata novi četrti
odstavek, ki se glasi:
»(4) Od leta 2012 dalje se v skladu s točko b) drugega odstavka 63. člena Uredbe 73/2009/ES poveča vrednost
regionalnega plačila plačilnim pravicam, ki jih ima kmetijsko
gospodarstvo na dan 1. oktober 2012 v registru plačilnih pravic,
za sorazmerni del zneska nacionalne zgornje meje za posebno premijo za bike in vole, ki ostane po uporabi 14. člena te
uredbe.«.
8. člen
Za 23. členom se doda novi 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
(pogoji za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi
od leta 2012 dalje)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do
dodatnega plačila za ekstenzivno rejo ženskih govedi, če v
skladu z drugim pododstavkom tretjega odstavka 16. člena
Uredbe 1122/2009/ES ob vložitvi zbirne vloge odda zahtevek
za ekstenzivno rejo ženskih govedi ter zahtevek izpolnjuje
pogoje iz tega člena.
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(2) Upravičene živali, za katere se lahko dodeli dodatno
plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi, morajo:
– biti iz črede, namenjene reji telet za prirejo mesa;
– biti mesne pasme ali rojene s križanjem z mesno pasmo, vendar morajo biti križanci najmanj 50 odstotkov dovoljene pasme (nedovoljene pasme so navedene v Prilogi IV
Uredbe 1121/2009/ES);
– za leto 2012 teliti od 11. decembra 2011 do 1. septembra leta 2012;
– za leto 2013 teliti od 2. septembra 2012 do 1. septembra
leta 2013;
– po telitvi s teletom ostati na kmetijskem gospodarstvu
še najmanj dva meseca. Kadar poteka paša na KMG planini
oziroma KMG skupnem pašniku, je treba premik živali (ženske
govedi in teleta) sporočiti v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi;
– biti označene, registrirane ter vodene v registru govedi
na kmetijskem gospodarstvu v skladu s predpisi, ki urejajo
identifikacijo in registracijo govedi;
– izpolnjevati pogoje iz 117. člena Uredbe 73/2009/ES;
– v primeru šeste in sedme alinee mora pogoje izpolnjevati tudi tele.
(3) Ne glede na določbo pete alinee prejšnjega odstavka
tega člena je nosilec kmetijskega gospodarstva upravičen do
dodatnega plačila za ekstenzivno rejo ženskih govedi tudi v
primeru mrtvorojenega teleta, ali če tele pogine v dveh mesecih
po telitvi ali je bilo tele dano v zakol v sili v dveh mesecih po
telitvi. Podatek o mrtvorojenem teletu ali o poginu teleta v dveh
mesecih po telitvi ali o zakolu v sili teleta v dveh mesecih po
telitvi agencija prevzame iz CRG.
(4) Če ima nosilec kmetijskega gospodarstva na dan 1. april
koledarskega leta, za katerega je bil vložen zahtevek za dodatno
plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi, tudi individualno
referenčno količino mleka, se število ženskih govedi za ukrep
ekstenzivna reja ženskih govedi določi tako, da se na podlagi
individualne referenčne količine mleka na dan 1. april koledarskega leta, za katerega je bil vložen zahtevek za dodatno plačilo
za ekstenzivno rejo ženskih govedi, in povprečne mlečnosti, ki
znaša 4 787 kg, ugotovita število živali, ki spadajo v čredo krav
molznic, in število živali, namenjenih reji telet za prirejo mesa.
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v kontroli prireje mleka pri
KIS, lahko zahtevajo, da se jim za določitev števila krav molznic
upošteva povprečna letna mlečnost kmetijskega gospodarstva,
kar označijo na zahtevku za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo
ženskih govedi iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike. Individualna referenčna količina mleka se v tekočem
kvotnem letu upošteva z odvzemi, izvedenimi v skladu s prvim
odstavkom 5. člena Uredbe o uvedbi dajatev za mleko in mlečne
proizvode (Uradni list RS, št. 1/09 in 105/10; v nadaljnjem besedilu: uredba za mleko), in odvzemi, v skladu s četrtim odstavkom
17. člena uredbe za mleko za kvotno leto, ki je predhodno letu,
v katerem vlaga zahtevek.
(5) Povprečna letna mlečnost kmetijskega gospodarstva
iz prejšnjega odstavka se upošteva v koledarskem letu vložitve
zbirne vloge, če je bilo kmetijsko gospodarstvo v koledarskem letu vložitve zbirne vloge v kontroli prireje mleka najmanj
183 dni. Podatke o povprečni letni mlečnosti kmetijskega gospodarstva pridobi agencija od KIS.
(6) Obremenitev kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu je lahko največ 1,8 GVŽ na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi. V obremenitvi se upošteva vse govedo,
staro šest ali več mesecev, ki je na kmetijskem gospodarstvu
v zadevnem koledarskem letu. Za izračun GVŽ se uporabijo
koeficienti iz Priloge 3 te uredbe.
(7) Če VURS odloči, da ne sme nobena žival zapustiti
kmetijskega gospodarstva, razen za zakol, se število GVŽ, evidentiranih na kmetijskem gospodarstvu, pomnoži s koeficientom
0,8. Ta zmnožek koeficienta velja samo za obdobje, na katero
se nanaša odločitev VURS s prištetimi 20 dnevi po koncu tega
obdobja. Upravičenec mora v 10 delovnih dneh od odločitve
VURS pisno oziroma preko elektronske pošte obvestiti agencijo
o navzočnosti zadevnih živali in sprejeti vse potrebne ukrepe za
preprečitev oziroma omejitev epizooloških bolezni.
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(8) Za določitev GVŽ za govedo se uporabijo podatki o
živalih iz CRG. GVŽ se izračuna kot aritmetično povprečje na
pet reprezentativnih naključno izbranih datumov, ki jih agencija
določi in objavi na svoji spletni strani.
(9) Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti od
ugotovljenih kmetijskih zemljišč v uporabi, ki se uporabijo za
izračun obremenitve iz šestega odstavka tega člena, skupaj
najmanj 30 odstotkov površin GERK-ov z rabo 1300 – trajni
travnik, 1321 – barjanski travnik, 1222 – ekstenzivni sadovnjak
ali 1800 – kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem. Kot
kmetijska zemljišča v uporabi pa se za ta ukrep upoštevajo tudi
površine v skupni rabi (planina, skupni pašnik).«.
9. člen
V 29. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in
peti odstavek, ki se glasita:
»(4) V letu 2012 nosilci kmetijskih gospodarstev v zbirni
vlogi vložijo zahtevke v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike, za:
– izplačilo plačilnih pravic z vsemi dodatki iz te uredbe;
– dodelitev dodatkov za posebno premijo za bike in vole
ter za stročnice in lupinarje;
– dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi in
– dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska in strma
kmetijska gospodarstva.
(5) V letu 2013 nosilci kmetijskih gospodarstev v zbirni
vlogi vložijo zahtevke v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike, za:
– izplačilo plačilnih pravic z vsemi dodatki iz te uredbe;
– dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi in
– dodatno plačilo za mleko za gorsko višinska in strma
kmetijska gospodarstva.«.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-26/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-2311-0117
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

4203.

Uredba o spremembi Uredbe o načinu
izvajanja obveznih državnih gospodarskih
javnih služb na področju urejanja voda
in o koncesijah teh javnih služb

Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – obvezna razlaga),
11. in 36. člena Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06) ter 161. člena Zakona o vodah (Uradni list
RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1
in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o načinu izvajanja
obveznih državnih gospodarskih javnih služb
na področju urejanja voda in o koncesijah teh
javnih služb
1. člen
V Uredbi o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh
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javnih služb (Uradni list RS, št. 109/10) se v prvem odstavku
34. člena datum »31. 12. 2011« nadomesti z datumom »31. decembra 2012«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-52/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-2511-0119
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

4204.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o organih v sestavi ministrstev

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Določba 1. člena te uredbe, ki se nanaša na črtanje tretje
alineje prvega odstavka in četrtega odstavka 6. člena uredbe,
se začne uporabljati 20. 12. 2011, ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pa prevzame vse javne uslužbence, ki so na dan
prenehanja Urada Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
zaposleni v uradu.
5. člen
Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Ministrstva za promet in Direkcije Republike Slovenije za javni
potniški promet se s uskladita to uredbo.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-14/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-3111-0034
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E,
48/09 in 8/10 – ZUP-G) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS,
št. 58/03, 45/04, 86/04, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06,
132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10 in 40/11; v nadaljnjem besedilu: uredba) se v prvem odstavku 6. člena črtata
druga in tretja alineja.
Črtata se tretji in četrti odstavek.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
2. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
» (1) V sestavi Ministrstva za promet so:
– Direkcija Republike Slovenije za ceste,
– Direkcija Republike Slovenije za javni potniški promet,
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
– Prometni inšpektorat Republike Slovenije.«.
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Direkcija Republike Slovenije za javni potniški promet
izvaja strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne in določene upravne naloge s področja prevozov potnikov v notranjem
prometu ter izvajanja gospodarskih javnih služb, določenih v
zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Določba 1. člena te uredbe, ki se nanaša na črtanje druge
alineje prvega odstavka in tretjega odstavka 6. člena uredbe,
se začne uporabljati z dnem začetka dela Javne agencije
Republike Slovenije za varstvo konkurence, ki prevzame vse
javne uslužbence, ki so na dan prenehanja Urada Republike
Slovenije za varstvo konkurence zaposleni v uradu.

4205.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o oznakah
v Civilni zaščiti Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 89. člena Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06
– uradno prečiščeno besedilo in 97/10) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o oznakah v Civilni zaščiti
Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 114/03 in 122/07) se v 6. členu na koncu
besedila pika nadomesti s podpičjem in doda nova dvanajsta
alineja, ki se glasi:
»– za službo za podporo pri ekoloških in drugih nesrečah
na morju, rumeno admiralitetno sidro, višine 16 mm s krakoma
širine 14 mm in debelino sidra od 1,5 mm do 2,5 mm (slika
15.a).«.
2. člen
V prilogi Uredbe o oznakah v Civilni zaščiti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 114/03 in 122/07) se za sliko
oznake 15. doda slika oznake 15.a iz prejšnjega člena, ki je v
prilogi te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00718-9/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-1911-0027
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga
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Priloga

slika 15.a
SLUŽBA ZA PODPORO PRI EKOLOŠKIH IN
DRUGIH NESREýAH NA MORJU

1
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Uradni list Republike Slovenije
Sklep o določitvi višine žepnine za prosilce
za mednarodno zaščito

Na podlagi tretjega odstavka 79.a člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi višine žepnine za prosilce
za mednarodno zaščito
I.
Žepnina za prosilce za mednarodno zaščito za leto 2011
se določi v višini 20 eurov mesečno za eno osebo.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-10/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-1711-0016
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
4207.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o dostavi podatkov za odmero
dodatnega davka od dohodkov članov
poslovodstev in nadzornih organov v času
finančne in gospodarske krize za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena v zvezi z drugim,
tretjim in četrtim odstavkom 13. člena Zakona o dodatnem
davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov
v času finančne in gospodarske krize (Uradni list RS, št. 78/09)
izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dostavi
podatkov za odmero dodatnega davka
od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih
organov v času finančne in gospodarske krize
za leto 2010
1. člen
V Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dodatnega
davka od članov poslovodstev in nadzornih organov v času
finančne in gospodarske krize za leto 2010 (Uradni list RS,
št. 103/10) se v naslovu črta besedilo »za leto 2010«.
2. člen
V 1. členu se črta besedilo »za leto 2010«.
3. člen
V drugem odstavku 2. člena se letnica »2011« nadomesti z besedilom »tekočega davčnega leta za preteklo davčno
leto«.
4. člen
V Prilogi se v četrtem odstavku razdelka 2.2.1 črta besedilo »v letu 2010«, za kratico »ZDDDČPNO« pa se doda besedilo
»v davčnem letu, za katerega se podatki dostavljajo«.
V razdelku 2.2.2.4 se v tabeli letnica »2010« nadomesti
z »20__«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-729/2011
Ljubljana, dne 23. novembra 2011
EVA 2011-1611-0029
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance
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ODREDBO
o ukinitvi monografij klorotiazid (0385),
dienestrol (0483), emetinijev klorid heptahidrat
(0080), etofilin (0492), heksobarbital (0183),
histaminijev fosfat (0144), jotalamska kislina
(0751), metakvalon (0510), metilatropinijev
bromid (0511), metilatropinijev nitrat (0512),
fizostigminijev sulfat (0684), sukcinilsulfatiazol
(0357), sulfisomidin (0639) in tubokurarinijev
klorid (0305) iz Evropske farmakopeje
1. člen
Monografije klorotiazid (0385), dienestrol (0483), emetinijev klorid heptahidrat (0080), etofilin (0492), heksobarbital
(0183), histaminijev fosfat (0144), jotalamska kislina (0751),
metakvalon (0510), metilatropinijev bromid (0511), metilatropinijev nitrat (0512), fizostigminijev sulfat (0684), sukcinilsulfatiazol (0357), sulfisomidin (0639), tubokurarinijev klorid (0305) iz
Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia) se 1. julija
2012 ukinejo v skladu z »Resolucijo AP-CPH (11) 7«, ki jo je
sprejel Svet Evrope, Evropski odbor za farmacevtske izdelke in
farmacevtsko skrb (CD-P-PH) (Delni sporazum) 13. septembra
2011 na predlog Komisije za Evropsko farmakopejo v Strasbourgu z dne 29. junija 2011.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-19/2011
Ljubljana, dne 26. septembra 2011
EVA 2011-2711-0058
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

4209.

Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo
v Republiki Sloveniji za leto 2012

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor
dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10) minister za zdravje izdaja

ODREDBO
o zgornji meji števila ponudb za delo
v Republiki Sloveniji za leto 2012
1. člen
Zgornja meja števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji
za leto 2012 je 235.

4208.

Odredba o ukinitvi monografij klorotiazid
(0385), dienestrol (0483), emetinijev
klorid heptahidrat (0080), etofilin (0492),
heksobarbital (0183), histaminijev fosfat
(0144), jotalamska kislina (0751), metakvalon
(0510), metilatropinijev bromid (0511),
metilatropinijev nitrat (0512), fizostigminijev
sulfat (0684), sukcinilsulfatiazol (0357),
sulfisomidin (0639) in tubokurarinijev klorid
(0305) iz Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) izdaja minister za zdravje

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-146/2011
Ljubljana, dne 14. novembra 2011
EVA 2011-2711-0070
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
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USTAVNO SODIŠČE
4210.

Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o upravnem
sporu v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi
sklepov Vrhovnega in Upravnega sodišča

Številka: U-I-181/09-15
Up-860/09-14
Up-222/10-14
Datum: 10. 11. 2011

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopkih odločanja o pobudi in
ustavnih pritožbah Borisa Pavšlarja, Kranj, ki ga zastopa
dr. Aleksander Pavšlar, Kranj, na seji 10. novembra 2011

o d l o č i l o:
1. Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in
62/10) je v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor Republike Slovenije mora ugotovljeno
neskladje odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljenega neskladja lahko tožnik s tožbo zahteva tudi ugotovitev, da je bil v svojih pravicah ali pravnih
koristih prizadet z nezakonitim upravnim aktom (ugotovitvena
tožba) pod pogoji in iz razlogov, ki jih določa zakon za vložitev
tožbe, s katero se zahteva odprava upravnega akta (izpodbojne
tožbe), če izkaže pravno korist. Upravno sodišče ugotovitveno
tožbo zavrne iz enakih razlogov, kot jih zakon določa za zavrnitev izpodbojne tožbe. Če presodi, da je ugotovitvena tožba
utemeljena, s sodbo ugotovi, da je bil posameznik prizadet
v svojih pravicah ali pravnih koristih z nezakonitim upravnim
aktom. Zoper sodbo Upravnega sodišča ni pritožbe, mogoči pa
sta obnova in revizija pod pogoji, ki jih določa zakon.
4. Sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 157/2009 z dne 23. 4.
2009, sklep Upravnega sodišča št. U 768/2007 z dne 4. 2.
2009, sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 190/2009 z dne 11. 6.
2009 in sklep Upravnega sodišča št. U 466/2008 z dne 18. 3.
2009 se razveljavijo in zadevi se vrneta Upravnemu sodišču v
novo odločanje.
5. Sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 247/2009 z dne
26. 11. 2009 in sklep Upravnega sodišča št. U 2133/2008 z
dne 22. 4. 2009 se razveljavita in zadeva se vrne Upravnemu
sodišču v novo odločanje.
6. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča
št. I Up 304/2009 z dne 10. 12. 2009 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 901/2009 z dne 4. 6. 2009 se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik (oziroma pobudnik) z dvema vlogama izpodbija štiri sklepe Vrhovnega sodišča v zvezi s štirimi sklepi
Upravnega sodišča. Z izpodbijanimi sklepi Upravnega sodišča
št. U 768/2007 z dne 4. 2. 2009, št. U 466/2008 z dne 18. 3.
2009 in št. U 2133/2008 z dne 22. 4. 2009 je Upravno sodišče
zaradi pomanjkanja pravnega interesa tožbe zavrglo na podlagi
6. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu
(v nadaljevanju ZUS-1). V vseh treh primerih je bilo stališče
Upravnega sodišča, da pritožnik ni imel več pravnega interesa
za sodno varstvo, ker je bila javna prireditev, o kateri je tekel
upravni postopek, že končana in zato pritožnik v upravnem
sporu ne bi mogel več izboljšati svojega pravnega položaja.
Sodišče je menilo, da bi moral pritožnik izkazati, da bi ugoditev
njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez
tega ne bi mogel doseči. Ugotovilo je, da je pritožnik izkazoval
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pravni interes za sodelovanje v postopku in za vlaganje pravnih
sredstev v zvezi z dovolitvijo javne prireditve le do tedaj, dokler
ta prireditev ni bila končana. S prenehanjem javne prireditve pa
pravnega interesa več ne izkazuje. Vrhovno sodišče je odločitev Upravnega sodišča potrdilo.
2. Z izpodbijanim sklepom št. I U 901/2009 z dne 4. 6.
2009 je Upravno sodišče zavrglo tožbo, s katero je pritožnik želel uresničiti sodno varstvo v »subsidiarnem« upravnem sporu
po prvem odstavku 4. člena ZUS-1. Po stališču sodišča tožba
zaradi varstva ustavnih pravic ni dovoljena, ker je sodno varstvo zoper upravne akte, izdane v zvezi z javnimi prireditvami,
zagotovljeno v »rednem« upravnem sporu. Vrhovno sodišče je
odločitev Upravnega sodišča potrdilo.
3. Pritožnik zoper vse izpodbijane sodne odločitve uveljavlja kršitve pravice do sodnega varstva človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (četrti odstavek 15. člena Ustave), pravice
do sodnega varstva (prvi odstavek 23. člena Ustave) ter pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave). Kršitev pravice
do sodnega varstva (četrti odstavek 15. člena in prvi odstavek 23. člena Ustave) pritožnik utemeljuje s tem, da stališče
Upravnega in Vrhovnega sodišča, da je sodno varstvo pravic v
upravnem sporu omejeno le na čas trajanja posamezne javne
prireditve, dejansko pomeni, da sodnega varstva ni, saj v času
trajanja prireditve ni mogoče izkoristiti pritožbe in upravnega
spora proti odločbi, s katero se dovoli javna prireditev. Po zaključku prireditve pa naj bi postal upravni spor nedovoljen, ker
naj prizadeti posameznik ne bi več mogel izkazati pravnega
interesa. Pritožnik zatrjuje, da je objektivno nemogoče pred
zaključkom prireditve, tudi če bi ta trajala nekaj mesecev, izčrpati pritožbeno pot v upravnem postopku, ki je pogoj za upravni
spor, in nato doseči še pravnomočno odločitev upravnega sodišča. Ker mu je glede upravnih aktov, izdanih v zvezi z javnimi
prireditvami, po praksi sodišč nedosegljiv tudi »subsidiarni«
upravni spor, pritožnik meni, da sodno varstvo v zvezi z javnimi
prireditvami sploh ni uresničljivo. Sodišča bi morala zato širše
razlagati pravni interes in vsebinsko presojati tudi zakonitost
upravnih aktov, glede katerih je javna prireditev že končana.
Pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave) naj bi bila
pritožniku kršena zato, ker bi v primeru prepovedi prireditve
organizator javne prireditve imel pravico do pritožbe in nato
tudi do upravnega spora, čeprav bi čas, za katerega je zahteval
izdajo dovoljenja, že potekel. Pritožnik, čigar interes je, da se
javna prireditev ne dovoli, pa nima zagotovljenega sodnega
varstva po končani prireditvi.
4. V obeh vlogah pobudnik izpodbija tudi ustavnost
ZUS-1. Dostopnost sodnega varstva naj bi bila v upravnem
sporu časovno omejena na trajanje dogajanja, ki je neposredno ali posredno predmet obravnave v upravnem sporu.
Pobudnik navaja, da je izpostavljen ponavljajočim se posegom
v svoje pravice, ki so zaradi same narave posega nujno in
vselej nepovratne. Do kršitev njegovih pravic naj bi prihajalo
z izdajanjem nezakonitih upravnih aktov, torej z aktivnim in
ciljno usmerjenim ravnanjem upravnih organov. Zato bi moralo
sodno varstvo obsegati predvsem prepoved ponavljanja kršitev. Zaradi varstva pravice do učinkovitega sodnega varstva bi
zato moralo biti zagotovljeno sodno varstvo tudi ob konkretno
izkazani nevarnosti bodočih kršitev. ZUS-1 bi po mnenju pobudnika moral omogočati tožbo, ki bi tudi v primeru že končanih
prireditev omogočala ugotovitev nezakonitosti upravne odločbe
in prepoved ponavljanja enake ali podobne kršitve. Ker ZUS-1
takih posebnih pravil ne vsebuje, sodno varstvo v »rednem«
upravnem sporu pa naj bi bilo dejansko nemogoče uresničiti,
naj bi bil ZUS-1 v neskladju s četrtim odstavkom 15. člena in
prvim odstavkom 23. člena Ustave.
5. Ustavno sodišče je zadevi združilo zaradi skupnega
obravnavanja in odločanja.
6. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-860/09, Up-222/10,
U-I-181/09 z dne 3. 6. 2010 pobudo in ustavni pritožbi sprejelo
v obravnavo. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) je o sprejemu ustavne
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pritožbe obvestilo Vrhovno sodišče. Sklep o sprejemu pobude s
priloženima pobudama je poslalo Državnemu zboru Republike
Slovenije, ki nanju ni odgovoril. Svoje mnenje v zvezi z navedbami v pobudi je podala Vlada Republike Slovenije. Po njenem
mnenju v ZUS-1 ni protiustavne pravne praznine, ker ne ureja
posebnih pravil, ki bi omogočali sodno varstvo zoper upravne
akte, ki so povezani z izdajo dovoljenja za javno prireditev. Vlada se strinja s pobudnikom, da mu v rednem upravnem sporu
ni bilo zagotovljeno sodno varstvo, niti mu ni bilo zagotovljeno
sodno varstvo zoper zatrjevane kršitve glede prekomernega
hrupa in prekomernih posegov v lastninsko pravico. Vendar
meni, da bi ustavnoskladna razlaga zakonskih določb omogočila uresničitev pravice do sodnega varstva v skladu s četrtim
odstavkom 15. člena in prvim odstavkom 23. člena Ustave. V
36. členu ZUS-1 so določene procesne predpostavke, ki morajo biti izpolnjene, da lahko sodišče odloča o samem zahtevku.
Vlada meni, da 6. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1 ni
mogoče razlagati tako restriktivno, da tožnik po končani javni
prireditvi ne bi več imel pravnega interesa. Morebitna ugoditev
tožnikovi tožbi bi po mnenju Vlade lahko privedla do spremembe njegovega pravnega položaja. Člen 66 ZUS-1 naj bi urejal
različne primere oziroma situacije in naj bi dajal pravno podlago
za odločitev o ugotovitvenem zahtevku. Zato Vlada ocenjuje,
da ZUS-1 ni v neskladju z Ustavo.
B. – I.
7. Pobudnik je lastnik nepremičnin, ki mejijo na zemljišče,
ki je pogosto namenjeno izvedbi različnih javnih prireditev. Javne prireditve in javne shode, ki pomenijo izvrševanje pravice
do mirnega zbiranja in javnih zborovanj, ureja Zakon o javnih
zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZJZ). Predmet ustavnih pritožb, ki jih je
vložil pobudnik, so javne prireditve, za katere je treba pridobiti
dovoljenje.1 Stranka v postopku izdaje dovoljenja za prireditev
je lahko samo organizator prireditve. Kot stranski udeleženec
(kar je bil pobudnik) pa se lahko postopka udeležuje tisti, ki to
pisno zahteva najmanj pet dni pred dnevom prireditve in če
utemelji ter dokaže svoj pravni interes (drugi in tretji odstavek
16.a člena ZJZ).2 Namen, ki mu stranke v upravnem postopku
pri izdaji dovoljenja za izvedbo javne prireditve sledijo, je torej doseči izdajo dovoljenja (organizator) ali doseči prepoved
izvedbe javne prireditve, če predpisani pogoji niso izpolnjeni,
oziroma doseči naložitev dodatnih ukrepov za zaščito svojih
pravnih interesov pri izvedbi javne prireditve (stranski udeleženec v postopku).
8. Posebnosti upravnega postopka pri izdaji dovoljenja
za izvedbo javne prireditve so urejene v ZJZ. V skladu s tretjim
odstavkom 13. člena ZJZ mora organizator vlogo za izdajo
dovoljenja vložiti najmanj deset dni pred dnevom prireditve.
Člen 21 ZJZ določa roke, v katerih morajo pristojni organi odločiti. Pristojni organ (upravna enota) mora organizatorju vročiti
odločbo o prepovedi prireditve brez odlašanja, najkasneje pa
dva dni pred dnevom prireditve (prvi odstavek 21. člena ZJZ).
Prvi odstavek 13. člena ZJZ določa:
»Ne glede na določbe 11. in 12. člena tega zakona je dovoljenje potrebno:
1. za shod ali prireditev na javni cesti, če predstavljata izredno
uporabo ceste;
2. za mednarodno športno prireditev in člansko tekmovanje v
kolektivnih športih, če na njem sodeluje vsaj en klub prve državne
lige;
3. za prireditev, na kateri se uporablja odprt ogenj oziroma
predmeti ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali
zdravje ljudi ali premoženje;
4. za prireditev, na kateri se pričakuje več kot 3000 udeležencev.«
2 Pobudnik je pravni interes v postopkih podeljevanja dovoljenj za javne prireditve na Glavnem trgu v Kranju utemeljeval s
posegi v njegovo lastninsko pravico in zdravo življenjsko okolje,
zato mu je bil v upravnem postopku priznan položaj stranskega
udeleženca.
1
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Zakon vsebuje tudi domnevo, da je javna prireditev dovoljena,
če predpisani rok za izdajo dovoljenja ni spoštovan. Če namreč pristojni organ odločbe o prepovedi ne vroči v predpisanem roku, se šteje, da je prireditev dovoljena (tretji odstavek
21. člena ZJZ).
9. Zoper odločbo o prepovedi prireditve je dovoljena pritožba v roku treh dni od vročitve, ki pa ne zadrži izvršitve – kar
pomeni, da prireditve ni dopustno začeti izvajati pred odločitvijo
o pritožbi. O pritožbi odloči Ministrstvo za notranje zadeve v
roku treh dni. Če pritožbeni organ odločbo odpravi po času,
ko naj bi se izvedla predvidena prireditev, lahko organizator
spremeni datum prireditve in se prireditev lahko izvede na ta
datum (peti, šesti in sedmi odstavek 21. člena ZJZ). Člen 16.č
ZJZ določa, da tudi pritožba zoper izdano dovoljenje (ki bi jo
lahko vložil stranski udeleženec) nima suspenzivnega učinka,
kar pomeni, da se kljub pritožbi prireditev lahko izvede. Pritožbeni postopek zoper izdano dovoljenje nima posebnih pravil
glede roka za vložitev pritožbe ali glede roka, v katerem mora
odločiti pritožbeni organ. Zoper dovoljenje je torej mogoča
pritožba v rednem pritožbenem roku 15 dni (prvi odstavek
235. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in
8/10 – v nadaljevanju ZUP), ministrstvo pa je dolžno o pritožbi
odločiti najkasneje v dveh mesecih (prvi odstavek 256. člena
ZUP). Tožbo v upravnem sporu je nato zoper dovoljenje dopustno vložiti v roku 30 dni od dneva vročitve (prvi odstavek
28. člena ZUS-1), niti ZUS-1 niti ZJZ pa ne določata roka, v
katerem bi moralo odločiti Upravno sodišče. To pomeni, da
tožnik tudi ob največji skrbnosti in hitrosti vlaganja pravnih
sredstev zaradi narave javne prireditve in narave upravnega
akta,3 ki ga izpodbija s tožbo, ne more doseči, da bi sodišče
tožbo obravnavalo v času, ko bi prireditev še trajala. Ko pa je
javna prireditev končana, odprava dovoljenja ne more izboljšati
pravnega položaja tožnika, zato sodišče tožbo zavrže.
10. Pobudnik zatrjuje, da zoper dovoljenje za izvedbo
javne prireditve ni zagotovljena sodna presoja zakonitosti v
upravnem sporu, zato naj bi bil ZUS-1 v neskladju s prvim
odstavkom 23. člena Ustave.
11. Iz pravice do sodnega varstva (prvi odstavek 23. člena
Ustave)4 izhaja, da mora stranka imeti možnost, da spor predloži sodišču in da sodišče v tem sporu tudi meritorno odloči z
zavezujočo odločitvijo. Ustava v tretjem odstavku 120. člena še
posebej zagotavlja sodno varstvo pravic in zakonitih interesov
državljanov in organizacij proti odločitvam in dejanjem upravnih
organov in nosilcev javnih pooblastil. V primerih, kadar ni z
zakonom predvideno drugo sodno varstvo, se uresničevanje
pravice do sodnega varstva na upravnem področju zagotavlja
z institutom upravnega spora iz 157. člena Ustave. Prvi odstavek 157. člena Ustave določa, da pristojno sodišče odloča v
upravnem sporu, če so izpolnjeni naslednji pogoji: (1) če gre za
dokončni posamični akt, (2) če navedeni akt izda državni organ,
organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil, (3) če se z
njim odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov in organizacij ter (4) če za določeno zadevo ni z zakonom
predvideno drugo sodno varstvo (tako tudi Ustavno sodišče že v
odločbi št. Up-23/95 z dne 16. 11. 1995, OdlUS IV, 137).
3 Dovoljenje za izvedbo javne prireditve je odločba, izdana
za določen čas, s katero se neko upravičenje ali obveznost podeli
za omejen rok trajanja (temporalna odločba). Materialni predpisi
lahko določijo, da se določene pravice priznavajo oziroma obveznosti nalagajo samo za določen čas. Odločbe, izdane v takih
upravnih zadevah, imajo časovno omejeno veljavnost, ker veljajo
le določen čas. S potekom tega časa odločbe nehajo veljati in se
morajo obnoviti, če se hoče podaljšati njihova veljavnost (povzeto
po V. Androjna, E. Kerševan, Upravno procesno pravo, Upravni postopek in upravni spor, GV Založba, Ljubljana 2006, str. 405–406).
Poleg navedenega pa pritožba tudi nima suspenzivnega učinka.
4 Prvi odstavek 23. člena Ustave določa: »Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu
brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in
z zakonom ustanovljeno sodišče.«
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12. Iz navedenih ustavnopravnih izhodišč o pravici do
sodnega varstva izhaja, da mora biti zoper vsak dokončni posamični akt, ki ga izda državni organ, organ lokalne skupnosti
ali nosilec javnih pooblastil in s katerim se odloča o pravicah ali
o obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij,
zagotovljeno sodno varstvo. Če sodno varstvo ni zagotovljeno
v drugem postopku, mora biti glede na prvi odstavek 157. člena
Ustave zagotovljeno v upravnem sporu. Iz prvega odstavka
157. člena Ustave pa tudi izhaja, da ima pravica do sodnega
varstva na upravnem področju praviloma drugačno vsebino
kot v civilnih in kazenskih postopkih.5 Posameznik ima pravico
do sodne presoje zakonitosti posamičnih aktov. To pomeni,
da vloga sodišč temelji predvsem na presoji zakonitosti aktov uprave in ne na odločanju o pravicah in obveznostih ter
posledičnem podvajanju ali poseganju na področje delovanja
izvršilne oblasti.6
13. V ZUS-1 so jasno določene oblike sodnega varstva,
ki jih lahko zahteva posameznik, in pooblastila sodišč glede
sprejemanja različnih odločitev. Če tožnik izpodbija posamičen dokončen upravni akt, lahko zahteva samo (prvi odstavek
33. člena ZUS-1): odpravo upravnega akta (izpodbojna tožba),
izdajo oziroma vročitev upravnega akta (tožba zaradi molka
organa) in spremembo upravnega akta (tožba v sporu polne jurisdikcije). Seznam pooblastil, ki jih ima sodišče za ukrepanje v
primeru ugoditve zahtevka pritožnika, je odvisen od vrste aktov
in dejanj, ki jih lahko tožnik izpodbija v upravnem sporu.7 V danem primeru je pravilno stališče sodišč, da odprava že izvršenega in neveljavnega dovoljenja za javno prireditev, potem ko
je bila ta že izvršena, ne more pripeljati do izboljšanja pravnega
položaja tožnika, ki je vložil tožbo na odpravo tega upravnega
akta (izpodbojno tožbo). Izpodbojna tožba je namenjena temu,
da se z odpravo nezakonitega upravnega akta prepreči poseg
(ali nadaljevanje poseganja) v pravni položaj tožnika in da se
zadeva vrne v ponovno odločanje pristojnemu upravnemu organu, ki naj v ponovnem odločanju postopek zaključi z izdajo
pravilnega in zakonitega upravnega akta. Tako je nesporno, da
izpodbojna tožba ni primerno sodno varstvo, ki bi v danem primeru lahko učinkovito zaščitilo pravice in pravne interese pobudnika. Enako lahko iz istih razlogov ugotovimo tudi za tožbo na
spremembo upravnega akta (tožbo v sporu polne jurisdikcije),
medtem ko tožba zaradi molka organa očitno sploh ne more
priti v poštev, saj v danem primeru ni sporno, da je bilo dovoljenje za javno prireditev izdano in vročeno stranki, pobudnik kot
stranski udeleženec v postopku izdaje navedenega dovoljenja
pa pravnega interesa za tako tožbo tudi iz drugih razlogov ne
bi imel. Iz navedenega izhaja, da veljavna zakonska ureditev
v ZUS-1 tožniku ne daje na razpolago nobenega tožbenega
zahtevka, da bi v upravnem sporu lahko dosegel sodno presojo
zakonitosti nad izdanim dovoljenjem za javno prireditev.
14. Navedeno se kaže kot sistemska pomanjkljivost ureditve upravnega spora, saj tu ne gre za značilnosti, ki bi bile
pomembne izključno pri odločanju o dovoljenjih za javne prireditve, temveč za splošno zagotavljanje učinkovitega sodnega
varstva pravic in pravnih koristi posameznikov v primerih, ko
so bili v upravnem sporu izpodbijani upravni akti že izvršeni in
z njihovo odpravo vzpostavitve prejšnjega oziroma drugačnega
zakonitega stanja na podlagi ponovljenega postopka odločanja
o izdaji upravnega akta ne bi bilo mogoče doseči. Navedene
pomanjkljivosti ne nadomesti niti možnost izdaje začasne odredbe s strani sodišča, na podlagi katere se lahko začasno
5 Na upravnem področju je področje odločanja o pravicah in
obveznosti deljeno na pristojnosti izvršilne oblasti, ki avtoritativno
odloča v okviru izvrševanja zakonov ter drugih predpisov, in na
pristojnost sodne veje, da odloča v sporu med dvema strankama.
Uprava ima lastno področje delovanja, na katerem odloča o pravicah, obveznostih ter pravnih koristih posameznikov (povzeto po
E. Kerševan, Upravni spor, Koncept upravnosodnega nadzora nad
upravo, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
Ljubljana 2002, str. 77).
6 Prav tam.
7 V. Androjna, E. Kerševan, nav. delo, str. 743.
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zadrži izvršitev izpodbijanega upravnega akta (32. člen ZUS-1),
saj pogoji za izdajo začasne odredbe niso enaki splošni pravovarstveni potrebi tožnika – povedano drugače, tožnik ima
pravico do učinkovitega upravnega spora tudi v primeru, če ne
bi bil upravičen do zaščite svojih interesov z začasno odredbo. Učinkovito sodno varstvo bi v pobudnikovem primeru bila
možnost vložitve tožbe, s katero bi tožnik lahko zahteval ugotovitev, da je bilo poseženo v njegove pravice in pravne koristi
z nezakonitim upravnim aktom. Izdaja ugotovitvene sodbe bi
z vsebovanimi pravnimi stališči vplivala na kasnejše odločanje
o izdaji dovoljenj za javne prireditve, saj bi izdaja odločb v nasprotju z jasno sodno prakso lahko privedla tudi do drugih oblik
odgovornosti oseb, ki bi takšna dovoljenja izdajali.8
15. Omejitev sodnega varstva v pobudnikovem primeru
le na čas trajanja javne prireditve pomeni, da naknadne sodne
presoje zakonitosti zoper dokončno dovoljenje za izvedbo javne
prireditve dejansko ni. Upravni spor je formalno sicer dopusten,
vendar dejansko nikoli ni mogoča meritorna presoja zakonitosti
dokončnega dovoljenja za izvedbo javne prireditve. Iz prvega
odstavka 157. člena Ustave izhaja, da je na upravnem področju
zagotovljena sodna presoja zakonitosti dokončnih posamičnih
aktov, s katerimi državni organi, organi lokalnih skupnosti in
nosilci javnih pooblastil odločajo o pravicah ali o obveznostih in
pravnih koristih posameznikov in organizacij. Ureditev v ZUS-1,
ki tožniku ne daje na razpolago nobenega tožbenega zahtevka,
s katerim bi dosegel sodno presojo zakonitosti dokončnega
upravnega akta, torej dejansko odvzema pravico do sodnega
varstva. Taka zakonska ureditev pomeni izvotlitev pravice do
sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave.9 Kadar
presojana ureditev pomeni poseg v človekovo pravico do te
mere, da preraste v izvotlitev človekove pravice, presoja dopustnosti posega ne zahteva tehtanja sorazmerja med posegom
v človekovo pravico in morebitnim ustavno dopustnim ciljem.
Noben še tako dopusten cilj namreč ne more utemeljiti odvzema pravice do sodnega varstva. Zato je ZUS-1 v neskladju s
prvim odstavkom 23. člena Ustave.
16. Ker gre za primer, ko zakonodajalec določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ni uredil, razveljavitev ni mogoča.
Zato je Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 48. člena
ZUstS sprejelo ugotovitveno odločbo. Na podlagi drugega odstavka 48. člena ZUstS je zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno neskladje odpravi v roku enega leta po objavi odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije (2. točka izreka). Dejstvo,
da je upravni spor po svoji naravi naknadna oblika sodnega
nadzora nad upravo in torej sledi predhodni izdaji upravnega
akta, pa ne pomeni, da bi bilo samo po sebi v nasprotju z Ustavo, če bi zakonodajalec v primeru enakih ali ponavljajočih se
kršitev okrepil pooblastila sodišča tudi z možnostjo močnejše
vezanosti uprave na ugotovitvene sodbe sodišča (npr. s prepovedjo ali zapovedjo določenega ravnanja) ali da bi vzpostavil
dodatne ukrepe poleg splošnega sodnega varstva v upravnem
sporu posebej za posamezne vrste upravnih zadev, tudi za
javna zbiranja.
17. Ustavno sodišče je na podlagi drugega odstavka
40. člena ZUstS določilo način izvršitve svoje odločitve. Do
odprave ugotovljenega neskladja lahko tožnik s tožbo zahteva
tudi ugotovitev, da je bil v svojih pravicah ali pravnih koristih
prizadet z nezakonitim upravnim aktom (ugotovitvena tožba)
pod pogoji in iz razlogov, ki jih določa zakon za vložitev tožbe, s
katero se zahteva odprava upravnega akta (izpodbojne tožbe),
če izkaže pravno korist. To pomeni, da mora tožnik vložiti ugotovitveno tožbo v enakem roku in na enak način kot izpodbojno
8 Obstoj institucije upravnega spora že sam po sebi deluje
preventivno ter nekoliko preprečuje nezakonitost pri delu in odločanju v konkretnih upravnih zadevah v upravnem postopku. Pod
vplivom sodnega nadzora se utrjuje zakonitost ter krepi varstvo
pravic posameznikov (povzeto po V. Androjna in E. Kerševan, nav.
delo, str. 645).
9 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-76/03, U-I-288/04 z dne
17. 3. 2005 (Uradni list RS, št. 34/05, in OdlUS XIV, 110).
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tožbo, le da mora biti v njej postavljen drugačen zahtevek,10 pa
tudi tožba sama je podvržena enakemu predhodnemu preizkusu in procesnim predpostavkam kot izpodbojna tožba (36. člen
ZUS-1). Ob tem se po načinu izvršitve predvideva, da bo tožnik
izkazal določeno pravno korist, s katero bo izkazal legitimacijo
za izdajo ugotovitvene sodbe, kar je lahko na primer v preprečitvi ponavljanja bodočega istovrstnega odločanja s strani uprave
ali v pridobitvi pravnega temelja za uveljavljanje škode. Glede
pooblastil Upravnemu sodišču pri sprejemanju odločitev veljajo
enaka pravila, kot jih določa ZUS-1. Ustavno sodišče kot način
izvršitve določa, da Upravno sodišče ugotovitveno tožbo zavrne
iz enakih razlogov, kot jih zakon določa za zavrnitev izpodbojne
tožbe (63. člen ZUS-1). Če pa presodi, da je ugotovitvena tožba
utemeljena, na način, določen v drugem odstavku 64. člena
ZUS-1, s sodbo ugotovi, da je bil posameznik prizadet v svojih
pravicah ali pravnih koristih z nezakonitim upravnim aktom, in
odloči o tožnikovem zahtevku, da se mu povrne škoda, če je
bil ta zahtevek postavljen. Sodišče lahko napoti tožnika, naj
uveljavlja ta zahtevek v pravdi, če odločitev o zahtevku zahteva ugotavljanje dejstev, ki bi pomenilo bistveno podaljševanje
postopka v upravnem sporu. Zoper sodbo Upravnega sodišča
ni pritožbe, mogoči pa sta obnova in revizija pod pogoji, ki jih
določa zakon (3. točka izreka).
B. – II.
18. Pritožnik je vložil dve ustavni pritožbi, v katerih izpodbija štiri sklepe Vrhovnega sodišča.
Ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča
št. I Up 157/2009 z dne 23. 4. 2009 v zvezi s sklepom
Upravnega sodišča št. U 768/2007 z dne 4. 2. 2009, sklep
Vrhovnega sodišča št. I Up 190/2009 z dne 11. 6. 2009 v
zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 466/2008 z dne
18. 3. 2009 in sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 247/2009
z dne 26. 11. 2009 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča
št. U 2133/2008 z dne 22. 4. 2009
19. V navedenih sklepih so sodišča sprejela stališče, da
pritožnik nima več pravnega interesa za vložitev tožbe po končani javni prireditvi, ker je bil izpodbijani upravni akt že izvršen
in z njegovo odpravo vzpostavitve prejšnjega oziroma drugačnega zakonitega stanja na podlagi ponovljenega postopka
odločanja o izdaji upravnega akta ni več mogoče doseči.
20. Izpodbijane odločitve sodišč v navedenih sklepih temeljijo na ureditvi v ZUS-1, za katero je Ustavno sodišče presodilo, da ni v skladu s prvim odstavkom 23. člena Ustave. Zato je
Ustavno sodišče ugodilo tudi ustavnim pritožbam ter razveljavilo sklepe Vrhovnega in Upravnega sodišča. Zadeve je vrnilo
Upravnemu sodišču v novo odločanje (4. in 5. točka izreka). V
pritožnikovih primerih gre za situacijo, ko izpodbijani upravni
akti v času odločanja sodišč niso več veljali in njihova odprava
ni bila več mogoča, zato mora Upravno sodišče pri ponovnem
odločanju upoštevati način izvršitve, ki ga je Ustavno sodišče
za take primere določilo v 3. točki izreka te odločbe.
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča
št. I Up 304/2009 z dne 10. 12. 2009 v zvezi s sklepom
Upravnega sodišča št. I U 901/2009 z dne 4. 6. 2009
21. Pritožnik je vložil ustavno pritožbo tudi zoper navedena akta, v katerih je stališče sodišč, da tožba zaradi varstva
ustavnih pravic ni dovoljena, ker je sodno varstvo zoper upravne akte, izdane v zvezi z javnimi prireditvami, zagotovljeno v
»rednem« upravnem sporu. Pritožnik se z navedenimi stališči
ne strinja, saj meni, da mu v rednem upravnem sporu ni zagotovljeno učinkovito sodno varstvo. Izpodbijani odločitvi očita
kršitev pravice iz četrtega odstavka 15. člena in prvega odstavka 23. člena Ustave.
10 Ugotovitveni zahtevek je lahko po splošnih pravilih postavljen tudi podrejeno, na primer če je v trenutku vložitve tožbe še
nejasno, ali bi lahko morda prišlo do odločitve sodišča v času, ki bi
še omogočal učinkovito varstvo pravic z odpravo upravnega akta.
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22. Pritožnik je uveljavljal kršitev človekovih pravic v
upravnem postopku izdaje dovoljenja o izvedbi javne prireditve. Dovoljenje za izvedbo javne prireditve je upravni akt,
zoper katerega lahko tožnik uveljavlja sodno varstvo na podlagi
2. člena ZUS-1. Odločanje v upravnem postopku na podlagi prvega odstavka 4. člena ZUS-1 pa je dopustno samo, če tožniku
ni zagotovljeno drugo sodno varstvo. Ustavno sodišče je s to
odločbo ugotovilo, da mora biti zagotovljen sodni nadzor nad
zakonitostjo vseh upravnih aktov, torej tudi dovoljenj o izvedbi
javne prireditve v upravnem sporu na podlagi 2. člena ZUS-1.
Stališče Vrhovnega sodišča v izpodbijanih sklepih je skladno z
navedenimi izhodišči Ustavnega sodišča. Dejstvo, da je Ustavno sodišče s to odločbo tudi ugotovilo, da ZUS-1 pri sodnem
nadzoru zakonitosti dokončnih dovoljenj za izvedbo javnih prireditev ne zagotavlja sodnega varstva v rednem upravnem
postopku in je zato v neskladju s prvim odstavkom 23. člena
Ustave, ne more pomeniti, da je bilo pritožniku tudi v tem postopku poseženo v pravice iz četrtega odstavka 15. člena in
prvega odstavka 23. člena Ustave.
23. Ker zatrjevane kršitve človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin niso podane, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo
zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 304/2009 z dne 10. 12.
2009 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 901/2009 z
dne 4. 6. 2009 zavrnilo (6. točka izreka).
C.
24. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena, drugega odstavka 40. člena, 48. člena in prvega
odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest
Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat,
mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat
in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

4211.

Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka
22. člena Zakona o mednarodni zaščiti
in razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
ter sklep o zavrženju pobude

Številka: U-I-292/09-9
Up-1427/09-16
Datum: 20. 10. 2011

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in v
postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B. in C. Č., oba D., ki ju
zastopa mag. Matevž Krivic, Spodnje Pirniče, ter E. F. in G. H.,
ki ju po pooblastilu njunih zakonitih zastopnikov A. B. in C. Č.
zastopa mag. Matevž Krivic, na seji 20. oktobra 2011

o d l o č i l o:
1. Tretji odstavek 22. člena Zakona o mednarodni zaščiti
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) se
razveljavi.
2. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 425/2009 z dne
7. 10. 2009 se razveljavi in zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču
v novo odločanje.
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti pete
alineje tretjega odstavka 21. člena in 26. člena Zakona o mednarodni zaščiti se zavrže.
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dno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno
sodišče o tem obvestilo Vrhovno sodišče. Na podlagi prvega
odstavka 56. člena ZUstS je sklep o sprejemu in ustavno pritožbo poslalo MNZ.
4. MNZ v vlogi z dne 27. 1. 2010 predlaga zavrnitev ustavne pritožbe. Očitek pritožnikov o nejasnosti glede državljanstva
pritožnikov, ki naj bi jo povzročila sodba Vrhovnega sodišča, je
po oceni MNZ neutemeljen. Po stališču MNZ je iz celotnega
konteksta jasno, da gre v delu, v katerem je Vrhovno sodišče
zapisalo, da je MNZ zgolj »domnevalo«, da sta odrasla pritožnika najverjetneje kitajska državljana, za nerodno formulacijo
in ne za prepričanje Vrhovnega sodišča. MNZ poudarja, da je v
svoji odločbi ugotovilo, da so prosilci kitajski državljani. Zavrača
očitke, da naj bi pritožnike ob presoji pogojev za pridobitev
statusa beguncev štelo kot kitajske državljane, v okviru presoje
subsidiarne oblike zaščite pa kot osebe brez državljanstva. V
zvezi z očitkom o nezakonitosti odločbe, ki naj ne bi vsebovala
presoje pogojev za pridobitev statusa subsidiarne zaščite, MNZ
poudarja, da verodostojnosti pritožnikov ni mogoče ločeno
obravnavati, ko gre za priznanje statusa begunca ali statusa
subsidiarne zaščite, saj se o tem odloča v enotnem postopku.
Zato ne drži trditev, da MNZ ni odločilo glede obeh statusov. Kot
poudarja MNZ, ocene o splošni neverodostojnosti pritožnikov ni
sprejelo zgolj na podlagi ene izjave ali le nekaterih izjav, temveč
je upoštevalo večino izjav ter ravnanje pritožnikov v postopku.
Navedbe pritožnikov glede državljanstva so bile le del ocene
verodostojnosti, pri čemer je bilo za oceno njunih izjav bistveno, da na osebnem razgovoru nista izpovedala vsega, kar sta
vedela glede njunega državljanstva.
5. Ustavno sodišče je pritožnike seznanilo s stališči MNZ
glede očitkov iz ustavne pritožbe. V vlogi z dne 9. 7. 2010 pritožniki vztrajajo pri navedbah in predlogih, ki so jih podali v ustavni pritožbi. Opozarjajo na nevzdržnost stališča, po katerem »zavrnitev prošnje za mednarodno zaščito ne pomeni avtomatsko
prisilne odstranitve v izvorno državo, kar posledično pomeni, da
z zavrnitvijo prošnje ne pride do kršitve načela non-refoulment,
na kar mora država paziti po uradni dolžnosti, zaradi česar ji v
postopku priznanja mednarodne zaščite ob ugotovljeni splošni
neverodostojnosti ni treba preverjati informacij o izvorni državi«. Menijo, da se pri odločanju o mednarodni zaščiti temu
vprašanju ni dopustno izogniti.
6. Pritožniki so vložili tudi pobudo za začetek postopka
za oceno ustavnosti pete alineje tretjega odstavka 21. člena,
četrtega odstavka 22. člena ter 26. člena ZMZ. Zatrjevano
protiustavnost pete alineje tretjega odstavka 21. člena ZMZ
pritožniki utemeljujejo s trditvijo, da je pojem splošne verodostojnosti prosilca sam po sebi »v globokem nasprotju s temeljnimi človekovimi pravicami, še zlasti s pravico do človekovega
dostojanstva, pa tudi s pravico do poštenega sojenja ali upravnega odločanja«. Po njihovem mnenju je protiustaven tudi četrti
odstavek 22. člena ZMZ, ki pristojnemu organu dopušča, da ne
upošteva informacij o izvorni državi, če ni ugotovljena splošna
verodostojnost prosilca. Pritožniki so prepričani, da ta člen
nasprotuje načelu nevračanja (non-refoulment) kot enemu od
temeljnih načel Ženevske konvencije. Četudi pride do nejasnosti in protislovij v izjavah prosilca, po mnenju pritožnikov to ne
more biti dopusten razlog za to, da pristojnemu organu ni treba
preverjati informacij o izvorni državi. Pritožniki opozarjajo tudi
na notranje protislovje določb ZMZ, ki na več mestih predvideva primerjanje vsebine izjav prosilca z informacijami o izvorni
državi (prim. tretja alineja tretjega odstavka 21. člena ZMZ in
četrta alineja prvega odstavka 55. člena ZMZ). Zato je četrti
odstavek 22. člena ZMZ po njihovem mnenju tudi v nasprotju
s temeljnimi načeli pravne države, iz katerih izhaja zahteva po
jasnosti in neprotislovnosti zakonov. Pritožniki zatrjujejo tudi neskladje 26. člena ZMZ z Ženevsko konvencijo. Po tej konvenciji
prosilcem za mednarodno zaščito ni treba dokazovati, da so bili
že preganjani, temveč morajo izkazati »utemeljen strah pred
preganjanjem«. Ker 26. člen ZMZ govori o »dejanjih preganjanja«, naj bi se na podlagi te določbe ustvarilo pravno zgrešeno
pojmovanje tega standarda v upravni in sodni praksi.
7. Ustavno sodišče je pobudo poslalo Državnemu zboru
Republike Slovenije, ki nanjo ni odgovoril.

Št.

A.
1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ)
je na podlagi druge alineje prvega odstavka 52. člena v zvezi
s prvo alinejo 53. člena Zakona o mednarodni zaščiti (v nadaljevanju ZMZ) zavrnilo prošnje pritožnikov za priznanje mednarodne zaščite. Hkrati je odločilo, da morajo pritožniki v sedmih
dneh po pravnomočnosti odločbe zapustiti Republiko Slovenijo.
Ker pritožniki v postopku niso predložili nobenih dokazov (niti
osebnih dokumentov, s katerimi bi izkazali svojo identiteto),
temveč so prošnje utemeljevali zgolj s svojimi izjavami, je MNZ
opravilo presojo na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZMZ.
V okviru te presoje je večino izjav, s katerimi sta odrasla pritožnika utemeljevala prošnje za mednarodno zaščito, ocenilo kot
neprepričljive oziroma malo verjetne. Na podlagi celovite ocene
vseh izjav ter ravnanja pritožnikov v postopku je MNZ sprejelo
oceno, da ni podana njihova splošna verodostojnost. Upravno
sodišče je ugodilo tožbi pritožnikov in izpodbijano odločbo MNZ
odpravilo ter zadevo vrnilo MNZ v nov postopek. Ocenilo je,
da ugotovitve MNZ ne zadoščajo za sprejeto dokazno oceno o
splošni neverodostojnosti pritožnikov. Zoper sodbo Upravnega
sodišča je MNZ vložilo pritožbo, ki ji je Vrhovno sodišče ugodilo in spremenilo sodbo Upravnega sodišča tako, da je tožbo
zavrnilo. Vrhovno sodišče je pritrdilo oceni MNZ, da se odrasla
pritožnika nista dovolj potrudila za to, da bi svoje izjave podkrepila z dokazi in izkazala svojo splošno verodostojnost. Ker
je po oceni Vrhovnega sodišča MNZ utemeljeno presodilo, da
pritožnika nista izkazala splošne verodostojnosti, mu glede na
četrti odstavek 22. člena ZMZ ni bilo treba preverjati informacij
o izvorni državi.
2. Pritožniki zatrjujejo, da so jim z izpodbijano sodbo Vrhovnega sodišča kršene pravice iz 22. člena Ustave. Poudarjajo, da so v sodbi navedeni razlogi o enem od odločilnih dejstev
(tj. državljanstvu pritožnikov) nejasni in med seboj v nasprotju
oziroma protispisni. MNZ naj bi v svoji odločbi jasno ugotovilo,
da so pritožniki kitajski državljani. Vrhovno sodišče pa naj bi s
svojo ugotovitvijo, da je MNZ na podlagi preučene zakonodaje
in prakse zgolj domnevalo, da gre najverjetneje za kitajske
državljane, povzročilo nejasnost. Po mnenju pritožnikov gre
za očitno napačno (protispisno) ugotovitev. Zatrjevano kršitev
pravice iz 22. člena Ustave pritožniki vidijo tudi v navajanju
neresničnih in protispisnih razlogov za sprejeto odločitev v
16. in 17. točki obrazložitve sodbe. Odločba MNZ je po mnenju
pritožnikov nezakonita, saj MNZ v njej ni presojalo pogojev za
priznanje subsidiarne oblike zaščite (kot obveznega elementa
presoje v postopku za priznanje mednarodne zaščite), temveč
je zgolj hipotetično (podrejeno) navedlo, da v primeru, če
so pritožniki brez državljanstva, na Kitajsko sploh ne morejo
biti vrnjeni, »s čimer pa odpade možnost priznanja subsidiarne zaščite«. Pritožniki nadalje opozarjajo na neobrazloženost
sodbe Vrhovnega sodišča v delu, ki se nanaša na zatrjevano
nedopustnost uporabe četrtega odstavka 22. člena ZMZ. V
zvezi s tem naj bi sodba Upravnega sodišča vsebovala zelo
podrobno obrazložitev, Vrhovno sodišče pa svojega stališča,
ki je bilo drugačno od stališča prvostopenjskega sodišča, ni
utemeljilo. Pritožniki zatrjujejo tudi kršitev pravice do azila kot
pravice, ki naj bi izhajala iz Konvencije o statusu beguncev in
Protokola o statusu beguncev (Uradni list FLRJ, MP, št. 7/60,
Uradni list SFRJ, MP, št. 15/67, Uradni list RS, št. 35/92, MP,
št. 9/92 – v nadaljevanju Ženevska konvencija) oziroma iz
35. člena Ustave. Menijo, da bi jih moralo MNZ obravnavati kot
prosilce sur place – torej kot prosilce, ki jim preganjanje grozi
v matični državi Kitajski, iz D. pa so pobegnili iz strahu, da bi
bili vrnjeni na Kitajsko. V tem delu pritožniki sodišču očitajo
zmotno uporabo materialnega prava, zaradi katere naj bi bila
neposredno kršena pravica do azila iz Ženevske konvencije
oziroma iz 35. člena Ustave.
3. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-1427/09
z dne 8. 1. 2010 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo in
odločilo, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži
izvršitev odločbe MNZ. V skladu s prvim odstavkom 56. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ura-
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8. V vlogi z dne 23. 2. 2010 so pritožniki pobudo dopolnili z
argumentacijo iz tožbe v zadevi Tenzin, ki naj bi jo obravnavalo
Upravno sodišče in v kateri naj bi bil podan predlog za sprožitev postopka za oceno ustavnosti celotnega tretjega odstavka
21. člena ZMZ. Zatrjujejo, da je ta zakonska določba kot celota
v hudem nasprotju z Direktivo Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo
izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva,
da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov
potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (UL L 304,
30. 9. 2004, str. 12–23 – v nadaljevanju Kvalifikacijska direktiva),
posledično pa tudi v neskladju s 3.a členom Ustave.
B. – I.
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
tretjega odstavka 22. člena ZMZ
9. Pritožniki so vložili ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča (s katero je to sodišče spremenilo sodbo
Upravnega sodišča in zavrnilo tožbo, vloženo zoper odločbo
MNZ), ki med drugim temelji na stališču, da v skladu s četrtim
odstavkom 22. člena ZMZ pristojnemu organu ni bilo treba
upoštevati informacij o izvorni državi pritožnikov, ker ni bila ugotovljena njihova splošna verodostojnost. Po oceni Ustavnega
sodišča pritožniki izkazujejo pravni interes za začetek postopka
za oceno ustavnosti navedene zakonske določbe. Ker je odločitev o ustavni pritožbi odvisna tudi od odločitve o pobudi, je
moralo Ustavno sodišče najprej odločiti o njej.
10. Po drugem odstavku 22. člena ZMZ pristojni organ v
postopku preverja izjave prosilca v povezavi z informacijami o
izvorni državi iz osme in devete alineje 23. člena ZMZ (tj. splošne
informacije o izvorni državi, zlasti o družbenopolitični situaciji in
sprejeti zakonodaji, ter specifične informacije o izvorni državi, ki
so podrobne, poglobljene in povezane izključno s konkretnim
primerom, lahko pa vključujejo tudi način izvajanja zakonov in
drugih predpisov izvorne države). Izpodbijani četrti odstavek
22. člena ZMZ pa je določal: »Če ni ugotovljena splošna verodostojnost prosilca, pristojni organ ne upošteva informacij o izvorni
državi iz prejšnjega odstavka.« Ob sprejemu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list
RS, št. 99/10 – v nadaljevanju ZMZ-B) je zakonodajalec vsebino
izpodbijanega četrtega odstavka 22. člena ZMZ prenesel v tretji
odstavek istega člena zakona. Ker gre zgolj za spremembo pri
oštevilčenju člena, vsebina izpodbijane zakonske določbe pa ni
bila spremenjena, je Ustavno sodišče očitke pobudnikov presojalo v okviru tretjega odstavka 22. člena ZMZ.
11. Pobudniki zatrjujejo, da izpodbijana zakonska določba
nasprotuje načelu nevračanja (non-refoulment) kot enemu od
temeljnih načel Ženevske konvencije. Morebitne nejasnosti in
protislovja v izjavah prosilca po njihovem mnenju ne morejo biti
dopusten razlog za to, da pristojnemu organu ni treba upoštevati informacij o izvorni državi.
12. Načelo nevračanja oseb v države, v katerih jim preti
določena nevarnost, preganjanje ali je na drug način ogroženo
njihovo življenje, osebna integriteta ali svoboda, je splošno priznano mednarodno načelo.1 Obveznost spoštovanja tega načela izhaja iz prvega odstavka 33. člena Ženevske konvencije
in prvega odstavka 3. člena Konvencije proti mučenju in drugim
krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 24/93, MP, št. 7/93 – v nadaljevanju MKPM).2 Po
1 S. Rakočević, Nekatera pravna vprašanja glede priznavanja
statusa begunca in načelo nevračanja (non-refoulment), Pravnik,
let. 55, št. 6–8 (2000), str. 468.
2 Po prvem odstavku 33. člena Ženevske konvencije sta
prepovedana izgon ali prisilna vrnitev begunca na meje ozemlja,
kjer bi bila njegovo življenje ali svoboda ogrožena zaradi njegove
rase, vere, državljanstva, pripadnosti določeni družbeni skupini ali
določenega političnega prepričanja. Tudi prvi odstavek 3. člena
MKPM izrecno prepoveduje pregon, izgon oziroma izročitev osebe
drugi državi, če so resni razlogi za sum, da utegne biti mučena. V
skladu z drugim odstavkom 3. člena MKPM se pri tem upoštevajo
vse relevantne okoliščine, med drugim tudi to, ali obstaja v zadevni državi vrsta sistematičnih resnih, očitnih ali množičnih kršitev
človekovih pravic.
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vsebini ta obveznost izhaja tudi iz 3. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS,
št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP), ki prepoveduje
mučenje ter nečloveško in ponižujoče ravnanje ali kaznovanje.
Pri presoji azilnih zadev z vidika 3. člena EKČP je Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) izoblikovalo
stališče, da je prepovedana izročitev posameznika drugi državi,
kadar so izkazani tehtni razlogi, ki utemeljujejo sklep o obstoju
resnične nevarnosti, da bo ta oseba izpostavljena mučenju oziroma nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.3
Kvalifikacijska direktiva v prvem odstavku 21. člena določa, da
države članice spoštujejo načelo nevračanja skladno s svojimi
mednarodnimi obveznostmi.
13. Ustavno sodišče je temeljna izhodišča, ki jih je treba upoštevati pri odločanju o azilih in izročitvi posameznikov
drugi državi oziroma njihovem izgonu, opredelilo v odločbi
št. Up-78/00 z dne 29. 6. 2000 (Uradni list RS, št. 66/2000,
in OdlUS IX, 295). Presojo okoliščin, povezanih z načelom
nevračanja, je umestilo v 18. člen Ustave (prepoved mučenja).
Po ustaljenem stališču Ustavnega sodišča ta člen prepoveduje,
da bi bila oseba, glede katere obstaja realna nevarnost, da bo
v primeru vrnitve v izvorno državo izpostavljena nečloveškemu
ravnanju, izročena tej državi oziroma vanjo izgnana. Pri tem se
je oprlo tudi na stališča ESČP v zvezi z vsebino 3. člena EKČP.
Ker pravnomočna zavrnitev prošnje za mednarodno zaščito
pomeni, da je prosilec lahko prisilno odstranjen v državo, iz
katere je prišel, mora po stališču Ustavnega sodišča zavrnitev
prošnje za mednarodno zaščito vsebovati tudi presojo, da
prisilna odstranitev ne bo povzročila ogroženosti njegovega
življenja ali svobode ter da prosilec v tej državi ne bo izpostavljen mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju
ali kaznovanju.4 V ustavnosodni presoji je bilo sprejeto tudi
stališče, da je pravica iz 18. člena Ustave absolutne narave,
kar pomeni, da je ni mogoče omejiti niti na podlagi tretjega
odstavka 15. člena Ustave.5
14. Zahteve, ki izhajajo iz navedenih mednarodnopravnih
instrumentov ter 18. člena Ustave, zavezujejo zakonodajalca,
ko ureja postopek za priznanje mednarodne zaščite. Postopek
obravnave prošenj za mednarodno zaščito mora biti zasnovan tako, da je prosilcem zagotovljeno spoštovanje jamstev
iz 18. člena Ustave. To zlasti vključuje možnost presoje vseh
okoliščin, ki bi lahko vplivale na oceno pristojnega organa, da
vrnitev prosilca v izvorno državo ne bo povzročila ogroženosti njegovega življenja ali svobode oziroma izpostavljenosti
mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju. Glede
na to je treba presoditi, ali izpodbijana zakonska določba, ki
dopušča, da pristojni organ v primeru ugotovitve splošne neverodostojnosti prosilca ne upošteva informacij o izvorni državi,
posega v 18. člen Ustave.
15. Izpodbijani tretji (prej četrti) odstavek 22. člena ZMZ
je umeščen v III. poglavje ZMZ, ki ureja ugotavljanje pogojev
za mednarodno zaščito. V 21. členu tega zakona je zakonodajalec opredelil dolžnosti prosilca glede utemeljitve prošnje
(t. i. subjektivni element), v 22. členu pa preverjanje pristojnega organa (t. i. objektivni element). Obravnavanje prošnje
za mednarodno zaščito torej poteka ob upoštevanju dveh
temeljnih elementov: subjektivnega elementa, v okviru katerega je prosilec dolžan navesti vsa dejstva in okoliščine, ki
utemeljujejo njegov strah pred preganjanjem ali resno škodo,
3 Prim. odločitve ESČP v zadevah Soering proti Združenemu
kraljestvu (sodba z dne 7. 7. 1989), Vilvarajah in drugi proti Združenemu kraljestvu (sodba z dne 30. 10. 1991), Ahmed proti Avstriji
(sodba z dne 17. 12. 1996), Salah Sheekh proti Nizozemski (sodba
z dne 11. 1. 2007), Saadi proti Italiji (sodba z dne 28. 2. 2008).
4 Prim. odločbo št. U-I-238/06 z dne 7. 12. 2006 (Uradni list
RS, št. 134/06, in OdlUS XV, 83) in odločbo št. Up-763/09 z dne
17. 9. 2009 (Uradni list RS, št. 80/09).
5 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-238/06, 14. točka
obrazložitve.
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ter predložiti vso dokumentacijo in vse razpoložljive dokaze, s
katerimi utemeljuje svojo prošnjo, ter objektivnega elementa,
v okviru katerega pristojni organ izjave prosilca preverja z
vidika objektivnih dejstev in informacij o izvorni državi.6 Za
primere, ko prosilci ne morejo predložiti nobenih dokazov,
temveč svojo prošnjo utemeljujejo zgolj s svojimi izjavami,
je zakonodajalec v tretjem odstavku 21. člena ZMZ opredelil
posebne pogoje presoje.7
16. Ureditev ZMZ temelji na načelu, po katerem je
dolžan prošnjo za mednarodno zaščito utemeljiti prosilec.8
Z ustavnopravnega vidika dolžnost sodelovanja prosilca
pri utemeljevanju prošnje sama po sebi ni sporna. Če naj
bodo jamstva iz 18. člena Ustave dejansko zagotovljena,
pa prosilcu ne sme biti naloženo pretežko breme dokazovanja ogroženosti. Kot izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča
št. Up-78/00, je po naravi stvari prizadeta oseba tista, ki
mora zatrjevati okoliščine, da je ogrožena. Pristojni organ
mora v postopku presoditi, (1) ali so okoliščine, zaradi katerih prizadeta oseba prosi za mednarodno zaščito, take, da se
lahko čuti ogrožena in (2) ali je tak strah objektivno utemeljen. Pri presoji o obstoju prvega elementa mora upoštevati
navedbe prizadete osebe v celoti in morebitne druge dokaze
ter narediti zanesljivo oceno o verodostojnosti teh navedb.
V presojo o obstoju drugega elementa mora vključiti oceno
stanja v državi, v katero bi se prosilec v primeru zavrnilne
odločbe moral vrniti.9 Iz ustavnosodne presoje izhaja tudi
stališče, da pristojni organ kot enega od pogojev presoje
lahko upošteva splošno verodostojnost prosilca.10 Pristojni
organ mora v vsakem posamičnem postopku, v katerem
odloča o prošnji za mednarodno zaščito, s pomočjo metod
razlage ta nedoločni pravni pojem napolniti z vsebino ter
nato ugotoviti, ali v konkretni zadevi obstajajo okoliščine,
ki ustrezajo navedenemu pojmu. Ugotovitev splošne verodostojnosti mora biti vselej rezultat celovite presoje izjav
6 Prim. tudi R. Thomas, Assessing the Credibility of Asylum
Claims: EU and UK Approaches Examined, European Journal
of Migration and Law, let. 8, št. 1 (2006), str. 79–96. Kot izhaja
iz članka, se v okviru subjektivnega elementa ugotavlja obstoj
subjektivnega strahu prosilca pred preganjanjem, v okviru objektivnega elementa pa preveri, ali so podani utemeljeni razlogi za
sklep, da je subjektivni strah prosilca pred preganjanjem objektivno
utemeljen.
7 Na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZMZ pristojni organ
pri presoji upošteva naslednje pogoje:
– da se je prosilec kar najbolj potrudil za utemeljitev svoje
prošnje;
– da je podal utemeljene razloge, zakaj ni mogel predložiti
dokazov;
– da so njegove izjave skladne in verjetne ter ne nasprotujejo dostopnim specifičnim in splošnim informacijam, povezanim z
njegovim primerom;
– da je zaprosil za mednarodno zaščito, kakor hitro je bilo
to mogoče, razen če lahko izkaže utemeljen razlog, zakaj tega ni
storil;
– da je bila ugotovljena njegova splošna verodostojnost.
8 Republika Slovenija je v ZMZ sprejela možnost, ki jo državam članicam daje prvi stavek prvega odstavka 4. člena Kvalifikacijske direktive, in sicer, da prosilcem naložijo dolžnost, da
v najkrajšem možnem času predložijo vse potrebne elemente
za utemeljitev prošnje za mednarodno zaščito (t. i. dolžnost substanciranja prošnje za mednarodno zaščito). Za države članice, ki
uporabljajo to načelo, je obvezna tudi uporaba petega odstavka
4. člena Kvalifikacijske direktive. To določbo Kvalifikacijske direktive je zakonodajalec prenesel v tretji odstavek 21. člena ZMZ.
Podrobneje o vsebini 4. člena Kvalifikacijske direktive glej K. Hailbronner (ur.), EU Immigration and Asylum Law, Commentary on
EU Regulations and Directives, Verlag C. H. Beck oHG, München
2010, str. 1024 in nasl.
9 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-78/00.
10 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-1970/08 z dne 2. 4.
2009 (Uradni list RS, št. 36/09) in št. Up-2012/08 z dne 5. 3. 2009
(Uradni list RS, št. 22/09).
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in ravnanja prosilca pred in med postopkom za pridobitev
mednarodne zaščite.11
17. Podobne zahteve izhajajo iz stališč ESČP, sprejetih
v okviru 3. člena EKČP. Tudi ESČP poudarja, da je dolžnost
prosilca, da v največjem možnem obsegu zagotovi gradivo in
informacije, ki pristojnim nacionalnim organom, pa tudi sodišču
omogočajo oceno tveganja, ki bi mu bil izpostavljen ob odstranitvi v izvorno državo.12 Če je treba, ESČP posamezne podatke
pridobi tudi samo (proprio motu). V vsakem posameznem primeru se osredotoči na presojo predvidljivih posledic v primeru
vrnitve prosilca v izvorno državo, in sicer tako z vidika splošnega
položaja v izvorni državi kot tudi z vidika osebnih okoliščin prosilca. Odgovornost držav pogodbenic v okviru 3. člena EKČP je v
tem, da posameznika ne izpostavijo mučenju ali nečloveškemu
in poniževalnemu ravnanju. Zato se obstoj tveganja primarno
ocenjuje glede na dejstva, ki so bila znana oziroma bi morala
biti znana državi pogodbenici v času izgona oziroma izročitve
prosilca.13 Za odločanje ESČP pa so pomembni tudi aktualni podatki o stanju v državi v času odločanja sodišča, ki so pridobljeni
po sprejemu končne odločitve nacionalnih organov.14 ESČP te
podatke praviloma črpa iz poročil mednarodnih organizacij o
splošnem stanju v državi, kateri naj bi bil prosilec izročen. Vendar ugotovitev, da v posamezni državi prihaja do resnih kršitev
človekovih pravic, sama po sebi ne zadošča za ugoditev pritožbi.
ESČP namreč vselej presoja, ali je osebna situacija pritožnika
takšna, da bi bila njegova izročitev v izvorno državo v nasprotju
s 3. členom EKČP. Pri tem ocenjuje tudi splošno verodostojnost
izjav prosilca, podanih pred nacionalnimi organi in v postopku
pred ESČP.15 Po stališču ESČP je treba zaradi specifičnega
položaja, v katerem se pogosto znajdejo prosilci, spoštovati
načelo, da se v dvomu odloči v korist prosilca. Vendar mora
prosilec v primeru, če glede na razpoložljive informacije obstaja
resen dvom v verjetnost njegovih izjav, podati zadovoljivo razlago glede ugotovljenih neskladij.16
18. Navedeno kaže, da se glede na zahteve, ki izhajajo
iz 18. člena Ustave in mednarodnopravnih instrumentov, v postopku obravnave prošenj za mednarodno zaščito ni mogoče
izogniti presoji okoliščin, ki so pomembne z vidika spoštovanja
načela nevračanja. Izjave prosilca glede nevarnosti, da bi bil
v primeru vrnitve v izvorno državo izpostavljen mučenju ali
nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju, je po naravi stvari
mogoče preveriti le tako, da pristojni organ v presojo vključi
tudi podatke o stanju v državi, v katero bi se prosilec v primeru
zavrnilne odločbe moral vrniti. Obseg ugotavljanja teh dejstev
in informacij je v prvi vrsti odvisen od navedb in izjav prosilca
glede subjektivne ogroženosti. Vendar mora pristojni organ tudi
sam zbrati vse potrebne podatke in ni vezan samo na navedbe
11 Glej tudi R. Thomas, cit. delo, str. 81. Avtor opredeljuje tri
temeljne kriterije za oceno verodostojnosti prosilca: (1) notranja
neskladja v pripovedi prosilca, ugotovljena bodisi znotraj istega
razgovora ali pisne izjave bodisi ob primerjanju prosilčevih izjav po
posameznih fazah postopka ali ob primerjanju izjav dveh ali več
prosilcev, ki jih vežejo skupne okoliščine; (2) zunanja neskladja,
ugotovljena ob primerjavi prosilčevih izjav z objektivnimi informacijami o stanju v izvorni državi; (3) kriterij verjetnosti obstoja
dogodkov, kot jih opisuje prosilec. Avtor poudarja, da je organ odločanja v azilnih zadevah v specifičnem položaju, saj ima pred seboj
zgolj izpoved prosilca, ki jo lahko preveri le tako, da jo primerja z
objektivnimi podatki o stanju v izvorni državi (drugače kot npr. v
pravdnem postopku, ko stranki zatrjujeta vsaka svoje videnje istih
dogodkov in sodišče po izvedenem dokaznem postopku odloči v
korist ene ali druge).
12 Prim. sodbo ESČP v zadevi Said proti Nizozemski z dne
5. 7. 2005.
13 Prim. sodbo ESČP v zadevi Vilvarajah in drugi proti Združenemu kraljestvu, 107. točka obrazložitve.
14 Prim. sodbo ESČP v zadevi Chahal proti Združenemu
kraljestvu z dne 15. 11. 1996.
15 Prim. sklep ESČP v zadevi Nasimi proti Švedski z dne
16. 3. 2004.
16 Prim. sklepe ESČP v zadevah Collins in Akaziebie proti
Švedski z dne 8. 3. 2007, Nasimi proti Švedski in S. M. proti Švedski z dne 10. 2. 2009.
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ali predložene dokaze prosilca.17 Po oceni Ustavnega sodišča
je zakonodajalec s tem, ko je dopustil, da pristojni organ ne
upošteva informacij o izvorni državi, če ni ugotovljena splošna
verodostojnost prosilca, posegel v pravico iz 18. člena Ustave.
Izpodbijana zakonska določba po presoji Ustavnega sodišča
dopušča, da pristojni organ zavrne prošnjo za mednarodno
zaščito, ne da bi upošteval vse okoliščine, ki bi lahko vplivale
na oceno, ali obstajajo tehtni razlogi, ki utemeljujejo sklep o
obstoju resnične nevarnosti, da bo prosilcu v primeru prisilne
odstranitve kršen 18. člen Ustave. Upoštevajoč stališče, da je
pravica iz 18. člena Ustave absolutne narave, kar pomeni, da
je ni mogoče omejiti niti na podlagi tretjega odstavka 15. člena
Ustave, Ustavno sodišče ocenjuje, da navedeni poseg ni dopusten. Zato je Ustavno sodišče razveljavilo tretji odstavek
22. člena ZMZ (1. točka izreka).
B. – II.
Odločitev o ustavni pritožbi
19. Ker izpodbijana odločitev Vrhovnega sodišča temelji
na določbi ZMZ, za katero je Ustavno sodišče presodilo, da
ni v skladu z 18. členom Ustave, je Ustavno sodišče ugodilo
tudi ustavni pritožbi, razveljavilo izpodbijano sodbo ter zadevo
vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo odločanje (2. točka izreka). V
ponovljenem postopku Vrhovno sodišče svoje odločitve ne bo
smelo opreti na razveljavljeno zakonsko določbo.18
20. Ker je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo
že zaradi kršitve 18. člena Ustave, se v druge zatrjevane kršitve
človekovih pravic ni spuščalo.
B. – III.
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
pete alineje tretjega odstavka 21. člena in 26. člena ZMZ
21. Ustavno sodišče je v sklepu št. U-I-55/09, Up-257/09
z dne 26. 1. 2011 (Uradni list RS, št. 14/11) obrazložilo, kaj
mora na podlagi drugega odstavka 24.b člena ZUstS vsebovati
pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona ali
drugega predpisa.
22. Ker pobuda v delu, v katerem predlaga oceno ustavnosti pete alineje tretjega odstavka 21. člena ZMZ, ne izpolnjuje
navedenih zakonskih pogojev, jo je Ustavno sodišče zavrglo
(3. točka izreka), ne da bi pritožnike pozvalo k njeni dopolnitvi.
23. Ker pritožnikom prošnje za mednarodno zaščito niso
bile zavrnjene na podlagi presoje okoliščin iz 26. člena ZMZ,
ki določa lastnosti dejanj preganjanj, pritožniki ne izkazujejo
pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti
te zakonske določbe. Zato je Ustavno sodišče njihovo pobudo
tudi v tem delu zavrglo (3. točka izreka).
24. Dopolnitve pobude, ki so jo pritožniki vložili 23. 2.
2010, Ustavno sodišče ni štelo kot pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti celotnega tretjega odstavka 21. člena
ZMZ. Ustavno sodišče bi lahko na podlagi drugega odstavka
59. člena ZUstS sámo začelo postopek za oceno ustavnosti
te zakonske določbe, če bi ocenilo, da je to potrebno zaradi
odločitve o ustavni pritožbi.
C.
25. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena, prvega odstavka 59. člena in tretjega odstavka
25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter
sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa,
mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s
sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Klampfer. Sodnica Jadek Pensa je dala pritrdilno ločeno mnenje.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

17 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-763/09, 6. točka
obrazložitve.
18 V skladu s prvim odstavkom 99. člena ZMZ-B se postopki,
začeti po Zakonu o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07 in
58/09 – ZMZ) nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona.
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
4212.

Sklep o razrešitvi in imenovanju v 6. okrajni
volilni komisiji III. volilne enote

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) in sklepa 1. seje Državne volilne komisije z dne 29. 1.
2009 izdajam

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju v 6. okrajni volilni
komisiji III. volilne enote
V 6. okrajni volilni komisiji III. volilne enote s sedežem
Ljubljana Vič-Rudnik
se razreši:
– dolžnosti člana:
Aleš Popovič
in
se imenuje:
– za člana:
Simon Zvoljenk, roj. 10. 8. 1979, stanujoč Dobrova 4,
1356 Dobrova.
Št. 1-1/00-03/6
Ljubljana, dne 21. novembra 2011
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4213.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi
odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev,
ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem
zavarovanju

Na podlagi 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 –
ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A) in 13. člena Statuta Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in
1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije na 2. izredni seji dne 31. avgusta 2011 sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi odstotkov
vrednosti zdravstvenih storitev, ki se
zagotavljajo v obveznem zdravstvenem
zavarovanju
1
Odstotki vrednosti zdravstvenih storitev iz 6. in 7. točke
Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki
se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 73/95, 2/96 – popr., 51/09, 102/09, 20/10 in 101/10)
veljajo do 31. 12. 2012.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
ko da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije, veljati pa začne
1. januarja 2012.
Št. 9000-2/2011-DI/18
Ljubljana, dne 31. avgusta 2011
EVA 2011-2711-0040
Predsednik Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Vladimir Tkalec l.r.
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VSEBINA
4198.
4199.
4200.
4201.

4202.
4203.

4204.
4205.
4206.

4207.

4208.

4209.

4210.
4211.

4212.

4213.

VLADA

Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih
kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob
Paki, Polzela in Braslovče
Uredba o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s
prevozi v cestnem prometu
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
v letih 2010–2013
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
neposrednih plačilih v kmetijstvu
Uredba o spremembi Uredbe o načinu izvajanja
obveznih državnih gospodarskih javnih služb na
področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih
služb
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
organih v sestavi ministrstev
Uredba o dopolnitvah Uredbe o oznakah v Civilni
zaščiti Republike Slovenije
Sklep o določitvi višine žepnine za prosilce za
mednarodno zaščito

12951
13044
13065

13067
13092

13093
13094
13094
13096

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o dostavi podatkov za odmero dodatnega davka
od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih
organov v času finančne in gospodarske krize za
leto 2010
13097
Odredba o ukinitvi monografij klorotiazid (0385),
dienestrol (0483), emetinijev klorid heptahidrat
(0080), etofilin (0492), heksobarbital (0183), histaminijev fosfat (0144), jotalamska kislina (0751),
metakvalon (0510), metilatropinijev bromid (0511),
metilatropinijev nitrat (0512), fizostigminijev sulfat (0684), sukcinilsulfatiazol (0357), sulfisomidin
(0639) in tubokurarinijev klorid (0305) iz Evropske
farmakopeje
13097
Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v
Republiki Sloveniji za leto 2012
13097

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o upravnem sporu v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi sklepov
Vrhovnega in Upravnega sodišča
13098
Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 22. člena
Zakona o mednarodni zaščiti in razveljavitvi sodbe
Vrhovnega sodišča ter sklep o zavrženju pobude 13101

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o razrešitvi in imenovanju v 6. okrajni volilni
komisiji III. volilne enote
13105

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi odstotkov
vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo
v obveznem zdravstvenem zavarovanju
13105
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