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DRŽAVNI ZBOR
1627.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Kobilarni Lipica (ZKL-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica
(ZKL-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Kobilarni Lipica (ZKL-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. maja 2016.
Št. 003-02-4/2016-2
Ljubljana, dne 25. maja 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O KOBILARNI LIPICA (ZKL-C)
1. člen
V Zakonu o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 107/06
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – odl. US in 19/14) se v
drugem odstavku 11. člena za besedo »razen« črta dvopičje in
doda besedilo »kmetijskih zemljišč in gozdov v zavarovanem
območju, s katerimi upravlja in razpolaga Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki
ureja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.«.
Prva in druga alineja se črtata.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Nepremično premoženje z zavarovanega območja, ki
je v lasti Republike Slovenije in je namenjeno izvajanju tržne
dejavnosti iz 11.č člena tega zakona, upravlja in odplačno uporablja Kobilarna Lipica.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
2. člen
Za 11.c členom se doda nov 11.č člen, ki se glasi:
»11.č člen
Ob javni službi iz 11.a in 11.b člena tega zakona in gospodarski dejavnosti, povezani z javno službo, iz 11.c člena tega
zakona, lahko Kobilarna Lipica opravlja tudi tržno dejavnost.

Leto XXVI

Tržna dejavnost po tem zakonu je tista, ki ustrezno tržno
vrednoti dejavnost javne službe Kobilarne Lipica na način, da
celostno ohranja vrednost Kobilarne Lipica kot zgodovinsko pomembne in izvorne kobilarne konj lipicanske pasme ter kulturno
funkcijo varovanega območja s kultivirano kraško krajino, da
jo uveljavlja kot vrhunski konjerejski in konjeniški center, in da
povezuje naravne danosti in kulturne vrednote Kobilarne Lipice
s sodobnim življenjem ter postane generator razvoja turizma
na Krasu in širše, dopolnjuje in nadgrajuje dejavnosti iz 11.a,
11.b in 11.c člena tega zakona, prispeva h gospodarnejšemu in
učinkovitejšemu opravljanju primarne dejavnosti javne službe
in pridobiva stabilne vire financiranja za delovanje vseh dejavnosti, ki jih izvaja Kobilarna Lipica.«.
3. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za turizem, lahko odda nepremično
premoženje z zavarovanega območja, ki ni namenjeno dejavnostim iz 11.a, 11.b, 11.c in 11.č člena tega zakona, v najem v skladu
s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države.«.
4. člen
V prvem odstavku 13. člena se za drugo alinejo doda
nova tretja alineja, ki se glasi:
»– s prihodki od prodaje blaga in storitev pri opravljanju
tržne dejavnosti,«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
V tretjem odstavku se beseda »kmetijstvo« nadomesti z
besedo »turizem«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Kobilarna Lipica vodi računovodstvo ločeno po nalogah
javne službe iz 11.a in 11.b člena tega zakona, gospodarskih
dejavnostih, povezanih z javno službo, iz 11.c člena tega zakona in tržnih dejavnosti iz 11.č člena tega zakona, pri čemer
skupne stroške razmeji med različne dejavnosti na podlagi
sodil, ki jih potrdi ministrstvo, pristojno za turizem.
Presežki prihodkov nad odhodki iz gospodarskih dejavnosti, povezanih z javno službo, iz 11.c člena tega zakona in tržne
dejavnosti iz 11.č člena tega zakona se namenijo za izvajanje
in razvoj javne službe Kobilarne Lipica iz 11.a in 11.b člena
tega zakona.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Vlada v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona uskladi
Sklep o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica
(Uradni list RS, št. 1/08) s tem zakonom.
Vlada najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona na novo imenuje člane sveta Kobilarne Lipica, do takrat pa
funkcijo organa upravljanja opravlja svet Kobilarne Lipica, katerega člani so bili imenovani s sklepom Vlade Republike Slovenije
št. 01415-43/2013/11 dne 24. julija 2014. Tem mandat preneha z
dnem imenovanja novih članov sveta Kobilarne Lipica.

Stran

5662 /

Št.

38 / 27. 5. 2016

Vlada v 15 dneh od uveljavitve tega zakona s sklepom
prenese vse nepremičnine in osnovna sredstva z zavarovanega območja, katerih upravljavec je ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo, v upravljanje ministrstvu, pristojnemu za turizem,
kar vključuje tudi prenos vseh nepremičnin in osnovnih sredstev z zavarovanega območja ter tistih, ki jih Kobilarna Lipica
upravlja in uporablja zunaj zavarovanega območja, v premoženjske knjige ministrstva, pristojnega za turizem.
Ministrstvo, pristojno za turizem, vstopi v vse najemne pogodbe, ki jih je sklenilo ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na
podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 19/14).
6. člen
Ministrstva v skladu s tem zakonom izvedejo dejavnosti za
prenos in prevzem nalog, opreme, prostorov, dokumentacije in
pravic proračunske porabe v 15 dneh od uveljavitve tega zakona.
Ministrstvo, pristojno za turizem, najpozneje v šestih mesecih po pridobitvi vseh potrebnih podatkov pripravi analizo in
predlog reorganizacije izvajanja dejavnosti na območju Kobilarne Lipica.
Z dnem, na katerega družba Lipica turizem d.o.o. preneha
opravljati dejavnost na območju Kobilarne Lipica, začne Kobilarna Lipica izvajati tržno dejavnost iz 11.č člena tega zakona.
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»Mučenje živali
341. člen
(1) Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem
povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom
do enega leta.
(2) Kdor se ukvarja z organizacijo borb živali ali stav v
zvezi z borbo živali ali se ukvarja z vzrejo in vzgojo živali z
namenom uporabe za borbo živali, se kaznuje z zaporom do
dveh let in denarno kaznijo.
(3) Kdor z dejanjem iz prvega odstavka tega člena muči
več živali ali mučeno žival trajno pohabi ali na krut način povzroči njen pogin, se kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Če je zaradi dejanja iz drugega odstavka tega člena
žival trajno hudo pohabljena ali pogine, se storilec kaznuje z
zaporom do treh let in denarno kaznijo.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/16-3/17
Ljubljana, dne 17. maja 2016
EPA 1040-VII

7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Št. 322-09/16-4/19
Ljubljana, dne 17. maja 2016
EPA 1138-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

1628.

Zakon o spremembi Kazenskega zakonika
(KZ-1D)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Kazenskega
zakonika (KZ-1D)
Razglašam Zakon o spremembi Kazenskega zakonika
(KZ-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 17. maja 2016.
Št. 003-02-4/2016-3
Ljubljana, dne 25. maja 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI KAZENSKEGA ZAKONIKA
(KZ-1D)
1. člen
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno
prečiščeno besedilo (6/16 – popr.) in 54/15) se 341. člen spremeni tako, da se glasi:

1629.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
članov Sveta Fundacije za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96,
47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12) ter 112. in 201. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji
20. maja 2016 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta
Fundacije za financiranje športnih organizacij
v Republiki Sloveniji
I.
Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
100/12) se v besedilu II. točke spremeni tako, da se:
črta besedilo:
»16. Nuša TOME BABNIK.«
ter
imenuje za člana:
16. Gregor KRUŠIČ.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 412-05/16-3/7
Ljubljana, dne 20. maja 2016
EPA 1227-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
Primož Hainz l.r.
Podpredsednik
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Št.

VLADA
1630.

Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata
Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) je na
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata
Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi
I
Spremeni se prvi odstavek 1. člena Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 912-06/98-5 (S) z dne 28. 10. 1999, in sicer
tako, da se glasi:
»Odpre se Konzulat Republike Slovenije v West Vancouvru, v Kanadi, ki ga vodi častni konzul.«.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-2/2016
Ljubljana, dne 10. marca 2016
EVA 2016-1811-0022
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1631.

Sklep o imenovanju častne konzulke
Republike Slovenije v West Vancouvru,
v Kanadi

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) je na
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o imenovanju častne konzulke Republike
Slovenije v West Vancouvru, v Kanadi
I
Za častno konzulko Republike Slovenije v West Vancouvru, v Kanadi se imenuje dr. Margaret Rudolf.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-4/2016
Ljubljana, dne 10. marca 2016
EVA 2016-1811-0024
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
1632.

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila

Na podlagi osmega odstavka 56. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
minister, pristojen za kulturo, izdaja

PRAVILNIK
o izvajanju knjižničnega nadomestila
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa postopek in pogoje za
pridobitev knjižničnega nadomestila. V ta namen podrobneje
opredeljuje:
– namen izvajanja knjižničnega nadomestila,
– način določitve višine sredstev na proračunski postavki
»knjižnično nadomestilo«,
– vrste knjižničnega gradiva, na katerega se nanaša izvajanje knjižničnega nadomestila,
– upravičence za prejem sredstev iz naslova knjižničnega
nadomestila.
2. člen
(namen)
Knjižnično nadomestilo je oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Namen izvajanja knjižničnega nadomestila je
spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na
katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu.
Knjižnično nadomestilo se izvaja v dveh oblikah:
a) denarni prispevki živečim avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo njihovih del,
b) delovne štipendije za ustvarjalnost.
3. člen
(višina sredstev)
Obseg sredstev knjižničnega nadomestila se določi z letnim državnim proračunom. Sredstva za izvajanje knjižničnega
nadomestila se v okviru letnega državnega proračuna določijo
najmanj v višini 28 % od sredstev, ki jih ministrstvo, pristojno
za kulturo, namenja splošnim knjižnicam za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti v proračunskem obdobju,
na katero se nanaša izvajanje knjižničnega nadomestila. Ta
sredstva se razporedijo na proračunsko postavko »knjižnično
nadomestilo«.
4. člen
(vrste knjižničnega gradiva)
(1) Knjižnično nadomestilo se nanaša izključno na izposojo knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, ki imajo
avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS.SI in bibliografske
zapise za knjižnično gradivo, povezane z vzajemno bazo podatkov COBIB.SI.
(2) Knjižnično nadomestilo se nanaša na izposojo naslednjega knjižnega gradiva:
– izvirne monografske publikacije v tiskani ali elektronski
obliki,
– prevedene monografske publikacije.
(3) Knjižnično nadomestilo se nanaša na naslednje vrste
neknjižnega gradiva:
– avdiokasete, CD-plošče in drugi nosilci glasbe oziroma
zvoka,
– videokasete, DVD-plošče, plošče Blu-ray in druge oblike
nosilcev avdiovizualnih vsebin.
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(4) Serijske publikacije in druge publikacije, ki niso navedene v drugem in tretjem odstavku tega člena, niso predmet
knjižničnega nadomestila.
5. člen
(upravičenci)
(1) Do knjižničnega nadomestila so upravičeni živeči avtorji kot fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji ali ustvarjajo v slovenščini. Do knjižničnega nadomestila so upravičeni naslednji avtorji:
a) za knjižno gradivo:
– pisec besedila monografske publikacije,
– prevajalec besedila monografske publikacije,
– likovni ustvarjalec ali fotograf, če je pretežni (so)avtor
monografske publikacije;
b) za neknjižno gradivo:
– avtor glasbe,
– avtor besedila,
– režiser avdiovizualnega dela,
– avtor scenarija,
– direktor fotografije.
(2) Kot besedilo monografske publikacije iz prve alineje
točke a) prejšnjega odstavka tega člena se šteje tudi notni
zapis tiskanih muzikalij.
6. člen
(deleži sredstev)
(1) Sredstva na proračunski postavki »knjižnično nadomestilo« se za posamezno vrsto knjižničnega gradiva določajo
po naslednjih deležih:
– avtorji izvirnih monografskih publikacij
60-odstotni
– prevajalci monografskih publikacij
20-odstotni
– ilustratorji in fotografi monografskih
publikacij
15-odstotni
– avtorji glasbe, avtorji besedil
2,5-odstotni
– režiserji avdiovizualnih del, avtorji
scenarijev in direktorji fotografije
2,5-odstotni
(2) Sredstva, ki so namenjena posamezni vrsti knjižničnega gradiva, se v enakem razmerju dodeljujejo denarnim
prispevkom živečim avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo
njihovih del in delovnim štipendijam za ustvarjalnost.
7. člen
(število izposojenih enot knjižničnega gradiva)
(1) Število izposojenih enot za posamezno vrsto knjižničnega gradiva in kategorijo avtorstva po 6. členu tega pravilnika
je seštevek vseh izposojenih enot tega gradiva. Če je v bibliografskem zapisu posamezne enote knjižničnega gradiva v
vzajemni bazi podatkov COBIB.SI evidentiranih več avtorjev
iste kategorije, pripada posameznemu avtorju enak delež števila izposoj.
(2) Pri monografskih publikacijah se priznana izposoja določa glede na obseg literarnega avtorskega dela v posamezni
monografski publikaciji po naslednjem izračunu:
– 0,50 ene izposoje monografske publikacije do 47 strani
oziroma monografske publikacije z bibliografsko kodo slikanica
oziroma strip za vrsto vsebine,
– 1,00 ene izposoje od 48 strani dalje,
– 1,00 ene izposoje za pesniško zbirko, ne glede na
število strani.
(3) Posamezni avtor je upravičen do knjižničnega nadomestila, če skupno število izposoj knjižničnega gradiva, katerega avtor ali soavtor je, presega spodnjo mejo izposoj glede
na naslednje kriterije:
spodnja
zgornja meja
meja
avtorji izvirnih monograf30.000 + 20 % nad 30.000
800
skih publikacij
prevajalci monografskih
50.000 + 20 % nad 50.000 4.000
publikacij

Uradni list Republike Slovenije

ilustratorji in fotografi
monografskih publikacij
– avtorji na avdiovizualnem področju
– avtorji na področju
glasbe

zgornja meja

spodnja
meja

25.000 + 20 % nad 25.000

1.000

5.000 + 20 % nad 5.000

100

5.000 + 20 % nad 100

100

8. člen
(izračun vrednosti knjižničnega nadomestila
za posameznega avtorja)
(1) Denarna vrednost ene izposoje enote knjižničnega
gradiva je količnik razpoložljivih sredstev za posamezno vrsto
knjižničnega gradiva iz 4. člena, kategorijo avtorstva iz 6. člena
in seštevka vseh izposoj avtorjev, kot jih opredeljuje 7. člen.
Bruto višina sredstev, do katerih je avtor upravičen, je zmnožek
priznanih izposoj in denarne vrednosti ene izposoje ter vključuje tudi morebiti DDV avtorja, ki je zavezanec za DDV.
(2) Ena izposoja videokasete, DVD-plošče, plošče Blu-ray
ali drugih oblik nosilcev avdiovizualnih vsebin se razdeli med
vse avtorja gradiva v razmerjih 40 % režiser, 40 % scenarist in
20 % direktor fotografije. Če je v bibliografskem zapisu posamezne enote knjižničnega gradiva v vzajemni bazi podatkov
COBIB.SI evidentiranih več avtorjev iste kategorije, pripada
posameznemu avtorju enak delež števila izposoj znotraj kategorije. V primeru, da je isti avtor na enem delu zastopan v več
kategorijah, se ti deleži med sabo seštevajo. Izračun vrednosti
ene izposoje se v kategoriji avdiovizualnih vsebin izračuna
tako, da se sredstva razdelijo med vse upravičene avtorje del
v prej navedenih deležih.
9. člen
(odločanje o denarnih prispevkih avtorjem)
(1) IZUM pripravi izpise podatkov o številu izposoj knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah v preteklem letu do
konca januarja za vse avtorje, ki so upravičeni do knjižničnega
nadomestila po tem pravilniku in so njihova imena vključena v
normativno bazo podatkov CONOR.SI. Izpis podatkov Javna
agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
agencija) do 10. februarja objavi na svoji spletni strani in obvesti avtorje, da za namen izvajanja knjižničnega nadomestila
v obliki denarnih prispevkov do 10. marca preverijo objavljen
izpis podatkov, konkretneje statistiko izposoj svojih del, in da
do tega roka na agencijo pošljejo morebitne pripombe na objavljeno statistiko izposoj skupaj z dokazili ter za namen izvedbe
knjižničnega nadomestila iz tega člena sporočijo svoje polno
ime in poštni naslov za vročanje.
(2) Agencija pripravi izračune, koliko sredstev se nameni
posameznim vrstam knjižničnega gradiva ter koliko sredstev
prejmejo posamezni avtorji. Na podlagi opravljenih izračunov
direktor agencije vsako leto najkasneje v roku treh mesecev
po prejemu odločbe o financiranju agencije s strani ministrstva,
pristojnega za kulturo, s posamično odločbo odloči o višini
sredstev, ki jih prejmejo posamezni avtorji. Zoper odločbo je
možna pritožba, o kateri odloči minister, pristojen za kulturo.
Agencija izvede nakazila avtorjem, ki so ji pred tem dolžni
na podlagi prejetih odločb dostaviti izpolnjene identifikacijske
obrazce s podatki, ki so potrebni za izplačilo knjižničnega
nadomestila.
10. člen
(delovne štipendije za ustvarjalnost in izvedba njihove
podelitve)
(1) Delovne štipendije za ustvarjalnost iz 2. člena tega
pravilnika se podeljujejo na petih različnih področjih, kjer nastaja knjižnično gradivo: leposlovje, prevodi leposlovnih in humanističnih del iz tujih jezikov v slovenščino ter prevodoslovna
dela, ilustracija in fotografija, glasba in film. Pri dodeljevanju
delovnih štipendij se kot kriterij izbire upošteva kvalitetna izvir-
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nost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških
in strokovnih referenc.
(2) Delovne štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo za
tekoče leto. Članstvo avtorja v stanovskem društvu ne sme biti
pogoj za pridobitev delovne štipendije za ustvarjalnost.
(3) Knjižnična nadomestila v obliki delovnih štipendij za
ustvarjalnost s posamičnimi odločbami podeljuje direktor agencije na podlagi javnih razpisov po predhodnih predlogih pristojnih delovnih komisij. Podrobnejši kriteriji in merila za dodelitev
delovnih štipendij za ustvarjalnost se določijo v besedilu posameznega javnega razpisa, ki ga agencija pripravi na podlagi
strokovnih izhodišč, oblikovanih v sodelovanju s stanovskimi
društvi s posameznega razpisnega področja.
(4) Strokovna izhodišča obsegajo najmanj opredelitev
ciljev štipendiranja, kategorij avtorjev in meril oziroma kriterijev
za ocenjevanje vlog skupaj s točkovnikom.
(5) Delovne komisije iz tretjega odstavka tega člena imenuje direktor agencije za vsak posamezni javni razpis s področij
iz prvega odstavka tega člena izmed strokovnjakov, ki jih na
poziv predlagajo stanovska društva s posameznega področja.
Posamezno delovno komisijo sestavlja tri do pet članov. V sklepu o imenovanju se določijo naloge in način dela posamezne
delovne komisije. Za nagrajevanje članov delovne komisije se
smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja delo strokovnih komisij agencije.
(6) Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za ustvarjalnost iz 2. člena tega pravilnika se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletnih straneh agencije. Obvestilo
o javnem razpisu se lahko objavi tudi v drugih medijih. Javni
razpis mora trajati najmanj en mesec.
(7) Stranka lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do
preteka razpisnega roka.
(8) Direktor agencije izmed zaposlenih v agenciji imenuje
komisijo za odpiranje vlog, ki o svojem delu sestavi zapisnik.
(9) Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog
hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
(10) Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi,
ali je pravočasna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem
razpisu določene pogoje (upravičena oseba), in ali je popolna
glede na besedilo javnega razpisa.
(11) Vloga, ki jo je stranka poslala po preteku razpisnega
roka, je prepozna. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, direktor agencije zavrže s sklepom.
(12) Če je vloga formalno nepopolna, se stranka pozove,
da jo dopolni. Stranka mora vlogo dopolniti v petih dneh. Če
stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, direktor agencije
vlogo zavrže s sklepom.
(13) Komisija za odpiranje vlog predloži ustrezne vloge
pristojni delovni komisiji, ki izvede njihovo ocenjevanje in vrednotenje glede na kriterije oziroma merila, ki so bili določeni v
objavi javnega razpisa. Na podlagi ocenjevanja in vrednotenja
delovna komisija pripravi predlog, ki mora vključevati obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano podelitev ali zavrnitev
delovnih štipendij za ustvarjalnost. Po podaji predloga delovne
komisije direktor agencije s posamično odločbo odloči o vsaki
ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis. Direktor agencije lahko
zavrne predlog delovne komisije glede financiranja posamezne
delovne štipendije za ustvarjalnost ter ga z utemeljitvijo vrne
delovni komisiji v ponovno presojo, ne more pa sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana v predlogu delovne komisije.
Direktor agencije lahko posamično vlogo za štipendiranje v
ponovno presojo vrne samo enkrat. Zoper odločbo je možna
pritožba, o kateri odloči minister, pristojen za kulturo.
11. člen
(delovne štipendije za ustvarjalnost na področju prevajanja)
(1) Na področju prevajanja se delovne štipendije za
ustvarjalnost podeljujejo kot delovne in rezidenčne štipendije. Delovne štipendije se podeljujejo v kategoriji »uveljavljeni
prevajalec oziroma prevodoslovec« in kategoriji »perspektivni
prevajalec oziroma prevodoslovec«.
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(2) Razpoložljiva sredstva za štipendije iz prejšnjega odstavka se okvirno porazdelijo v razmerju 70 % za kategorijo
»uveljavljeni prevajalec oziroma prevodoslovec«, 20 % za kategorijo »perspektivni prevajalec oziroma prevodoslovec« in
10 % za rezidenčne štipendije.
12. člen
(delovne štipendije za ustvarjalnost na področju glasbe)
(1) Na področju glasbe se delovne štipendije za ustvarjalnost podeljujejo kot štipendije za umetniški razvoj in nagradne
štipendije. Štipendije za umetniški razvoj se podeljujejo kot delovne, izobraževalne in potovalne, nagradne štipendije pa kot
nagradna štipendija za vrhunske dosežke, nagradna štipendija
za najboljšo skladbo na področju popularne glasbe in nagradna
štipendija za najboljšo skladbo na področju jazz glasbe.
(2) Razpoložljiva sredstva za štipendije iz prejšnjega odstavka se okvirno porazdelijo v razmerju 40 % za štipendije za
umetniški razvoj in 60 % za nagradne štipendije.
13. člen
(delovne štipendije za ustvarjalnost na področju leposlovja)
(1) Na področju leposlovja se delovne štipendije za
ustvarjalnost podeljujejo kot delovne, raziskovalne in izobraževalne štipendije.
(2) Vse tri vrste štipendij iz prejšnjega odstavka se podeljujejo v kategoriji »uveljavljeni ustvarjalci« in v kategoriji
»perspektivni ustvarjalci«. V kategorijo »uveljavljeni ustvarjalci«
sodijo avtorji z vsaj eno samostojno izvirno monografsko publikacijo v knjižni izposoji, v kategorijo »perspektivni ustvarjalci«
pa avtorji, stari do 35 let, in avtorji, ki nimajo več kot dveh
izvirnih monografskih publikacij v knjižni izposoji. Razpoložljiva sredstva za štipendije iz prejšnjega odstavka se okvirno
porazdelijo v razmerju 30 % za raziskovalne štipendije, 30 % za
izobraževalne štipendije in 40 % za delovne štipendije.
(3) Znotraj posamezne vrste štipendije iz prvega odstavka
tega člena se razpoložljiva sredstva okvirno porazdelijo v razmerju 75 % za štipendije v kategoriji »uveljavljeni ustvarjalci« in
25 % za štipendije v kategoriji »perspektivni ustvarjalci«.
(4) Predvidena okvirna višina posamezne raziskovalne
štipendije je 25 %, posamezne izobraževalne štipendije pa 50 %
višine delovne štipendije.
(5) Avtor, ki prejme katero koli štipendijo za ustvarjalnost
na področju leposlovja tri leta zaporedoma, naslednje leto
ni upravičen za prijavo na javni razpis iz šestega odstavka
10. člena tega pravilnika.
14. člen
(delovne štipendije za ustvarjalnost na področju ilustracij
in fotografije)
(1) Na področju ilustracij in fotografije se delovne štipendije za ustvarjalnost podeljujejo kot štipendije za vrhunske
prepoznavne ilustratorje in fotografe, študijske štipendije za
ilustratorje in fotografe ter štipendije za mlade perspektivne
oziroma perspektivne avtorje.
(2) Razpoložljiva sredstva na področju ilustracij in fotografije se okvirno porazdelijo v razmerju 56 % za vrhunske prepoznavne ilustratorje in fotografe, 33 % za študijske štipendije
in 11 % za mlade perspektivne avtorje oziroma perspektivne
avtorje.
(3) Minimalni pogoj za pridobitev štipendije iz prvega odstavka tega člena je pretežno (so)avtorstvo ene monografske
publikacije.
15. člen
(delovne štipendije za ustvarjalnost
na avdiovizualnem področju)
Na avdiovizualnem področju se delovne štipendije za
ustvarjalnost podeljujejo kot štipendije za vrhunske ustvarjalce,
potovalne štipendije in štipendije za mlade. Razpoložljiva sred-
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stva na avdiovizualnem področju se med vse tri vrste štipendij
porazdelijo tako, da se za vsako od navedenih vrst štipendij
nameni okvirno tretjina sredstev.
16. člen
(nadzor)
Agencija opravi vsakoletno evalvacijo izvajanja knjižničnega nadomestila, inšpekcijski nadzor pa izvaja inšpektor za
knjižničarstvo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list
RS, št. 42/04, 14/09 in 19/15).
(2) Določilo 3. člena Pravilnika o izvajanju knjižničnega
nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, 14/09 in 19/15) se uporablja do začetka uporabe 3. člena tega pravilnika.
18. člen
(postopki izvajanja knjižničnega nadomestila)
Postopki izvajanja knjižničnega nadomestila, začeti pred
uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po Pravilniku o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, 14/09
in 19/15).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 3. člen tega pravilnika pa se
začne uporabljati 1. januarja 2018.
Št. 0070-3/2016
Ljubljana, dne 12. maja 2016
EVA 2016-3340-0015
v funkciji ministra za kulturo
Gorazd Žmavc l.r.

1633.

Pravilnik o vinu z oznako priznanega
tradicionalnega poimenovanja – Ritoznojčan

Na podlagi šestega odstavka 7. člena Zakona o vinu
(Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR in
111/13) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o vinu z oznako priznanega tradicionalnega
poimenovanja – Ritoznojčan
1. člen
(1) Ta pravilnik na podlagi potrjenega strokovnega elaborata »Ritoznojčan PTP, Elaborat o zaščiti« ureja podrobnejše
pogoje za pridelavo in označevanje grozdja, mošta in vina, namenjenega pridelavi v vino Ritoznojčan s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (v nadaljnjem besedilu: Ritoznojčan PTP).
(2) Pridelava vin Ritoznojčan PTP obsega pridelavo
grozdja in vina ter stekleničenje in označevanje vina.
2. člen
Grozdje za vino Ritoznojčan PTP se prideluje znotraj
vinorodnega ožjega okoliša Bistrica.
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3. člen
(1) Za pridelavo vina Ritoznojčan PTP mora biti gostota
trsov na hektar površine vinograda, izračunana iz povprečnih
razdalj sajenja v vrsti in med vrstami, večja od 4.000 trsov na
hektar.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora biti
za pridelavo vina Ritoznojčan PTP na terasiranih površinah,
ki so nagnjene več kot 20 %, število trsov na hektar površine
vinograda večje od 2.800 trsov na hektar.
4. člen
(1) Sorte vinske trte, iz katerih se prideluje vino Ritoznojčan PTP, so:
– laški rizling,
– renski rizling,
– sauvignon,
– beli pinot,
– chardonnay,
– rumeni muškat,
– traminec,
– muškat ottonel,
– sivi pinot,
– šipon,
– rizvanec,
– kerner in
– zeleni silvanec.
(2) Za gojenje sort vinske trte iz prejšnjega odstavka se uporablja gojitvena oblika Guyot in izpeljanke iz te gojitvene oblike.
5. člen
(1) Pridelek grozdja na hektar pri posamezni sorti vinske
trte iz prejšnjega člena ne sme preseči 10 ton pri gostoti sajenja
iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Na terasiranih površinah, kjer je gostota sajenja trsov
manjša v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega pravilnika,
pridelek grozdja na hektar pri posamezni sorti vinske trte iz
prejšnjega člena ne sme preseči 8 ton.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena je v posameznem letu količina pridelka lahko višja
od navedenega za največ 20 %, vendar ne več, kot dovoljuje
predpis, ki ureja pogoje za predelavo grozdja v vino.
6. člen
Minimalne povprečne sladkorne stopnje grozdja, pretvorjene v naravni alkohol, so za pridelavo vina Ritoznojčan PTP
naslednje:
– za sorte rumeni muškat, laški rizling, renski rizling,
rizvanec: 9,5 vol. %;
– za sorto šipon: 9,0 vol. %;
– za sorte beli pinot, chardonnay, sauvignon, traminec,
muškat ottonel, sivi pinot, kerner, zeleni silvanec: 10,0 vol. %.
7. člen
(1) Vino Ritoznojčan PTP ima naslednjo sortno sestavo:
– laški rizling: od 35 do 60 %,
– renski rizling: od 15 do 25 %,
– sauvignon: od 5 do 10 %,
– ostale sorte iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika
skupaj do največ 45 %, vendar delež posamezne sorte rumeni
muškat, traminec ali muškat ottonel ne sme presegati 2 %.
(2) V postopku pridelave Ritoznojčana PTP se lahko
sorte iz prejšnjega odstavka mešajo kot grozdje, mošt ali vino,
vendar najpozneje pri drugem pretoku, po končani alkoholni
fermentaciji.
8. člen
(1) Grozdje za pridelavo vina Ritoznojčan PTP se pred
stiskanjem razpeclja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko
grozdje stiska brez predhodnega razpecljanja, če se uporabljajo vakuumske ali pnevmatske stiskalnice.
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(3) Po stiskanju grozdja pri pridelavi vina Ritoznojčan
PTP se mošt razsluzi. Alkoholna fermentacija mora potekati
enakomerno, pri temperaturi med 16 °C in 20 °C ob uporabi
selekcioniranih vinskih kvasovk.
(4) Pri tehnologiji pridelave vin Ritoznojčan PTP ni dovoljeno:
– dodajanje kisline v mošt ali vino,
– dodajanje sorbične kisline ali sorbatov,
– izvajanje stabilizacije na tartarate z elektrolizo,
– obdelovanje s kationskimi izmenjevalci,
– toplo stekleničenje – pasterizacija.
(5) Vino Ritoznojčan PTP mora biti ustekleničeno po hladnem aseptičnem postopku.
9. člen
Vsebnost snovi v vinu Ritoznojčan PTP je naslednja:
– dejanski alkohol: od 10,5 do 12,0 vol. %,
– naravni alkohol: najmanj 9,0 vol. %,
– titracijske kisline: od 5,5 do 7,5 g/l,
– ekstrakt brez sladkorja: najmanj 18 g/l,
– reducirajoči sladkor: od 4g/l do 12 g/l,
– pepel: najmanj 1,2 g/l,
– hlapne kisline: največ 1,0 g/l,
– SO2 skupni: največ 240 mg/l,
– SO2 prosti: največ 35 mg/l.
10. člen
Ritoznojčan PTP je suho ali polsuho mirno belo vino
rumenkaste barve z zelenkastimi odtenki, s prevladujočo primarno aromo v vinu zastopanih sort, svežega in harmoničnega
okusa.
11. člen
(1) Vino Ritoznojčan PTP je lahko v prometu le originalno
polnjeno.
(2) Vino Ritoznojčan PTP se polni v steklenice ali v večjo
embalažo v skladu s predpisom, ki ureja embalažo za kakovostna vina z zaščitenim geografskim poreklom. Steklenice
morajo biti volumna do 1,5 l. Steklenice morajo biti zamašene
z navojnimi zamaški ali zamaški iz plute.
(3) Vino Ritoznojčan PTP je lahko v prometu največ dve
leti po trgatvi grozdja, iz katerega je pridelano.
12. člen
(1) Preden gre vino z oznako Ritoznojčan PTP v promet,
mora biti ocenjeno s strani pooblaščene organizacije za oceno
vina, ki je imenovana v skladu z zakonom, ki ureja vino. Sestavni del ocene je vzorčenje vina. Vzorčenje opravi predstavnik
pooblaščene organizacije za oceno vina.
(2) Pri organoleptični oceni mora vino Ritoznojčan PTP
doseči najmanj 16,5 točke. Pokuševalci za organoleptično oceno vina morajo biti pred opravljanjem organoleptične ocene
seznanjeni, da ocenjujejo vino, ki glede podatkov iz registra
pridelovalcev grozdja in vina ter fizikalno kemične analize izpolnjuje pogoje, da bi ob ustrezni organoleptični oceni lahko
nosilo naziv Ritoznojčan PTP.
13. člen
(1) Dovoljeni oznaki geografskega porekla in kakovosti
vina sta Ritoznojčan s priznanim tradicionalnim poimenovanjem ali Ritoznojčan PTP.
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(2) Drugačne oznake geografskega porekla in kakovosti
za vino Ritoznojčan PTP niso dovoljene. Uporaba imena Ritoznojčan brez oznake priznano tradicionalno poimenovanje ali
PTP ni dovoljena.
14. člen
Za ostale postopke pridelave grozdja, mošta in vina ter za
označevanje in promet vina Ritoznojčan PTP, ki niso določeni
s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo
pridelavo, predelavo in promet kakovostnega vina z zaščitenim
geografskim poreklom.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-353/2014/17
Ljubljana, dne 23. maja 2016
EVA 2014-2330-0187
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1634.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in
95. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Naložbe v osnovna sredstva in podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15 in 32/16) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov
in najvišjih priznanih vrednosti
1. člen
V Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16) se Priloga nadomesti z novo
Prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-96/2016/15
Ljubljana, dne 24. maja 2016
EVA 2016-2330-0107
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Priloga:
»Priloga: Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

ŠIFRA
1.

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.2
1.1.1.1.1.2.1.
1.1.1.1.1.3.
1.1.1.1.1.3.1.
1.1.1.1.2.
1.1.1.1.2.1.
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VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV

ENOTA

VREDNOST
V EUR/ENOTO

GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV Z OSNOVNO NOTRANJO OPREMO
TER NAKUP NOTRANJE OPREME OBJEKTOV, KI JE SAMOSTOJNA FUNKCIONALNA CELOTA
Metodološka pojasnila: Najvišje priznane vrednosti za gradbena, obrtniška oziroma instalacijska dela
veljajo za enoetažne objekte.
Pri gradnji hlevov, ki imajo notranjo jamo za gnojevko, se gnojna jama ne šteje za prvo etažo.
Pri izračuni najvišje priznane vrednosti opreme se upošteva celotna neto površina oziroma prostornina
objekta oziroma celotno število živali.
V objektih za prašiče, perutnino in kunce, kjer je potrebno prisilno prezračevanje, je strošek prezračevanja zajet med gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
NALOŽBE V HLEVE IN PRIPADAJOČO OPREMO ZA PROIZVODNJO, KRMLJENJE, MOLŽO
IN IZLOČKE ZA PRIREJO MLEKA, MESA IN JAJC TER REJO ŽIVALI
KRAVE MOLZNICE
HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE-LEŽALNI BOKSI, ZUNANJA JAMA ZA
GNOJEVKO, ODGNOJEVANJE S PEHALI
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za krave molznice-ležalni boksi, polna tla, zunanja
m2
297,08 €
jama za gnojevko, odgnojevanje s pehali
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
148,54 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za krave molznice-ležalni boksi, polna tla, zunanja
m2
222,81 €
jama za gnojevko, odgnojevanje s pehali
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
111,41 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za krave molznice-ležalni boksi, polna tla,
m2
74,27 €
zunanja jama za gnojevko, odgnojevanje s pehali
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
37,14 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
žival
2.269,24 €
Oprema za uhlevitev
žival
465,55 €
Oprema za krmljenje
žival
250,59 €
Oprema za odgnojevanje
žival
256,80 €
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora-molzišče ter
žival
1.296,30 €
naprave za zbiranje in hlajenje mleka
HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE-LEŽALNI BOKSI, REŠETKASTA TLA,
GNOJNA JAMA POD HLEVOM
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za krave molznice- ležalni boksi, rešetkasta tla, gnojna
m2
401,21 €
jama pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
200,61 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za krave molznice- ležalni boksi, rešetkasta tla,
m2
300,91 €
gnojna jama pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
150,45 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za krave molznice-l ležalni boksi, rešetkasm2
100,30 €
ta tla, gnojna jama pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
50,15 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
žival
2.031,63 €
Oprema za uhlevitev
žival
483,54€
Oprema za krmljenje
žival
244,09 €
Oprema za odgnojevanje
žival
79,72 €
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora-molzišče ter
žival
1.224,28 €
naprave za zbiranje in hlajenje mleka
HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE-GLOBOKI NASTILJ
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za krave molznice- globoki nastilj
m2
253,48 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
126,74 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za krave molznice- ležalni boksi, rešetkasta tla,
m2
190,11 €
gnojna jama pod hlevom
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za krave molznice-l ležalni boksi, rešetkasta tla, gnojna jama pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE-MOLZIŠČE (SAMOSTOJEN OBJEKT)
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja molzišča za krave molznice
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija molzišča za krave molznice
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje molzišča za krave molznice
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Stran

5669

m2

95,06 €

m2

63,37 €

m2

31,69 €

m2
m2

562,09 €
296,05 €

m2
m2

444,07 €
222,03 €

m2
m2

148,02 €
74,01 €

molzno
enoto
molzno
enoto

6.021,87 €

Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora-molzišče ter
6.021,87 €
naprave za zbiranje in hlajenje mleka
1.1.1.5.
HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE-MLEKARNICA (SAMOSTOJEN OBJEKT)
1.1.1.5.1.
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
1.1.1.5.1.1.
Novogradnja mlekarnice za krave molznice
m2
562,09 €
1.1.1.5.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
296,05 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
1.1.1.5.1.2
Rekonstrukcija mlekarnice za krave molznice
m2
444,07 €
1.1.1.5.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
222,03 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.1.1.5.1.3.
Investicijsko vzdrževanje mlekarnice za krave molznice
m2
148,02 €
1.1.1.5.1.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
74,01 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
PODROBEN OPIS OPREME V HLEVIH ZA KRAVE MOLZNICE
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med ležalnimi boksi, boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata,
pregrade za zaščito vrat in podobno), privezi, rešetke (betonske, plastične, kovinske in podobno), obloge na pohodni in
ležalni površini (gumijaste obloge, madraci, vodne blazne in podobno), boksi in kletke (individualni boksi za teleta in podobno), mobilna in stacionarna oprema za nego živali (krtača, boks za nego parkljev in podobno) ter ostala oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobno), naprave za transport in razdeljevanje krme
(avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme
(avtomatske krmne postaje za močno krmo, mleko in mlečni nadomestek in podobno), naprave za mletje in mešanje (mlini
za mletje, mešalci in podobno), napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in podobno) ter ostala oprema
Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (strgalo, preklopno ali neskončno pehalo, potisna pehala (krt) in
podobno), naprave za mešanje, zračenje in črpanje gnojevke (mešala, aeracijske črpalke in podobno), mobilne naprave za
odgnojevanje (robot za čiščenje rešetk, mobilno mešalo za gnojevko in podobno) ter ostala oprema
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: molzišče (vsi tipi molzišč vključno z avtomatskim molznim sistemom in podobno), molzna oprema (molzna enota, mlekovod, vakuumski agregat, pralni avtomat, črpalka za mleko in podobno), naprave za zbiranje in hlajenje (hladilne cisterne, bazeni, naprave za hlajenje mleka in podobno), mobilno
molzišče (vsi tipi molzišč in podobno) ter ostala oprema
1.1.2.
KRAVE MOLZNICE IN MLADO GOVEDO
1.1.2.1.
HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE IN MLADO GOVEDO-LEŽALNI BOKSI,
ZUNANJA JAMA ZA GNOJEVKO
1.1.2.1.1.
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
1.1.2.1.1.1.
Novogradnja hlevov za krave molznice-ležalni boksi, zunanja jama za
m2
257,91 €
gnojevko
1.1.2.1.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
128,96 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
1.1.2.1.1.2
Rekonstrukcija hlevov za krave molznice-ležalni boksi, zunanja jama za
m2
193,43 €
gnojevko
1.1.2.1.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
96,72 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.1.2.1.1.3.
Investicijsko vzdrževanje hlevov za krave molznice-ležalni boksi, zunanja
m2
64,48 €
jama za gnojevko
1.1.2.1.1.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
32,24 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta..
1.1.2.1.2.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
žival
2.072,77 €
1.1.2.1.2.1.
Oprema za uhlevitev
žival
537,76 €
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Oprema za krmljenje
žival
334,73 €
Oprema za odgnojevanje
žival
386,09 €
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora-molzišče ter
žival
814,19 €
naprave za zbiranje in hlajenje mleka
1.1.2.2.
HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE IN MLADO GOVEDO-LEŽALNI BOKSI,
JAMA ZA GNOJEVKO POD HLEVOM
1.1.2.2.1.
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
1.1.2.2.1.1.
Novogradnja hlevov za krave molznice in mlado govedo -ležalni boksi,
m2
392,19 €
jama za gnojevko pod hlevom
2
1.1.2.2.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem
196,09 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
1.1.2.2.1.2
Rekonstrukcija hlevov za krave molznice in mlado govedo - ležalni boksi,
m2
294,14 €
jama za gnojevko pod hlevom
1.1.2.2.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
147,07€
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.1.2.2.1.3.
Investicijsko vzdrževanje hlevov za krave molznice in mlado govedo m2
98,05 €
ležalni boksi, jama za gnojevko pod hlevom
1.1.2.2.1.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
49,02 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
1.1.2.2.2.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
žival
1.799,44 €
1.1.2.2.2.1.
Oprema za uhlevitev
žival
465,08 €
1.1.2.2.2.2.
Oprema za krmljenje
žival
333,86 €
1.1.2.2.2.3.
Oprema za odgnojevanje
žival
80,77 €
1.1.2.2.2.4.
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora-molzišče ter
žival
919,73 €
naprave za zbiranje in hlajenje mleka
1.1.2.3.
HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE IN MLADO GOVEDO-GLOBOKI NASTILJ
1.1.2.3.1.
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
1.1.2.3.1.1.
Novogradnja hlevov za krave molznice in mlado govedo-globoki nastilj
m2
253,48 €
1.1.2.3.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
126,74 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
1.1.2.3.1.2
Rekonstrukcija hlevov za krave molznice in mlado govedo - globoki nastilj
m2
190,11 €
1.1.2.3.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
95,06 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.1.2.3.1.3.
Investicijsko vzdrževanje hlevov za krave molznice in mlado govedo - glom2
63,37 €
boki nastilj
1.1.2.3.1.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
31,69 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
OPIS OPREME V HLEVIH ZA KRAVE MOLZNICE IN MLADO GOVEDO
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med ležalnimi boksi, boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata,
pregrade za zaščito vrat in podobno), privezi, rešetke (betonske, plastične, kovinske in podobno), obloge na pohodni in
ležalni površini (gumijaste obloge, madraci, vodne blazne in podobno), boksi in kletke (individualni boksi za teleta in podobno), mobilna in stacionarna oprema za nego živali (krtača, boks za nego parkljev in podobno) ter ostala oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobno), naprave za transport in razdeljevanje krme
(avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme
(avtomatske krmne postaje za močno krmo, mleko in mlečni nadomestek in podobno), naprave za mletje in mešanje (mlini
za mletje, mešalci in podobno), napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in podobno) ter ostala oprema
Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (strgalo, preklopno ali neskončno pehalo, potisna pehala (krt) in
podobno), naprave za mešanje, zračenje in črpanje gnojevke (mešala, aeracijske črpalke in podobno), mobilne naprave za
odgnojevanje (robot za čiščenje rešetk, mobilno mešalo za gnojevko in podobno) ter ostala oprema
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: molzišče (vsi tipi molzišč vključno z avtomatskim molznim sistemom in podobno), molzna oprema (molzna enota, mlekovod, vakuumski agregat, pralni avtomat, črpalka za mleko in podobno), naprave za zbiranje in hlajenje (hladilne cisterne, bazeni, naprave za hlajenje mleka in podobno), mobilno
molzišče (vsi tipi molzišč in podobno) ter ostala oprema
1.1.3.
KRAVE DOJILJE
1.1.3.1.
HLEVI ZA KRAVE DOJILJE-GLOBOKI NASTILJ
1.1.3.1.1.
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
1.1.3.1.1.1.
Novogradnja hlevov za krave dojilje-globoki nastilj
m2
253,48 €
1.1.3.1.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
126,74 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
1.1.3.1.1.2
Rekonstrukcija hlevov za krave dojilje- globoki nastilj
m2
190,11 €
1.1.3.1.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
95,06 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.1.3.1.1.3.
Investicijsko vzdrževanje hlevov za krave dojilje-globoki nastilj
m2
63,37 €
1.1.3.1.1.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
31,69 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
1.1.3.1.2.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
žival
506,31 €
1.1.3.1.2.1.
Oprema za uhlevitev
žival
157,61 €
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Stran

5671

Oprema za krmljenje
žival
223,91 €
Oprema za odgnojevanje
žival
124,79 €
HLEVI ZA KRAVE DOJILJE-LEŽALNI BOKSI, ZUNANJA JAMA ZA
GNOJEVKO
1.1.3.2.1.
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
1.1.3.2.1.1.
Novogradnja hlevov za krave dojilje- ležalni boksi, zunanja jama za gnojevm2
297,08 €
ko,
1.1.3.2.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
148,54 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
1.1.3.2.1.2
Rekonstrukcija hlevov za krave dojilje-ležalni boksi, zunanja jama za gnojem2
222,81 €
vko,
1.1.3.2.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
111,41 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.1.3.2.1.3.
Investicijsko vzdrževanje hlevov za krave dojilje-ležalni boksi, zunanja jama
m2
74,27 €
za gnojevko,
1.1.3.2.1.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
37,14 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
1.1.3.3.
HLEVI ZA KRAVE DOJILJE-LEŽALNI BOKSI, JAMA ZA GNOJEVKO
POD HLEVOM
1.1.3.3.1.
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
1.1.3.3.1.1.
Novogradnja hlevov za krave dojilje- ležalni boksi, jama za gnojevko pod
m2
401,21 €
hlevom
1.1.3.3.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
200,61 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
1.1.3.3.1.2
Rekonstrukcija hlevov za krave dojilje- ležalni boksi, jama za gnojevko pod
m2
300,91 €
hlevom
2
1.1.3.3.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem
150,45 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.1.3.3.1.3.
Investicijsko vzdrževanje hlevov za krave dojilje- ležalni boksi, jama za
m2
100,30 €
gnojevko pod hlevom
1.1.3.3.1.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
50,15 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
OPIS OPREME V HLEVIH ZA KRAVE DOJILJE
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med ležalnimi boksi, boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata,
pregrade za zaščito vrat in podobno), privezi, rešetke (betonske, plastične, kovinske in podobno), obloge na pohodni in
ležalni površini (gumijaste obloge, madraci, vodne blazne in podobno), boksi in kletke (individualni boksi za teleta in podobno), mobilna in stacionarna oprema za nego živali (krtača, boks za nego parkljev in podobno) ter ostala oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobno), naprave za transport in razdeljevanje krme
(avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme
(avtomatske krmne postaje za močno krmo, mleko in mlečni nadomestek in podobno), naprave za mletje in mešanje (mlini
za mletje, mešalci in podobno), napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in podobno) ter ostala oprema
Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (strgalo, preklopno ali neskončno pehalo, potisna pehala (krt) in
podobno), naprave za mešanje, zračenje in črpanje gnojevke (mešala, aeracijske črpalke in podobno), mobilne naprave za
odgnojevanje (robot za čiščenje rešetk, mobilno mešalo za gnojevko in podobno) ter ostala oprema
1.1.4.
GOVEJI PITANCI, TELICE IN PLEMENSKE TELICE
1.1.4.1.
HLEVI ZA REJO GOVEJIH PITANCEV, TELIC IN PLEMENSKIH TELICREŠETKASTA TLA, JAMA ZA GNOJEVKO POD HLEVOM
1.1.4.1.1.
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
1.1.4.1.1.1.
Novogradnja hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telicm2
405,96 €
rešetkasta tla, jama za gnojevko pod hlevom
1.1.4.1.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
202,98 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
1.1.4.1.1.2
Rekonstrukcija hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telicm2
304,47 €
rešetkasta tla, jama za gnojevko pod hlevom
1.1.4.1.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
152,24 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.1.4.1.1.3.
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenm2
101,49 €
skih telic-rešetkasta tla, jama za gnojevko pod hlevom
1.1.4.1.1.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
50,75 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
1.1.4.1.2.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
žival
574,17 €
1.1.4.1.2.1.
Oprema za uhlevitev
žival
441,71 €
1.1.4.1.2.2.
Oprema za krmljenje
žival
82,80 €
1.1.4.1.2.3.
Oprema za odgnojevanje
žival
49,67 €
1.1.4.2.
HLEVI ZA REJO GOVEJIH PITANCEV, TELIC IN PLEMENSKIH TELIC€
GLOBOKI NASTILJ, REŠETKE, JAMA ZA GNOJEVKO POD HLEVOM
1.1.4.2.1.
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
€
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Novogradnja hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telicm2
387,12 €
globoki nastilj, rešetke, jama za gnojevko pod hlevom
1.1.4.2.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
189,06 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
1.1.4.2.1.2
Rekonstrukcija hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telicm2
283,59 €
globoki nastilj, rešetke, jama za gnojevko pod hlevom
1.1.4.2.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
141,80 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.1.4.2.1.3.
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenm2
94,53 €
skih telic- globoki nastilj, rešetke, jama za gnojevko pod hlevom
1.1.4.2.1.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
47,27 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
1.1.4.2.2.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
žival
399,79 €
1.1.4.2.2.1.
Oprema za uhlevitev
žival
277,28 €
1.1.4.2.2.2.
Oprema za krmljenje
žival
64,45 €
1.1.4.2.2.3.
Oprema za odgnojevanje
žival
58,06 €
1.1.4.3.
HLEVI ZA REJO GOVEJIH PITANCEV, TELIC IN PLEMENSKIH TELICGLOBOKI NASTILJ
1.1.4.3.1.
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
1.1.4.3.1.1.
Novogradnja hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telicm2
253,48 €
globoki nastilj
1.1.4.3.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
126,74 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
1.1.4.3.1.2
Rekonstrukcija hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telicm2
190,11 €
globoki nastilj
1.1.4.3.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
95,06 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.1.4.3.1.3.
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenm2
63,37 €
skih telic- globoki nastilj
2
1.1.4.3.1.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m
31,69 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
1.1.4.3.2.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
žival
253,16 €
1.1.4.3.2.1.
Oprema za uhlevitev
žival
78,81 €
1.1.4.3.2.2.
Oprema za krmljenje
žival
111,95 €
1.1.4.3.2.3.
Oprema za odgnojevanje
žival
62,40 €
OPIS OPREME V HLEVIH ZA GOVEJE PITANCE, TELICE IN PLEMENSKE ŽIVALI
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med ležalnimi boksi, boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata,
pregrade za zaščito vrat in podobno), privezi, rešetke (betonske, plastične, kovinske in podobno), obloge na pohodni in
ležalni površini (gumijaste obloge, madraci, vodne blazne in podobno), boksi in kletke (individualni boksi za teleta in podobno), mobilna in stacionarna oprema za nego živali (krtača, boks za nego parkljev in podobno) ter ostala oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobno), naprave za transport in razdeljevanje krme
(avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme
(avtomatske krmne postaje za močno krmo, mleko in mlečni nadomestek in podobno), naprave za mletje in mešanje (mlini
za mletje, mešalci in podobno), napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in podobno) ter ostala oprema
Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (strgalo, preklopno ali neskončno pehalo, potisna pehala (krt) in
podobno), naprave za mešanje, zračenje in črpanje gnojevke (mešala, aeracijske črpalke in podobno), mobilne naprave za
odgnojevanje (robot za čiščenje rešetk, mobilno mešalo za gnojevko in podobno) ter ostala oprema
1.1.5.
IZPUSTI ZA VSE KATEGORIJE (GOVEDI IN PRAŠIČI)
1.1.5.1.
IZPUSTI BREZ STREHE- POLNA TLA,VODONEPREPUSTEN
1.1.5.1.1.
Gradbena in obrtniška dela
1.1.5.1.1.1.
Novogradnja izpustov brez strehe- polna tla, vodoneprepusten do 100 m2
m2
58,70 €
1.1.5.1.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri novogradnji izpusta
m2
29,35 €
1.1.6.
PRAŠIČI
1.1.6.1.
PRAŠIČI PITANCI
1.1.6.1.1.
HLEVI ZA REJO PRAŠIČEV PITANCEV-REŠETKASTA TLA, JAMA ZA
GNOJEVKO POD HLEVOM
1.1.6.1.1.1.
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
1.1.6.1.1.1.1.
Novogradnja hlevov za rejo prašičev pitancev-rešetkasta tla, jama za gnom2
491,58 €
jevko pod hlevom
2
1.1.6.1.1.1.1.1. Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem
245,79 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
1.1.6.1.1.1.1.2
Rekonstrukcija hlevov za rejo prašičev pitancev-rešetkasta tla, jama za
m2
368,69 €
gnojevko pod hlevom
1.1.6.1.1.1.2.1. Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
184,34 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.1.6.1.1.1.3.
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo prašičev pitancev-rešetkasta tla,
m2
122,90 €
jama za gnojevko pod hlevom
1.1.4.2.1.1.
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje
HLEVI ZA REJO PRAŠIČEV PITANCEV-REŠETKASTA TLA, ZUNANJA
JAMA ZA GNOJEVKO
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo prašičev pitancev-rešetkasta tla, zunanja jama
za gnojevko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo prašičev pitancev-rešetkasta tla, zunanja
jama za gnojevko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo prašičev pitancev-rešetkasta tla,
zunanja jama za gnojevko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje
HLEVI ZA PLEMENSKE SVINJE (PRIPUSTIŠČE, ČAKALIŠČE, PRASILIŠČE)
HLEVI ZA REJO PLEMENSKIH SVINJ-REŠETKASTA TLA, JAMA ZA
GNOJEVKO POD HLEVOM
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo plemenskih svinj-rešetkasta tla, jama za gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo plemenskih svinj-rešetkasta tla, jama za
gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo plemenskih svinj-rešetkasta tla,
jama za gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje
HLEVI ZA REJO PLEMENSKIH SVINJ-REŠETKASTA TLA, ZUNANJA
JAMA ZA GNOJEVKO
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo plemenskih svinj-rešetkasta tla, zunanja jama
za gnojevko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo plemenskih svinj-rešetkasta tla, zunanja jama
za gnojevko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo plemenskih svinj-rešetkasta tla,
zunanja jama za gnojevko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje
TEKAČI
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HLEVI ZA VZREJO TEKAČEV-REŠETKASTA TLA, JAMA ZA GNOJEVKO POD HLEVOM
1.1.6.3.1.1.
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
1.1.6.3.1.1.1.
Novogradnja hlevov za vzrejo tekačev-rešetkasta tla, jama za gnojevko pod
m2
491,58 €
hlevom
1.1.6.3.1.1.1.1. Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
245,79 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
1.1.6.3.1.1.2
Rekonstrukcija hlevov za vzrejo tekačev-rešetkasta tla, jama za gnojevko
m2
368,69 €
pod hlevom
1.1.6.3.1.1.2.1. Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
184,34 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.1.6.3.1.1.3.
Investicijsko vzdrževanje hlevov za vzrejo tekačev-rešetkasta tla, jama za
m2
122,90 €
gnojevko pod hlevom
1.1.6.3.1.1.3.1. Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
61,45 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
1.1.6.3.1.2.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
žival
98,90 €
1.1.6.3.1.2.1.
Oprema za uhlevitev
žival
57,44 €
1.1.6.3.1.2.2.
Oprema za krmljenje
žival
18,38 €
1.1.6.3.1.2.3.
Oprema za odgnojevanje
žival
23,08 €
1.1.6.3.2.
HLEVI ZA VZREJO TEKAČEV-REŠETKASTA TLA, ZUNANJA JAMA
ZA GNOJEVKO
1.1.6.3.2.1.
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
1.1.6.3.2.1.1.
Novogradnja hlevov za vzrejo tekačev-rešetkasta tla, zunanja jama za
m2
367,90 €
gnojevko
1.1.6.3.2.1.1.1. Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
183,95 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
1.1.6.3.2.1.2
Rekonstrukcija hlevov za vzrejo tekačev-rešetkasta tla, zunanja jama za
m2
275,93 €
gnojevko
1.1.6.3.2.1.2.1. Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
137,96 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.1.6.3.2.1.3.
Investicijsko vzdrževanje hlevov za vzrejo tekačev-rešetkasta tla, zunanja
m2
91,98 €
jama za gnojevko
1.1.6.3.2.1.3.1. Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
45,99 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
1.1.6.3.2.2.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
žival
78,81 €
1.1.6.3.2.2.1.
Oprema za uhlevitev
žival
57,44 €
1.1.6.3.2.2.2.
Oprema za krmljenje
žival
18,38 €
1.1.6.3.2.2.3.
Oprema za odgnojevanje
žival
2,99 €
OPIS OPREME V HLEVIH ZA PRAŠIČE PITANCE, PLEMENSKE SVINJE IN TEKAČE
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata, pregrade za zaščito
vrat in podobno), rešetke (betonske, plastične, kovinske in podobno), obloge na pohodni in ležalni površini (grelne plošče,
vodne blazine in podobno), boksi in kletke (košara v porodnem boksu, pokrito gnezdo, ogrevala in podobno), mobilna in
stacionarna oprema za nego živali (krtača, tuš, igrala in podobno) ter ostala oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade (bočne pregrade in podobno), jasli (krmna korita, krmilnik za voluminozno krmo in
podobno), naprave za transport in razdeljevanje krme (avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme (avtomatske krmne postaje za močno krmo in podobno), naprave za
mletje in mešanje (mlini za mletje, mešalci, tehtnica in podobno), napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in
podobno) ter ostala oprema
Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (strgalo, preklopno ali neskončno pehalo, potisna pehala (krt) in
podobno), naprave za mešanje, zračenje in črpanje gnojevke (odgnojevanje s čepi, mešala, aeracijske črpalke in podobno), mobilne naprave za odgnojevanje (mobilno mešalo za gnojevko in podobno) ter ostala oprema
1.1.7.
DROBNICA
1.1.7.1.
HLEVI ZA REJO DROBNICE ZA MESO-GLOBOKI NASTILJ
1.1.7.1.1.
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
1.1.7.1.1.1.
Novogradnja hlevov za rejo drobnice za meso-globoki nastilj
m2
320,34 €
1.1.7.1.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
160,17 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
1.1.7.1.1.2
Rekonstrukcija hlevov za rejo drobnice za meso- globoki nastilj
m2
240,26 €
1.1.7.1.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
120,13 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.1.7.1.1.3.
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo drobnice za meso- globoki nastilj
m2
80,09 €
1.1.7.1.1.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
40,04 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
1.1.7.1.2.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
žival
94,00 €
1.1.7.1.2.1.
Oprema za uhlevitev: pregrade (pregrade boksi, oddelki, kategorijami,
žival
36,80 €
sekcijska vrata, pregrade za zaščito vrat, montažni material in podobno) ter
ostala oprema
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Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli, napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in podobno) ter ostala oprema
HLEVI ZA REJO DROBNICE ZA MLEKO-GLOBOKI NASTILJ,
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo drobnice za mleko-globoki nastilj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo drobnice za mleko-globoki nastilj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo drobnice za mleko-globoki nastilj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade med boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska
vrata, pregrade za zaščito vrat, montažni material in podobno) ter ostala
oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli, naprave za doziranje krme
(avtomatske krmne postaje za močno krmo, mleko in mlečni nadomestek in
podobno), napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in podobno)
ter ostala oprema
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: molzišče
(vsi tipi molzišč), molzna oprema (molzna enota, mlekovod, vakuumski
agregat, pralni avtomat, črpalka za mleko in podobno), naprave za zbiranje
in hlajenje (hladilne cisterne, bazeni, naprave za hlajenje mleka in podobno), mobilno molzišče (vsi tipi molzišč in podobno) ter ostala oprema
HLEVI ZA REJO DROBNICE ZA MLEKO-MOLZIŠČE
(SAMOSTOJEN OBJEKT)
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja molzišča za rejo drobnice za mleko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija molzišča za rejo drobnice za mleko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje molzišča za rejo drobnice za mleko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
HLEVI ZA REJO DROBNICE ZA MLEKO-MLEKARNICA
(SAMOSTOJEN OBJEKT)
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja mlekarnice za rejo drobnice za mleko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija mlekarnice za rejo drobnice za mleko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje mlekarnice za rejo drobnice za mleko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
REJA KONJ
HLEVI ZA REJO ŠPORTNIH KONJ
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo športnih konj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo športnih konj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo športnih konj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
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Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
žival
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med boksi, oddelki,
žival
kategorijami, sekcijska vrata, pregrade za zaščito vrat, PVC ali gumijaste
zavese in podobno), obloge na pohodni in ležalni površini (gumijaste obloge, in podobno), mobilna in stacionarna oprema za nego živali (krtača, tuš,
solarij, boks za nego kopit in podobno) ter ostala oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobno),
žival
naprave za transport in razdeljevanje krme (avtomatski in transportni sistemi za krmljenje) napajalniki (avtomatski sistem za napajanje, sistemi z
ogrevanjem ali brez in podobno) ter ostala oprema
HLEVI ZA REJO KONJ ZA PRIREJO MESA
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo konj za prirejo mesa
m2
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo konj za prirejo mesa
m2
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo konj za prirejo mesa
m2
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
žival
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med boksi, oddelki,
žival
kategorijami, sekcijska vrata, pregrade za zaščito vrat, PVC ali gumijaste
zavese in podobno), obloge na pohodni in ležalni površini (gumijaste obloge, in podobno), mobilna in stacionarna oprema za nego živali (krtača,
boks za nego kopit in podobno) ter ostala oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobžival
no),naprave za transport in razdeljevanje krme (avtomatski in transportni
sistemi za krmljenje) napajalniki (avtomatski sistem za napajanje, sistemi z
ogrevanjem ali brez in podobno) ter ostala oprema
REJA KUNCEV
HLEVI ZA REJO KUNCEV-REJA V KLETKAH
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo kuncev-reja v kletkah
m2
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo kuncev-reja v kletkah
m2
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo kuncev-reja v kletkah
m2
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
kotitvena
kletka
Oprema za uhlevitev: boksi in kletke (baterijska kletka, , kletka, kotitvena
kotitvena
kletka in podobno), oprema za nego živali ter ostala oprema
kletka
Oprema za krmljenje: jasli (krmilniki in podobno), naprave za transport in
kotitvena
razdeljevanje krme (avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave
kletka
za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme (avtomatski
krmilniki in podobno), napajalniki ter ostala oprema
Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (preklopno ali neskotitvena
končno pehalo, strgalo in podobno), naprave za transport gnoja (trakovi za
kletka
transport in podobno) ter ostala oprema
REJA KOKOŠI NESNIC
HLEVI ZA REJO KOKOŠI NESNIC-REJA V OBOGATENIH KLETKAH,
6 ETAŽ
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo kokoši nesnic-reja v obogatenih kletkah, 6 etaž
m2
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo kokoši nesnic-reja v obogatenih kletkah,
m2
6 etaž
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo kokoši nesnic-reja v obogatenih
m2
kletkah, 6 etaž
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese in podobno), rešetke (plastične, kovinske in podobno), boksi in kletke
(obogatena kletka, sistem voljer in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno) ter ostala oprema (gnezda, trak za zbiranje
in transport jajc, počivalne grede, inšpekcijski voziček za poginule živali in
podobno)
Oprema za krmljenje: jasli (krmilniki in podobno),naprave za transport in
razdeljevanje krme ( avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave
za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme (avtomatski
krmilniki in podobno), napajalniki (napajalniki, napajalne linije, avtomatski
sistemi za napajanje in podobno ter ostala oprema
Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (preklopno ali neskončno pehalo, strgalo in podobno), naprave za transport gnoja (trakovi za
transport in podobno) ter ostala oprema
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: oprema za
avtomatsko zbiranje jajc, oprema za zaščito jajc, oprema za pobiranje in
transport jajc do prostora za pakiranje, stroj za pakiranje jajc in podobno ter
ostala oprema.
HLEVI ZA REJO KOKOŠI NESNIC-REJA V OBOGATENIH KLETKAH,
3 ETAŽE
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo kokoši nesnic-reja v obogatenih kletkah,
3 etaže
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo kokoši nesnic-reja v obogatenih kletkah,
3 etaže
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo kokoši nesnic-reja v obogatenih
kletkah, 3 etaže
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese in podobno), rešetke (plastične, kovinske in podobno), boksi in kletke
(obogatena kletka, sistem voljer in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno) ter ostala oprema (gnezda, trak za zbiranje
in transport jajc, počivalne grede, inšpekcijski voziček za poginule živali in
podobno)
Oprema za krmljenje: jasli (krmilniki in podobno),naprave za transport in
razdeljevanje krme ( avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave
za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme (avtomatski
krmilniki in podobno), napajalniki (napajalniki, napajalne linije, avtomatski
sistemi za napajanje in podobno ter ostala oprema
Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (preklopno ali neskončno pehalo, strgalo in podobno), naprave za transport gnoja (trakovi za
transport in podobno) ter ostala oprema
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: oprema za
avtomatsko zbiranje jajc, oprema za zaščito jajc, oprema za pobiranje in
transport jajc do prostora za pakiranje, stroj za pakiranje jajc in podobno ter
ostala oprema
HLEVI ZA REJO KOKOŠI NESNIC- SISTEM VOLJER
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo kokoši nesnic-sistem voljer
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo kokoši nesnic- sistem voljer
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo kokoši nesnic- sistem voljer
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
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Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese in podobno), rešetke (plastične, kovinske in podobno), boksi in kletke
(sistem voljer in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in
podobno) ter ostala oprema (gnezda, trak za zbiranje in transport jajc,
počivalne grede, inšpekcijski voziček za poginule živali in podobno)
Oprema za krmljenje: jasli (krmilniki in podobno),naprave za transport in
razdeljevanje krme ( avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave
za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme (avtomatski
krmilniki in podobno), napajalniki (napajalniki, napajalne linije, avtomatski
sistemi za napajanje in podobno ter ostala oprema
Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (preklopno ali neskončno pehalo, strgalo in podobno), naprave za transport gnoja (trakovi za
transport in podobno) ter ostala oprema
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: oprema za
avtomatsko zbiranje jajc, oprema za zaščito jajc, oprema za pobiranje in
transport jajc do prostora za pakiranje, stroj za pakiranje jajc in podobno ter
ostala oprema
HLEVI ZA REJO KOKOŠI NESNIC-TALNA REJA
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo kokoši nesnic-talna reja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo kokoši nesnic- talna reja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za rejo kokoši nesnic- talna reja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese in podobno), rešetke (plastične, kovinske in podobno), boksi in kletke
(sistem voljer in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in
podobno) ter ostala oprema (gnezda, trak za zbiranje in transport jajc,
počivalne grede, inšpekcijski voziček za poginule živali in podobno)
Oprema za krmljenje: oprema za transport in razdeljevanje krme (transport
krme do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno) napajalniki ter ostala
oprema
REJA PERUTNINE ZA MESO
HLEVI ZA PITANJE PIŠČANCEV-OGREVANJE S PLINSKIMI INFRA
GRELCI
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za pitanje piščancev-ogrevanje s plinskimi infra grelci
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za pitanje piščancev-ogrevanje s plinskimi infra
grelci
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za pitanje piščancev-ogrevanje s plinskimi
infra grelci
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno)
ter ostala oprema (tehtnica za piščance in podobno )
Oprema za krmljenje: oprema za transport in razdeljevanje krme (transport
krme do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno) napajalniki ter ostala
oprema
HLEVI ZA PITANJE PIŠČANCEV-OGREVANJE Z LESNO BIOMASO
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za pitanje piščancev-ogrevanje z lesno biomaso
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za pitanje piščancev- ogrevanje z lesno biomaso
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
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Investicijsko vzdrževanje hlevov za pitanje piščancev- ogrevanje z lesno
biomaso
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno)
ter ostala oprema (tehtnica za piščance in podobno )
Oprema za krmljenje: oprema za transport in razdeljevanje krme (transport
krme do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno) napajalniki ter ostala
oprema
HLEVI ZA PITANJE PIŠČANCEV- OGREVANJE Z IZMENJEVALCI
TOPLOTE
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za pitanje piščancev-ogrevanje z izmenjevalci toplote
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za pitanje piščancev- ogrevanje z izmenjevalci toplote
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za pitanje piščancev- ogrevanje z izmenjevalci toplote
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno)
ter ostala oprema (tehtnica za piščance in podobno )
Oprema za krmljenje: oprema za transport in razdeljevanje krme (transport
krme do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno) napajalniki ter ostala
oprema
HLEVI ZA PITANJE PURANOV
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hlevov za pitanje puranov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za pitanje puranov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hlevov za pitanje puranov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno)
ter ostala oprema (tehtnica za piščance in podobno )
Oprema za krmljenje: oprema za transport in razdeljevanje krme (transport
krme do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno) napajalniki ter ostala
oprema
REJA POLŽEV
UREDITEV REJE POLŽEV NA PROSTEM
Priprav tal za postavitev polžje farme
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Postavitev zunanje ograje za polžjo farmo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti
Postavitev notranje ograje za polžjo farmo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti
OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE ŽIVINSKIH GNOJIL, KOMPOSTA, GREZNIC IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV IN PRIPADAJOČA OPREMA
JAME ZA GNOJNICO IN GNOJEVKO S POVOZNO PLOŠČO
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja jam za gnojnico in gnojevko s povozno ploščo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
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Notranja oprema jame za gnojnico in gnojevko
Oprema za odgnojevanje: naprave za mešanje, zračenje in črpanje gnojevke
JAME ZA GNOJNICO IN GNOJEVKO BREZ PLOŠČE
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja jam za gnojnico in gnojevko brez plošče
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
Notranja oprema jame za gnojnico in gnojevko
Oprema za odgnojevanje: naprave za transport gnoja ter naprave za
mešanje, zračenje in črpanje gnojevke
LAGUNE ZA GNOJEVKO IZ PEHD (POLIETILEN VISOKE GOSTOTE)
FOLIJE
Gradbena dela
Novogradnja lagun za gnojevko iz PEHD folije
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
GNOJIŠČE IN PLOŠČE ZA KOMPOSTIRANJE
GNOJIŠČE
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja gnojišč s stenami brez jame za gnojnico
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
PLOŠČE ZA KOMPOSTIRANJE
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja plošč za kompostiranje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE DO 50 PE (populacijskih
enot)
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE DO 50 PE-biološke
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja malih čistilnih naprav do 50 PE-biološke
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE DO 50 PE-rastlinske
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja malih čistilnih naprav do 50 PE-rastlinske
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
GREZNICE, USEDALNIKI
Gradbena dela
Novogradnja troprekatnih greznic oz. usedalnikov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
PONIKOVALNO POLJE
Gradbena dela
Novogradnja ponikovalnega polja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
KANALIZACIJA
Gradbena dela
Novogradnja kanalizacije
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
SKLADIŠČA
OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE IN SUŠENJE KRME
STOLPNI SILOS, ARMIRANOBETONSKI, CO2
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja stolpnih, armiranobetonskih silosov- CO2
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
Notranja oprema silosa
Naprave za skladiščenje in sušenje krme: oprema za polnjenje in praznjenje (transporter (elevator) za polnjenje, podest elevatorja, polžni transporter
za odvzem, vrata silosa, plinska naprava z merilcem, mlin za mletje in
podobno) ter ostala oprema )
STOLPNI SILOS IZ UMETNE MASE
Notranja oprema silosa
Naprave za skladiščenje in sušenje krme: poliestrski silos in podobno ter
ostala oprema
KOVINSKI STOLPNI SILOS ZA ŽITA
Notranja oprema silosa

m3

39,80 €

m3
m3

50,85 €
20,34 €

m3

12,18 €

m3
m3

15,25 €
6,10 €

m2
m2

126,97 €
50,79 €

m2
m2

58,70 €
23,48 €

PE
PE

453,92 €
181,57 €

PE
PE

348,51 €
139,40 €

PE
PE

144,93 €
57,97 €

PE
PE

77,33 €
30,93 €

m
m

24,27 €
9,71 €

m3
m3

142,26 €
56,90 €

m3
m3

52,89 €
52,89 €

m3
m3

158,39 €
158,39 €

m3

104,54 €
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Naprave za skladiščenje in sušenje krme: kovinski silos z lijakom, polž,
m3
104,54 €
lestev, vrata, turbina in podobno ter ostala oprema
1.3.1.4.
KORITASTI SILOS
1.3.1.4.1.
Gradbena in obrtniška dela
1.3.1.4.1.1.
Novogradnja koritastih silosov do 500 m3
m3
50,47 €
1.3.1.4.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem3
20,19 €
vnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
1.3.1.4.1.2.
Novogradnja koritastih silosov nad 500 m3
m3
47,44 €
1.3.1.4.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem3
18,98 €
vnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
1.3.2.
DRUGI OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE IN SUŠENJE KRME
1.3.2.1.
UŠILNICA ZA BALE IN SKLADIŠČE, SONČNA STREHA IN KONDENZACIJSKA SUŠILNICA
1.3.2.1.1.
Gradbena in obrtniška dela
1.3.2.1.1.1.
Novogradnja objektov za skladiščenje in sušenje krme (bale)
m2
276,67 €
1.3. 2.1.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
138,34 €
vnih objektov in lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti novogradnje objekta
1.3.2.1.1.2.
Rekonstrukcija objektov za skladiščenje in sušenje krme (bale)
m2
297,50 €
1.3. 2.1.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
103,75 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.3. 2.1.1.3.
Investicijsko vzdrževanje objektov za skladiščenje in sušenje krme (bale)
m2
69,17 €
1.3. 2.1.1.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
34,58 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
balo
2.099,45 €
1.3.2.1.2.
Notranja oprema objektov za skladiščenje in sušenje krme (bale) –
naprave za specifično rabo
1.3.2.1.2.1.
Skladiščenje in sušenje krme: oprema za dosuševanje (ventialtor, sistemi z
balo
2.099,45 €
ogretim zrakom: kondenzacijska sušilnica in podobno), mobilna oprema za
dosuševanje (sistemi z ogretim ali neogretim zrakom in podobno) ter ostala
oprema
1.3.2.2.
OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE IN SUŠENJE KRME (RINFUZA)
1.3.2.2.1.
Gradbena in obrtniška dela
1.3.2.2.1.1.
Novogradnja objektov za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza)
m2
282,27 €
1.3.2.2.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
141,14 €
vnih objektov in lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti novogradnje objekta
1.3.2.2.1.2.
Rekonstrukcija objektov za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza)
m2
211,70 €
1.3.2.2.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtem2
105,85 €
vnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.3.2.2.1.3.
Investicijsko vzdrževanje objektov za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza)
m2
70,57 €
1.3.2.2.1.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
m2
35,28 €
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta.
1.3.2.2.2.
Notranja oprema objektov za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza) –
naprave za specifično rabo
1.3.2.2.2.1.
Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora do 40 m2, sončna streha
m3
39,18 €
1.3.2.2.2.2.
Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 40 do 80 m2, sončna
m3
30,20 €
streha
1.3.2.2.2.3.
Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 80 m2, sončna streha
m3
21,78 €
2
1.3.2.2.2.4.
Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 40 do 80 m , kondenm3
177,30 €
zacijska sušilnica
1.3.2.2.2.5.
Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 80 m2, kondenzacijska
m3
123,04 €
sušilnica
1.3.2.2.2.6.
Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 40 do 80 m2, peč na
m3
185,60 €
lesno biomaso
1.3.2.2.2.7.
Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 80 m2, peč na lesno
m3
122,02 €
biomaso
OPIS OPREME OBJEKTOV ZA SKLADIŠČENJE IN SUŠENJE KRME-RINFUZA
Skladiščenje in sušenje krme: oprema za polnjenje in praznjenje (puhalnik, teleskop, grabež in podobno), oprema za
dosuševanje (ventilator, sistemi z ogretim zrakom: kondenzacijska sušilnica, peč na lesno biomaso in podobno), mobilna
oprema za dosuševanje (sistemi z ogretim ali neogretim zrakom in podobno) ter ostala oprema
1.3.3.
OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV
1.3.3.1.
Gradbena in obrtniška dela
1.3.3.1.1.
Novogradnja objektov za skladiščenje kmetijskih proizvodov
m2
356,05 €
1.3.3.1.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enosm2
178,03 €
tavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti novogradnje objekta
1.3.3.1.2.
Rekonstrukcija objektov za skladiščenje kmetijskih proizvodov
m2
267,04 €
1.3.3.1.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enosm2
133,52 €
tavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
1.3.1.3.2.1.
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Investicijsko vzdrževalna dela objektov za skladiščenje kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta
OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE LESA IN LESNIH SORTIMENTOV
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja objektov za skladiščenje lesa in lesnih sortimentov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov za skladiščenje lesa in lesnih sortimentov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževalna dela objektov za skladiščenje lesa in lesnih sortimentov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta
OBJEKTI ZA SHRANJEVANJE KMETIJSKE MEHANIZACIJE (STROJNA LOPA)
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja objektov za shranjevanje kmetijske mehanizacije
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov za shranjevanje kmetijske mehanizacije
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževalna dela objektov za shranjevanje kmetijske mehanizacije
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja objekta
SKLADIŠČA ZA NAMEN PREDELAVE KMETIJSKIH PROIZVODOV
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja skladišč za namen predelave kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija skladišč za namen predelave kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje skladišč za namen predelave kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
HLADILNICE ZA SVEŽE SADJE V ULO ATMOSFERI
Objekti do 1000 m3 - ULO
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hladilnic za sveže sadje -ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hladilnic za sveže sadje -ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hladilnic za sveže sadje -ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu-oprema hladilnice z manipulativnim prostorom v ULO atmosferi ter oprema prostora za pripravo
sadja – do 1.000 m3
Naprave za regulacijo klime
(hladilna oprema, oprema za kontrolirano atmosfero-ULO, navlaževanje in
podobno) in ostala oprema (mehanska zaščita sten in vrat, tehtnica, boksi
za sadje in podobno)
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Objekti nad 1000 do 5000 m3 - ULO
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hladilnic za sveže sadje -ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hladilnic za sveže sadje -ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hladilnic za sveže sadje -ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu-oprema hladilnice z manipulativnim prostorom v ULO atmosferi ter oprema prostora za pripravo
sadja – nad 1.000 do 5.000 m3
Sortiranje in pakiranje rastlinskih pridelkov (sortirni stroj s sortiranjem,
transportom, sušenjem, kalibratorjem in podobno), naprave za regulacijo
klime (hladilna oprema, oprema za kontrolirano atmosfero-ULO, navlaževanje in podobno) in ostala oprema (mehanska zaščita sten in vrat, tehtnica, boksi za sadje, hidravlična nakladalna ploščad in podobno)
Hladilnice za sveže sadje, zelenjavo in hmelj
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hladilnic za sveže sadje, zelenjavo in hmelj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hladilnic za sveže sadje, zelenjavo in hmelj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hladilnic za sveže sadje, zelenjavo in hmelj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu-oprema hladilnice
Naprave za regulacijo klime ( hladilna oprema, navlaževanje in podobno)
in ostala oprema (mehanska zaščita sten in vrat, tehtnica, boksi za sadje
in zelenjavo, regali in podobno)
HLADILNICE IN PRIPADAJOČA OPREMA ZA SADJE IN ZELENJAVO
(PREDELAVA)
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hladilnic za sadje in zelenjavo-ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hladilnic za sadje in zelenjavo-ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hladilnic za sadje in zelenjavo-ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema hladilnice
do 220 m2
Izolacija in vrata: izolacije, ULO premaz spojev med paneli, drsna hladilniška vrata ULO, kontrolno okno ULO, zaščita sten v komorah
Cevna zaščita
Hladilna oprema: kompresorski agregat, zračni kondenzator, izparilci zraka,
armatura in avtomatika,cevovodi za razvod s toplotno prevodnostjo, komplet s spojnim materialom, izvedba odtoka kondenzata, montaža in poizkusni zagon hladilne opreme, manipulativni stroški ter prevozi
Elektro oprema, računalniški nadzor: stiskalni bloki, instalacija moči in
krmiljenja, dovodni kabel do KRO hladilne opreme, razsvetljava v komorah
in hodniku, izenačitev potenciala hladilne in elektro opreme, manipulativni
stroški in prevozi
ULO oprema: CO2 absorber, nitrogenator, avtomatski elektronski analizator, set pnevmatskih ventilov, zračni kompresor, ventilator, varnostni ventil
nad/pod pritiska v komori, priključki za ročno analizo 02 in co2, vreče za
kompenzacijske pritiske v komori, komplet instalacijski material, cevovodi,
ventili, CRO in elektro kabli, vgradnja opreme s testiranjem instalacij in
preizkusnim pogonom
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HLADILNICE IN PRIPADAJOČA OPREMA ZA MESO
IN MESNE IZDELKE
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja hladilnic za meso in mesne izdelke
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hladilnic za meso in mesne izdelke
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje hladilnic za meso in mesne izdelke
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema hladilnice
Oprema hladilnice za tople trupe-do 47 m3: hladilnica s temperaturnim
režimom 0o C / -7,5o C, poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina
za tir, belo krilo, sanitarni zaključki, razsvetljava, elektro odtaljevanje,
elektro omarica z regulacijo, instalacijski material in montaža
Oprema hladilnice za hlajeno meso-do 38 m3: hladilnica s temperaturnim
režimom 0o C / -7,5o C, poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina za
tir, belo krilo, sanitarni zaključki, razsvetljava, elektro odtaljevanje, elektro
omarica z regulacijo, instalacijski material in montaža
Oprema hladilnice za mesne izdelke-do 18 m3: hladilnica s temperaturnim
režimom 0o C / -7,5o C, poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina za
tir, belo krilo, sanitarni zaključki, razsvetljava, elektro odtaljevanje, elektro
omarica z regulacijo, instalacijski material in montaža
Hladilni agregat-do 15 kW: hladilni agregat do 15 kW (-10o C / +45o C),
2 x kompresor, zračni kondenzator, zbiralna posoda, delovna in varovalna
avtomatika, elektro krmilna omarica, instalacije hlajenja in montaža s priklopi hlajenja, polnjenje sistema s plinom ter zagon
OBJEKTI ZA OBIRANJE, SKLADIŠČENJE IN SUŠENJE HMELJA
OBJEKTI ZA OBIRANJE IN SKLADIŠČENJE HMELJA
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov za obiranje in skladiščenje hmelja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov za obiranje in skladiščenje hmelja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov za obiranje in skladiščenje hmelja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
OBJEKTI ZA SUŠENJE HMELJA
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov za sušenje hmelja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov za sušenje hmelja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov za sušenje hmelja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Notranja oprema za obiranje in sušenje hmelja na površini do 10 ha
Naprave za polnjenje in odvzem: zalogovnik za zelen hmelj s trakom za
doziranje na zalogovniku in trakom pred zalogovnikom, trak na sušilnici
hmelja
Naprave za čiščenje: stiskalnica hmelja, tehtnica s povezavo do računalnika, merilec vlage v pakiranem hmelju
Naprave za regulacijo klime (hlajenje, vlaženje, sušenje): peč za sušenje
hmelja, sušilnica s pnevmatskim upravljanjem, naprava za ravnanje hmelja
na zgornji etaži sušilnice, sonda za merjenje vlage na sušilnici, navlaževalne komore, naprave za avtomatsko in nadzorovano pripravo zraka za navlaževanje hmelja
Ostalo: obiralni stroj, krmiljenje obiranja, sušenja in navlaževanja, video
nadzor celotnega procesa obiranja in sušenja hmelja, agregat
Notranja oprema za obiranje in sušenje hmelja na površini
nad 10 do 20 ha
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Naprave za polnjenje in odvzem: zalogovnik za zelen hmelj s trakom za
doziranje na zalogovniku in trakom pred zalogovnikom, trak na sušilnici
hmelja
Naprave za čiščenje: stiskalnica hmelja, tehtnica s povezavo do računalnika, merilec vlage v pakiranem hmelju
Naprave za regulacijo klime (hlajenje, vlaženje, sušenje): peč za sušenje
hmelja, sušilnica s pnevmatskim upravljanjem, naprava za ravnanje hmelja
na zgornji etaži sušilnice, sonda za merjenje vlage na sušilnici, navlaževalne komore, naprave za avtomatsko in nadzorovano pripravo zraka za navlaževanje hmelja
Ostalo: obiralni stroj, krmiljenje obiranja, sušenja in navlaževanja, video
nadzor celotnega procesa obiranja in sušenja hmelja, agregat
Notranja oprema za obiranje in sušenje hmelja na površini nad 20 ha
Naprave za polnjenje in odvzem: zalogovnik za zelen hmelj s trakom za
doziranje na zalogovniku in trakom pred zalogovnikom, trak na sušilnici
hmelja
Naprave za čiščenje: stiskalnica hmelja, tehtnica s povezavo do računalnika, merilec vlage v pakiranem hmelju
Naprave za regulacijo klime (hlajenje, vlaženje, sušenje): peč za sušenje
hmelja, sušilnica s pnevmatskim upravljanjem, naprava za ravnanje hmelja
na zgornji etaži sušilnice,sonda za merjenje vlage na sušilnici, navlaževalne komore, naprave za avtomatsko in nadzarovano pripravo zraka za navlaževanje hmelja
Ostalo: obiralni stroj, krmiljenje obiranja, sušenja in navlaževanja, video
nadzor celotnega procesa obiranja in sušenja hmelja, agregat
NALOŽBE V DRUGE OBJEKTE IN PRIPADAJOČO OPREMO
OBJEKTI OZIROMA PROSTORI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO NAMENJENI PRIDELAVI MEDU IN OSTALIH ČEBELJIH PROIZVODOV TER VZREJI ČEBELJIH MATIC
ČEBELNJAKI
Notranja oprema čebelnjakov-do 100 panjev
Oprema za točenje in skladiščenje medu: ometalec čebel, korito za odkrivanje s pokrovom, točilo, cedilna posoda s finim cedilom, stroj za odkrivanje satja, črpalka za med, prekucni mešalnik, homogenizator medu z gretjem
in mešalom, posoda za med, stojalo za med, nosilec posode za iztekanje
medu,grelec za med ter držalo potopnega grelca
Oprema za pridelavo čebeljega voska in izdelavo satnic: kuhalnik s parnim
uparjalnikom, kuhalnik za razkuževanje, kalup za vlivanje satnic, čistilna
posoda za vosek ter plinski gorilec z varovalom
Oprema za pridobivanje cvetnega prahu: smukalnik, sušilnik cvetnega
prahu ter čistilec svetnega prahu
Oprema za vzrejo matic: inkubator za vzrejo matic
Ostala oprema:tehtnica
Notranja oprema čebelnjakov-nad 100 panjev
Oprema za točenje in skladiščenje medu: ometalec čebel, korito za odkrivanje s pokrovom, točilo, cedilna posoda s finim cedilom, stroj za odkrivanje satja, črpalka za med, prekucni mešalnik, homogenizator medu z gretjem
in mešalom, posoda za med, stojalo za med, nosilec posode za iztekanje
medu,grelec za med ter držalo potopnega grelca, toplotna komora za
segrevanje medu,polnilna naprava za med, krožna miza ter stroj za etiketiranje steklene embalaže
Oprema za pridelavo čebeljega voska in izdelavo satnic: kuhalnik s parnim
uparjalnikom, kuhalnik za razkuževanje, kalup za vlivanje satnic, čistilna
posoda za vosek ter plinski gorilec z varovalom
Oprema za pridobivanje cvetnega prahu: smukalnik, sušilnik cvetnega
prahu, aparat za pridobivanje izkopanca ter čistilec svetnega prahu
Oprema za vzrejo matic: inkubator za vzrejo matic
Ostala oprema:tehtnica
Druga oprema
Čebelji panj
Plemenilnik
Kontejner za prevoz čebeljih panjev
Avtomatska linija za točenje medu (nad 500 panji)
OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO
ZA TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema prodajnih
in degustacijskih prostorov
Prodajni prostor: skladiščne omare, čelna stena z nosilnimi policami, pult,
prodajna polica, strežna vitrina, odprta stenska vitrina, hladilnik, računalniška oprema, pakirni stroj, lijak za doziranje, stroj za embaliranje, trgovska
tehtnica
salamoreznica, vakuumski pakirni stroj z dodatno opremo, prostostoječa
zamrzovalna skrinja, sanitarni umivalnik, kolenski vklop, regali, ventilator
Prostor za degustacijo: degustacijska miza, stoli, predelne omare, delovna
plošča za pripravo prodajnih artiklov ter omarica s predali pod delovno mizo
Prodajni avtomat
OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
SADJA
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo sadja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo sadja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo
sadja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za predelavo sadja
Oprema za predelavo sadja v sok, do 500 l/uro: stresalnik iz box palet,
pralni stroj za jabolka, prebiralni trak, mlin, črpalka s frekvenčnim regulatorjem hitrosti, pnevmatska stiskalnica, valj s krtačami za čiščenje traku, zbirna posoda za sok s sitom in nivoskim stiskalom, filter samočistilni s črpalko,
cisterna za sok, črpalka, cisterna s centrifugalno črpalko - za pranje z
detergentom in vodo, pasterizator, BOX polnilec, polnilec v steklenice,
cevne povezave in priključki: cisterne, stiskalnica, pasteriaztor, polnilec
električne povezave med stroji in centralno električno omaro, montaža in
zagon, transport, box palete, polavtomatska etiketirka, visokotlačni čistilec,
viličar
Oprema za predelavo sadja v kis, do 240 l/uro: acetator za kis, avtomatsko
krmiljenje (ogrevanje-hlajenje), avtomatska polnilna linija za kis
Oprema za sušenje sadja, do 300 kg sadja/dan: sušilnica sadja, peč-kotel
na drva z ohranjevalniki toplote, dimnik
Oprema za kuhanje marmelade, do 300 kg/dan: stroj za razkoščičevanje,
mletje sadja, kotel z dvojnim dnom in mešalom
Oprema za kuhanje žganja, do 300 l: kotel za žganjekuho s hladilno posodo, Ebulioskop
Ostala oprema: garderobna omara
OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
ZELENJAVE
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo zelenjave
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo zelenjave
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo
zelenjave
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za pasterizacijo
in polnjenje zelja in repe s letno kapaciteto do 300 ton zelja in repe
Kisanje: stroj za rezanje zelja, kadi različnih dimenzij
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Blanširanje in pasterizacija: blanšer za zelje in repo, povezovalni trakovi in
cevi za interne povezave, mešalne posode, centrifugalna črpalka za zeljnico in repnico, montaža in spuščanje v zagon, polžni elevator za zelje in
repo, tunelski paster z avtomatsko pnevmatsko strego
Pakiranje: stroj za pakiranje zelja/repe, dodatna oprema, oprema za tiskanje, dozirni stroj za kislo zelje, pnevmatska dozirka za nalivk, deli za pakiranje v lončke, montaža in zagon stroja, zapiralka za lončke, tiskalnik
Ostala oprema: viličar, visoko tlačni čistitec ter garderobna omara
OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
GROZDJA
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo grozdja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo grozdja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo
grozdja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema vinogradniške kleti
s letno kapaciteto do 100.000 l vina
Skladiščenje mošta in vina: INOX cisterne različnih dimenzij, leseni hrastovi
sodi s hlajenjem, leseni hrastovi sodi barique, leseni nosilec za barique
sode, vinifikator,
Predelava grozdja: pecljalnik z gumijastmi valji, avtomatska pnevmatska
stiskalnica, pretočna črpalka, flotator,
Nega mošta in vina: dozator SO2, električni mešalec za cisterne, Mikrooksigenator, koncentrator
Laboratorijski nadzor-analitika: naprava za parno destilacijo-določitev alkohola in kislin, analitska tehtnica, inštrument za določanje izoelektrične točke, drobni inventar, računalnik s pripadajočo programsko opremo, pH
meter,
Filtriranje: naplavni in ploščni filtri
Vzdrževanje higiene obrata: parilnik
Skladiščenje: regalna stojala, pocinkani boksi, viličar
Polnjenje: polnilec za steklenice
OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
OLJK -TORKLJE
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo oljk-torklje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo oljk-torklje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo oljktorklje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za predelavo oljk
z zmogljivostjo do 2.000 kg/uro
Oprema za proizvodnjo olja: proizvodna linija za stiskanje olja, nastavek za
viličar, vile za obračanje, visokotlačna mobilna čistilna naprava – penomat,
paletni ročni viličar s tehtnico, videonadzor procesa predelave, avtomatizacija procesa PC-ji, izkoščičevalec oljčnih koščic, plastični kontejnerji za
koščice, merilna naprava, tehtnica, računalniška oprema.
Oprema za polnjenje in etiketiranje: polnilka z vso opremo, etiketirka z vso
opremo, tiskalnik, DFCLK čas/datum z merilno napravo
Ostala oprema: garderobna omara
OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
BUČ ZA ZAMRZOVANJE
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo buč za zamrzovanje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
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Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo buč za zamrzovanje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo buč
za zamrzovanje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za predelavo buč za
zamrzovanje s kapaciteto do 80 ton letno
Oprema za predelavo: stroj za lupljenje buč, ščetke za čiščenje buč, stroj
za razpolavljanje buč, stroj za ribanje buč, miza, zalogovnik, dozator ter
vakumirka
Oprema za skladiščenje surovin in izdelkov: zabojniki big box različnih
dimenzij, voziček na kolesih s pladnji
Oprema za notranji transport: viličar, tekoči trakovi različnih dimenzij
Oprema za vzdrževanje higiene: visokotlačni čistilec
Oprema za zamrzovanje: zamrzovalne komore
OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA STISKANJE
OLJA
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za stiskanje olja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za stiskanje olja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za stiskanje olja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za stiskanje olja s
kapaciteto do 20 l/uro
Oprema za predelavo: stiskalnica z agregatom in košem, peč za praženje,
mlin za mletje semena, gnetilni stroj za gnetenje, mlin za mletje prge, gnetilni stroj s pnevmatskima cilindroma, polnilna naprava s sistemom za etiketiranje
Oprema za skladiščenje olja: cisterne za olje različnih dimenzij,
Ostala oprema: montaža stiskalnice, dostava opreme, visokotlačni čistilec,
garderobna omara
OBJEKTI ZA PEKO KRUHA, POTIC IN IZDELAVO TESTENIN
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za peko kruha, potic in izdelavo testenin
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za peko kruha, potic in
izdelavo testenin
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za peko kruha,
potic in izdelavo testenin
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za letno proizvodnjo
do 13.500 kg
Oprema za predelavo: delovni pult, krušna lončena peč, stroj za gnetenje
testa, pomivalno korito, umivalnik, tehtnica, stroj za izdelavo testenin, nastavek-matrica za izdelavo testenin, hladilnik, mešalnik, termometer, štedilnik ter pečica
Oprema za prodajo: računalnik, tiskalnik, programska oprema
Ostala oprema: garderobna omara
OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA MLETJE ŽIT
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za mletje žit
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za mletje žit
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za mletje žit
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za mletje žit
do 100 kg/uro
Oprema za mletje žit: mlin, stroj za krtačenje in čiščenje z odsesavanjem,
polavtomatski dozator
OBJEKTI ZA PREDELAVO DRUGIH KMETIJSKIH PROIZVODOV
RASTLINSKEGA IZVORA
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo drugih kmetijskih
proizvodov rastlinskega izvora
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo drugih kmetijskih proizvodov rastlinskega izvora
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo
drugih kmetijskih proizvodov rastlinskega izvora
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA SUŠENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za sušenje kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za sušenje kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za sušenje kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za sušenje kmetijskih proizvodov s kapaciteto do 300 kg dnevno
Oprema za sušenje kmetijskih proizvodov: komorna sušilnica za sadje,
kotel na drva, dimnik
Kotel na drva z ohranjevalniki toplote
OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
MEDU V FERMENTIRANO VINO
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo medu v fermentirano vino
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo medu v fermentirano vino
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo
medu v fermentirano vino
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za predelavo medu
s kapaciteto do 3.000 kg medu letno
Oprema za predelavo medu:fermentor, mešalna posoda, stroj za pakiranje,
homogenizator s hlajenjem in gretjem, črpalka za transport, inox cisterne,
hladilne posode, tehtnica, stroj za polnjenje, pomivalni stroj in računalniška
oprema
OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
MLEKA GOVEDI, DROBNICE, KOBIL IN OSLIC (SIRARNA)
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Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo mleka govedi,
drobnice, kobil in oslic
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo mleka govedi,
drobnice, kobil in oslic
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo
mleka govedi, drobnice, kobil in oslic
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za predelavo mleka
s kapaciteto do 300 l dnevne predelave mleka
Predprostor: talni sifon z lovilcem nečistoč, garderobne omare, centralna
čistilna postaja, klop
Tehnološki prostor: sirarski kotel, talno korito-sifon z lovilcem nečistoč,
delovni pult, sirarske mize različnih dimenzij, stiskalnice, samosesalna
črpalka za presesavanje mleka in sirotke, pomivalno korito, stenska omarica, hladilna omara, modeli za sir, hladilna-grelna komora za jogurt, posnemalnik, pinja, rešetke za sir, ph meter, SH meter, termometer, elektronska
tehtnica, mehanski stroj za sladoled, luč za uničevanje insektov, razdelilna
mreža za sirnino, ploščni izmenjevalec toplote, polavtomatska dozirna linija,
avtomatska polnilna linija za mleko, jogurt, banja za zorenje skute, termična
zapiralka za tekoče izdelke (jogurt), pomivalni stroj.
Zorilnica: klima, vlažilec zraka, transportni voziček, pomivalno korito
Pakirnica, odprema izdelkov: tehtnica, vakumirni stroj, mrežice za mlečne
izdelke, transportni voziček, plastična vedra
Hladilnica: hladilna komora, krilna hladilna vrata, hladilni sistem
Trgovina: hladilna vitrina, korito, termoizolacijska transportna posoda, davčna blagajna s printerjem
Ostala oprema: avtoprikolica za prevozni bazen, prevozni bazen, brisalec
trdih tal, krtača ročna,
OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
IN PRODAJO MESA
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo in prodajo mesa
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo in prodajo
mesa
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za predelavo mesa
s kapaciteto do 300 kg dnevne predelave mesa
Proizvodni prostor: tir vroče cinkani, kretnica, polnilka dve hitrosti, mešalnik
mesa (horizontalni) dve mešalni gredi, mesoreznica, stroj za rezanje slanine na kocke, tehtnica, vakumirka - komorna, delovni pult s koterm desko,
tuš pipa, pomivalno korito, žaga za kosti, namizni kutter, kotel za barjenje /
topljenje - z mešalom, voziček za dimljenje, voziček za obešanje, UV luč za
uničevanje insektov, sifon talni z rešetko z lovilcem nečistoč, sterilizator za
nože, umivalnik, zaboji, transportni voziček, omara
Prekajevalnica: prekajevalna / dimna komora, dimljenje po toplem in hladnem postopku
Zorilnica: zorilna komora za sveže meso
Hladilnica: hladilna komora, regal v hladilnici
Prodajni prostor: prodajna vitrina, tehtnica, pult, računalniška oprema,
umivalnik, hladilnik s steklenimi vrati
Ostala oprema:visokotlačni čistilec, garderobna omara
OBJEKTI ZA ZAKOL GOVEDA, KOPITARJEV, PRAŠIČEV
IN DROBNICE
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov

m2

851,52 €

m2

425,76 €

m2

638,64 €

m2

319,32 €

m2

212,88 €

m2

106,44 €

l/dan

3,48 €

l/dan

268,98 €

l/dan
l/dan

14,05 €
6,24 €

l/dan
l/dan

13,93 €
11,66 €

l/dan

11,59 €

m2
m2

851,52 €
425,76 €

m2

638,64 €

m2

319,32 €

m2

212,88 €

m2

106,44 €

kg/dan

161,56 €

kg/dan

17,55 €

kg/dan
kg/dan
kg/dan

58,37 €
15,83 €
20,58 €

kg/dan

8,02 €

m2

1.061,33 €
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za zakol
do 1.000 GVŽ/leto
Klavna dvorana: rešetkasti lovilec krvi in vode s sifoniziranim odtokom
vode, voziček za vampe , voziček za drobovino in glave, voziček za kože ,
voziček za kosti in parklje, kabina za pranje glav, stojalo za pregled glav,
voziček za obešanje drobovine in glav, boks za omamljanje goveda, umivalnik s kolenskim aktiviranjem vode, sterilizator za sekire in nože, pištola
za omamljanje govedi, prašičev, drobnice ( na naboje),naprava za omamljanje kuncev, električne klešče za omamljanje prašičev, drobnice,čitalec
čipov kopitarjev, voziček za odiranje, stopnice, vroče cinkano z ograjo,
zunanja vrata za vhod v boks za omamljanje krilna, ventilator za prezračevanje klavniškega prostora s samodvižno loputo, glavno verižno dvigalo,
tirna tehtnica ,
razpenjalo vroče cinkano, hidravlično razpenjalo, evro kljuka , klavniška
kljuka s kolesom, žaga za razpolavljanje trupov z vzmetnim dvigalom in
rezervnimi listi,
hidravlične klešče za odrez rogov, parkljev, pnevmatski dvižni podest,stroj
za izkoženje, horizontalni stroj za garanje/mavžanje prašičev, stroj za garanje odojkov, verižno dvigalo, montaža, standardni sifon z iztokom in povozno rešetko
Prostor za čiščenje vampov, črevesja in želodca: umivalnik s kolenskim
aktiviranjem vode, pomivalno korito, sterilizator za nože, inox miza za
izpraznitev vsebine vampov z robom proti odtekanju in odtokom ter zaščitnim robom ob steni, prezračevanje prostora za čiščenje vampov s samodvižno loputo, verižno dvigalo, stroj za čiščenje vampov, stroj za čiščenje
črev, sifon z iztokom
Oprema hladilnice za tople trupe: hladilnica s temperaturnim režimom 0o C /
-7,5o C, poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina za tir, belo krilo,
sanitarni zaključki, razsvetljava, elektro odtaljevanje, elektro omarica z
regulacijo, instalacijski material in montaža
Hladilnica za ohlajeno meso: hladilnica s temperaturnim režimom 0o C / 7,5o C, poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina za tir, belo krilo,
sanitarni zaključki, razsvetljava, elektro odtaljevanje, elektro omarica z
regulacijo, instalacijski material in montaža
Hladilnica za konfiskat: hladilnica s temperaturnim režimom 0o C / -7,5o C,
poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina za tir, belo krilo, sanitarni
zaključki, razsvetljava, elektro odtaljevanje, elektro omarica z regulacijo,
instalacijski material in montaža
Hladilni agregat: hladilni agregat do 15 kW (-10o C / +45o C), 2 x kompresor, zračni kondenzator, zbiralna posoda, delovna in varovalna avtomatika,
elektro krmilna omarica, instalacije hlajenja in montaža s priklopi hlajenja,
polnjenje sistema s plinom ter zagon
Konstrukcije in klavniški tiri:nosilna konstrukcija za oba tira, klavniški visoki
in nizki tiri, kretnice, razkladalna rampa, montaža in prevozi
Prostor za razsek:dvigalo vrvno z obešalom za spuščanje četrtin, stojalo na
kolesih za izdajo mesa, sterilizator za nože, pomivalno korito, umivalnik s
kolenskim aktiviranjem vode, sifon z iztokom
Ogrevanje sanitarne vode: bojler z grelno cevjo in grelci, montaža
Ostala oprema: razdelilna elektro omara za napajanje tehnološke opreme
in razsvetljave, instalacija tople in mrzle vode, elektro instalacije tehnološke
opreme kabli, obešala, kabelski kanali, visoko tlačni čistilec, garderobna
omara
OBJEKTI ZA ZAKOL PERUTNINE
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov

Stran

5691

m2

530,67 €

m2

796,00 €

m2

398,00 €

m2

265,33 €
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132,67 €
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GVŽ/leto
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti investicijskega vzdrževanja.
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za zakol
do 200 živali dnevno
Klavna dvorana: miza s korneti zaščitena pred špricanjem krvi, naprava za
omamljanje, frekvenčna naprava za omamljanje, noži, umivalnik na nožni
vklop, kotel za oparjanje, stroj za skubljenje perutnine, delovni pult z enostranskim kotermom za razsek, strilizator nožev, dvodelno pomivalno korito,
tiri, odcejevalniki perutnine, talni sifon, ventilator,
Hladilnica za tople trupe: hladilna komora
Ostala oprema: visokotlačni čistilec, garderobna omara
UREDITEV DOVOZNIH POVRŠIN ZA SPREJEM IN RAZKLADANJE
SUROVIN
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja dovoznih površin za sprejem in razkladanje surovin
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
NAKUP IN POSTAVITEV RASTLINJAKOV IN PRIPADAJOČO OPREMO
NAKUP IN POSTAVITEV PLASTENJAKOV IN PRIPADAJOČO OPREMO
Nakup in postavitev plastenjakov z dvojno folijo in pripadajočo opremo
Nakup in postavitev plastenjakov z dvojno folijo in pripadajočo opremo-do 0,6 ha
Gradbena dela
Novogradnja plastenjakov z dvojno folijo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija plastenjakov z dvojno folijo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževalna dela plastenjakov z dvojno folijo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti investicijsko vzdrževalnih
del
Notranja oprema plastenjakov z dvojno folijo
Oprema za zračenje: avtomatika za regulacijo zračenja, ventilatorji ter
senzorji za vremenske parametre
Oprema za ogrevanje: peči za ogrevanje, avtomatika za regulacijo ogrevanja, ventilatorji ter senzorji za vremenske parametre, grelci na topel zrak
Oprema za senčenje: senčilne mreže vseh vrst
Druga notranja oprema: mize, kalilniki, folija za pokrivanje tal, police in
regali
Ostala oprema
Nakup in postavitev plastenjakov z dvojno folijo in pripadajočo opremo-nad 0,6 ha
Gradbena dela
Novogradnja plastenjakov z dvojno folijo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija plastenjakov z dvojno folijo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževalna dela plastenjakov z dvojno folijo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti investicijsko vzdrževalnih
del
Notranja oprema plastenjakov z dvojno folijo
Oprema za zračenje: avtomatika za regulacijo zračenja, ventilatorji ter
senzorji za vremenske parametre
Oprema za ogrevanje: peči za ogrevanje, avtomatika za regulacijo ogrevanja, ventilatorji ter senzorji za vremenske parametre, grelci na topel zrak
Oprema za senčenje: senčilne mreže vseh vrst
Druga notranja oprema: mize, kalilniki, folija za pokrivanje tal, police in
regali
Ostala oprema
Nakup in postavitev plastenjakov z enojno folijo in pripadajočo
opremo
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m2

73,60 €
29,44 €
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m2

38,01 €
7,60 €
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m2

28,51 €
5,70 €

m2
m2

9,50 €
1,90 €

m2
m2

62,40 €
1,56 €

m2

4,40 €

m2
m2

10,49 €
44,00 €

m2

1,95 €

m2
m2

33,96 €
6,79 €

m2
m2

25,47 €
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m2
m2

8,49 €
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m2
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10,49 €
44,00 €
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1,95 €
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Stran

Gradbena dela
Novogradnja plastenjakov z enojno folijo
m2
32,03 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
m2
6,41 €
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija plastenjakov z dvojno folijo
m2
24,02 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
m2
4,80 €
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti rekonstrukcije objekta
Investicijsko vzdrževalna dela plastenjakov z dvojno folijo
m2
8,01 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
m2
1,60 €
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti investicijsko vzdrževalnih
del
Notranja oprema plastenjakov z enojno folijo
m2
62,40 €
Oprema za zračenje: avtomatika za regulacijo zračenja, ventilatorji ter
m2
1,56 €
senzorji za vremenske parametre
Oprema za ogrevanje: peči za ogrevanje, avtomatika za regulacijo ogrem2
4,40 €
vanja, ventilatorji ter senzorji za vremenske parametre, grelci na topel zrak
Oprema za senčenje: senčilne mreže vseh vrst
m2
10,49 €
Druga notranja oprema: mize, kalilniki, folija za pokrivanje tal, police in
m2
44,00 €
regali
Ostala oprema
m2
1,95 €
NAKUP IN POSTAVITEV TUNELOV IN PRIPADAJOČO OPREMO
Nakup in postavitev tunelov in pripadajočo opremo
Gradbena dela
Novogradnja tunelov
m2
4,04 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
m2
0,81 €
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti novogradnje objekta
Notranja oprema tunelov
m2
2,25 €
Oprema za senčenje: senčilne mreže vseh vrst
m2
0,30 €
Ostala oprema: zakrivljene kovinske šipke, anti insektna mreža, talna zasm2
1,95 €
tirka, mreža proti mrazu ter cev iz PE materiala za pasivno gretje
OBJEKTI IN NAPRAVE ZA PRIDOBIVANJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV
OBJEKTI OZIROMA PROSTORI IN NAKUP PRIPADAJOČE OPREME ZA PRIDOBIVANJE
ENERGIJE IZ LESNE BIOMASE
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter pripadajoča oprema
Nakup in montaža peči na lesno biomaso in vso pripadajočo opremo
kW
350,00 €
OBJEKTI OZIROMA PROSTORI IN NAKUP PRIPADAJOČE OPREME
ZA PRIDOBIVANJE SOLARNE ENERGIJE
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter pripadajoča oprema
Nakup in montaža sončnih kolektorjev z zalogovnikom vode in vso pripadam2
425,66 €
jočo opremo
OBJEKTI OZIROMA PROSTORI IN NAKUP PRIPADAJOČE OPREME
ZA PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ VETRA-VETRNA
ELEKTRARNA
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter pripadajoča oprema
Novogradnja vetrne elektrarne
kW
3.520,00 €
OBJEKTI OZIROMA PROSTORI IN NAKUP PRIPADAJOČE OPREME
ZA PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ VODE-VODNA ELEKTRARNA
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter pripadajoča oprema
Novogradnja vodne elektrarne
kW
3.833,33 €
OBJEKTI OZIROMA PROSTORI IN NAKUP PRIPADAJOČE OPREME
ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNE ENERGIJE
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter pripadajoča oprema
Novogradnja geotermalne elektrarne
tm
geotermalna vrtina do 100 m
tm
50,00
geotermalna vrtina od 100 - 300 m
tm
80,00
geotermalna vrtina od 300 do 800 m
tm
600,00
geotermalna vrtina nad 800 m
tm
1.000,00
UREDITEV CESTNE, VODOVODNE TER ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
UREDITEV ZASEBNE INFRASTRUKTURE
UREDITEV ZASEBNE CESTNE INFRASTRUKTURE
Gradnja betonskih in asfaltnih vozišč
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja betonskih in asfaltnih vozišč
m2
30,00 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
m2
12,00 €
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje betonskih in
asfaltnih vozišč
Rekonstrukcija betonskih in asfaltnih vozišč
m2
22,50 €
Investicijsko vzdrževanje betonskih in asfaltnih vozišč
m2
7,50 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca znaša do 40 % vredm2
3,00 €
nosti investicijskega vzdrževanja betonskih in asfaltnih vozišč
Oprema cestne infrastrukture
Prometni znak
kos
65,00 €
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Gradnja gramoziranih vozišč in poti, do 5 m širine
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja gramoziranih vozišč in poti, do 5 m širine
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje vozišč
in poti, do 5 m širine
Rekonstrukcija gramoziranih vozišč in poti, do 5 m širine
Investicijsko vzdrževanje gramoziranih vozišč in poti, do 5 m širine
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca znaša do 40 % vrednosti investicijskega vzdrževanja
Oprema cestne infrastrukture
Prometni znak
Gradnja gramoziranih vozišč in poti, nad 5 m širine
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja gramoziranih vozišč in poti, nad 5 m širine
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje vozišč in
poti, nad 5 m širine
Rekonstrukcija gramoziranih vozišč in poti, nad 5 m širine
Investicijsko vzdrževanje gramoziranih vozišč in poti, nad 5 m širine
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca znaša do 40 % vrednosti investicijskega vzdrževanja vozišč in poti, nad 5 m širine
Oprema cestne infrastrukture
Prometni znak
UREDITEV DVORIŠČ
Ureditev dvorišč
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja dvorišč
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje dvorišč
Rekonstrukcija dvorišč
Investicijsko vzdrževanje dvorišč
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje dvorišč
Ureditev nadstreška nad dvoriščem
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja nadstreška
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov ter lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti novogradnje nadstreška
UREDITEV ZASEBNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE
Črpališče
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja
Oprema črpališča z vsem potrebnim elektromaterialom
Potopna črpalka do vključno 10 kW
Potopna črpalka od 10 do vključno 20 kW
Potopna črpalka od 20 do vključno 30 kW
Potopna črpalka nad 30 do vključno 60 kW
Potopna črpalka nad 60 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, do vključno 10 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, od 10 do vključno 20 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, od 20 do vključno 30 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, nad 30 kW
Vodni števec
Frekvenčni regulator do 10 kw
Frekvenčni regulator, od 10 do vključno 20 kW
Frekvenčni regulator, od 20 do vključno 30 kW
Frekvenčni regulator, nad 30 kW
Cevovod
Zemeljska dela + alkaten cev
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Kablovod (podzemni kabel - izkop vključen pri cevovodu)
Zemeljska dela + kabel: presek 35 mm2
Zemeljska dela + kabel: presek 70 mm2
Zemeljska dela + kabel: presek 150 mm2
Vodno zajetje
Zbiralnik za vodo betonski
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja
Vrtina
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

m2
m2

6,77 €
2,71 €

m2
m2
m2

5,08 €
1,69 €
0,68 €

kos

65,00 €

m2
m2

6,59 €
2,64 €

m2
m2
m2

4,94 €
1,65 €
0,66 €

kos

65,00 €

m2
m2

34,00 €
13,60 €

m2
m2
m2

25,50 €
8,50 €
3,40 €

m2
m2

55,00 €
27,50 €

m2

400,00

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kos
kW
kW
kW
kW

450,00 €
350,00 €
260,00 €
198,00 €
180,00 €
430,00 €
330,00 €
240,00 €
164,00 €
355,00 €
350,00 €
298,00 €
223,33 €
160,00 €

m
m

12,00 €
2,00 €

m
m
m

12,00 €
18,00 €
26,00 €

m3

60,00 €
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Št.

Novogradnja vrtine, premer 3 "
Novogradnja vrtine, premer 4"
Novogradnja vrtine, premer4 1/2"
Vodnjak
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela
Novogradnja vodnjaka do 20 m
Novogradnja vodnjaka od 20 do 40 m
Novogradnja vodnjaka do 40 do 80 m
UREDITEV ZASEBNE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
Kablovod (podzemni kabel, polaganj, izkop, zakop)
Zemeljska dela + kabel: presek 35 mm2
Zemeljska dela + kabel: presek 70 mm2
Zemeljska dela + kabel: presek 150 mm2
Zemeljska dela + kabel: presek 240 mm2
Elektro omarca - betonska z vgradnjo
Elektro omarica - pvc z vgradnjo
Oprema elektro omarice (material in delo)
Transformatorska postaja
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter oprema
Transformatorska postaja, moč 450 kVA
Transformatorska postaja, moč 630 kVA
Transformatorska postaja, moč 1.000 kVA
Transformatorska postaja, moč 2*1000 kVA
UREDITEV GOZDNE INFRASTRUKTURE
Gozdne ceste
Novogradnja gozdne ceste do 3,5 m širina + 0,5 m širine bankine
ali koritnice na vsako stran
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki znaša do 20 %
novogradnje gozdne ceste
Pripravljalna dela
Ročni posek grmovja in mladja ter odmet na deponij
Posek drevja
Odstranitev vej po poseku drevja
Izkop in prevoz panjev fi 20 in več
Zemeljska dela
Površinski odkop humusa
Bagerski izkop I-III kategorije
Bagerski izkop IV kategorije
Bagerski izkop (pikiranje) - V kategorija
Bagerski izkop VI – kategorije
Strojno škarpiranje brežin
Planiranja planuma spodnjega ustroja s prečnim naklonom
Valjanje spodnjega ustroja ceste
Nakladanje, razvoz in razgrinjanje
Transport hribine
Ureditev zaledja jarkov v muldi
Izdelava priklopov vlak
Zgornji ustroj
Profiliranje vozišča in bankin
Premik in vgradnja sortiranega materiala
Dovoz in vgradnja gramoza
Valjanje vozišča
Nakladanje, razgrinjanje in valjanje nasipnega materiala
Izdelava koritnice v III-IV kategoriji
Izdelava koritnice IV-V kategoriji
Ureditev odvodnjavanja
Dobava in vgradnja propusta fi 400
Dobava in vgradnja propusta fi 500
Izdelava vtočnega jaška 600 x600
Dobava in vgradnja propusta fi 800
Izdelava vtočnega jaška 800 x800
Izdelava iztočnih glav fi 500 (kamen, beton)
Izdelava iztočnih glav fi 800 (kamen, beton)
Tlakovanje iztoka
Izdelava mulde
Ostala dela
Podporni kamnometi
Prometni znak
Dobava in vgradnja lesne rampe z varovalom in ključavnico
Zavarovanje profilov
Zatravljanje vkopnin in nasipnin brežin
Mletje kamenja
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Stran

m
m
m

70,00 €
75,00 €
80,00 €

m
m
m

500,00 €
567,50 €
538,75 €

m
m
m
m
kos
kos
kos

14,00
20,00
28,00
40,00
350,00
520,00
460,00

kos
kos
kos
kos

56.100,00
58.480,00
64.100,00
110.390,00

tm

100,00 €

tm

20,00 €

m2
m2
m2
kos

1,55 €
2,40 €
0,37 €
5,71 €

m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m3
m3
kos
kos

2,20 €
2,90 €
4,53 €
10,97 €
14,50 €
0,78 €
0,44 €
0,38 €
3,00 €
1,40 €
150,00 €
120,00 €

m2
m3
m3
m2
m3
m
m

0,20 €
7,75 €
15,00 €
0,29 €
5,20 €
1,50 €
2,50 €

m
m
kos
kos
kos
kos
kos
kos
m2

80,00 €
75,50 €
220,00 €
140,00 €
350,00 €
50,00 €
120,00 €
35,00 €
45,00 €

m3
kos
kos
kos
m2
m3

40,00 €
169,00 €
800,00 €
10,00 €
0,18 €
7,80 €
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Stran
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Rekonstrukcija gozdne ceste
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki znaša do 20 %
rekonstrukcije gozdne ceste
Pripravljalna dela
Ročni posek grmovja in mladja ter odmet na deponij
Posek drevja
Odstranitev vej po poseku drevja
Izkop in prevoz panjev fi 20 in več
Zemeljska dela
Površinski odkop humusa
Bagerski izkop I-III kategorije
Bagerski izkop IV kategorije
Bagerski izkop (pikiranje) - V kategorija
Bagerski izkop VI - kategorije
Strojno škarpiranje brežin
Planiranja planuma spodnjega ustroja s prečnim naklonom
Valjanje spodnjega ustroja ceste
Nakladanje, razvoz in razgrinjanje
Transport hribine
Ureditev zaledja jarkov v muldi
Izdelava priklopov vlak
Zgornji ustroj
Profiliranje vozišča in bankin
Premik in vgradnja sortiranega materiala
Dovoz in vgradnja gramoza
Valjanje vozišča
Nakladanje, razgrinjanje in valjanje nasipnega materiala
Izdelava koritnice v III-IV kategoriji
Izdelava koritnice IV-V kategoriji
Ureditev odvodnjavanja
Dobava in vgradnja propusta fi 400
Dobava in vgradnja propusta fi 500
Izdelava vtočnega jaška 600 x600
Dobava in vgradnja propusta fi 800
Izdelava vtočnega jaška 800 x800
Izdelava iztočnih glav fi 500 (kamen, beton)
Izdelava iztočnih glav fi 800 (kamen, beton)
Tlakovanje iztoka
Izdelava mulde
Ostala dela
Podporni kamnometi
Prometni znak
Dobava in vgradnja lesne rampe z varovalom in ključavnico
Zavarovanje profilov
Zatravljanje vkopnin in nasipnin brežin
Mletje kamenja
Gozdne vlake
Gradnja gozdne vlake do 3,5 m širine, več kot 50 % izkopa v 5 in 6 kat.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki znaša do 20 %
gradnje gozdne vlake
Pripravljalna dela
Posek in odmik drevja
Odstranitev panjev
Zemeljska dela
Strojni izkop materiala 1-3 kategorije
Strojni izkopi materiala v 4. Kategoriji
Strojni izkopi materiala v 5-6. Kategoriji
Strojno škarpiranje brežin
Ureditev odvodnjavanja
Prečni jarek
Cevni propusti
Ostala dela
Kamnomet v suhem
Gramoziranje
Gradnja gozdne vlake do 3,5 m širine, manj kot 50 % izkopa
v 5 in 6 kat.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki znaša do 20 %
gradnje gozdne vlake
Pripravljalna dela
Posek in odmik drevja
Odstranitev panjev

tm
tm

70,00 €
14,00 €

m2
m2
m2
kos

1,55 €
2,40 €
0,37 €
5,71 €

m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m3
m3
kos
kos

2,20 €
2,90 €
4,53 €
10,97 €
14,50 €
0,78 €
0,44 €
0,38 €
3,00 €
1,40 €
150,00 €
120,00 €

m2
m3
m3
m2
m3
m
m

0,20 €
7,75 €
15,00 €
0,29 €
5,20 €
1,50 €
2,50 €

m
m
kos
kos
kos
kos
kos
kos
m2

80,00 €
75,50 €
220,00 €
140,00 €
350,00 €
50,00 €
120,00 €
35,00 €
45,00 €

m3
kos
kos
kos
m2
m3

40,00 €
169,00 €
800,00 €
10,00 €
0,18 €
7,80 €

tm
tm

15,00 €
3,00 €

m2
kos

1,21 €
5,82 €

m3
m3
m3
m2

2,62 €
4,97 €
35,40 €
1,18 €

m
m

15,50 €
40,00 €

m3
m3
tm

40,00 €
15,00 €
10,00 €

tm

2,00 €

m2
kos

1,21 €
5,82 €
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Zemeljska dela
Strojni izkop materiala 1-3 kategorije
Strojni izkopi materiala v 4. Kategoriji
Strojni izkopi materiala v 5-6. Kategoriji
Strojno škarpiranje brežin
Ureditev odvodnjavanja
Prečni jarek
Cevni propusti
Ostala dela
Kamnomet v suhem
Gramoziranje
Rekonstrukcije gozdne vlake do 3,5 m širine
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki znaša do 20 %
rekonstrukcije gozdne vlake
Pripravljalna dela
Posek in odmik drevja
Odstranitev panjev
Zemeljska dela
Strojni izkop materiala 1-3 kategorije
Strojni izkopi materiala v 4. Kategoriji
Strojni izkopi materiala v 5-6. Kategoriji
Strojno škarpiranje brežin
Ureditev odvodnjavanja
Prečni jarek
Cevni propusti
Ostala dela
Kamnomet v suhem
Gramoziranje
Priprava gozdne vlake do 3,5 m širine
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki znaša do 20 %
priprave gozdne vlake
Pripravljalna dela
Posek in odmik drevja
Odstranitev panjev
Zemeljska dela
Strojni izkop materiala 1-3 kategorije
Strojni izkopi materiala v 4. Kategoriji
Strojni izkopi materiala v 5-6. Kategoriji
Strojno škarpiranje brežin
Ureditev odvodnjavanja
Prečni jarek
Cevni propusti
Ostala dela
Kamnomet v suhem
Gramoziranje
AGROMELIORACIJE NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
Gradbena in obrtniška dela (izvedba posameznih agromelioracijskih
del na kmetijskih zemljiščih) na območju do 30 ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih
Dobava in vgrajevanje betonskega propusta
Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oz. izravnava terena
Odstranjevanje drevja in grmičevja
Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike
Odstranjevanje kamna
Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in globini od 0,5 m do 08, odvisno
od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj,
globini 0d 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen
mora biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi naknadnega pos. humusa.
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Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1.5 m ob poljskih poteh
Gradbena in obrtniška dela (izvedba posameznih agromelioracijskih
del na kmetijskih zemljiščih) na območju od 31 ha do 100 ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih
Dobava in vgrajevanje betonskega propusta
Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm
z razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oz. izravnava terena
Odstranjevanje drevja in grmičevja
Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike
Odstranjevanje kamna
Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in globini od 0,5 m do 08, odvisno
od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj,
globini 0d 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen
mora biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10 cm zaradi naknadnega pos. humusa.
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh
Gradbena in obrtniška dela (izvedba posameznih agromelioracijskih
del na kmetijskih zemljiščih) na območju od 101 ha do 200 ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih
Dobava in vgrajevanje betonskega propusta
Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm
z razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev = 120 MN/m2 točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oz. izravnava terena
Odstranjevanje drevja in grmičevja
Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike
Odstranjevanje kamna
Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in globini od 0,5 m do 08, odvisno
od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj,
globini 0d 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen
mora biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10 cm zaradi naknadnega pos. humusa.
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh
Gradbena in obrtniška dela (izvedba posameznih agromelioracijskih
del na kmetijskih zemljiščih) na območju nad 200 ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih
Dobava in vgrajevanje betonskega propusta
Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oz. izravnava terena
Odstranjevanje drevja in grmičevja
Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike
Odstranjevanje kamna
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Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in globini od 0,5 m do 08, odvisno
od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj,
globini 0d 0,5 do 0,80 (max 1m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen
mora biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10 cm zaradi naknadnega pos. humusa.
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic
(npr. navadni bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh
UREDITEV (NOVOGRADNJA IN TEHNOLOŠKE POSODOBITVE)
ZASEBNIH NAMAKALNIH SISTEMOV, KI SO NAMENJENI ENEMU
UPORABNIKU
Ureditev črpališča
Gradbeno-obrtniška dela
Gradbeno obrtniška dela (za do 10 ha namakalni sistem)
Gradbeno obrtniška dela (za več kot 10 ha namakalni sistem)
Oprema črpališča z vsem potrebnim elektromaterialom
Potopna črpalka do vključno 10 kW
Potopna črpalka od 10 do vključno 20 kW
Potopna črpalka od 20 do vključno 30 kW
Potopna črpalka nad 30 do vključno 60 kW
Potopna črpalka nad 60 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, do vključno 10 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, od 10 do vključno 20 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, od 20 do vključno 30 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, nad 30 kW
Vodni števec
Frekvenčni regulator do 10 kw
Frekvenčni regulator, od 10 do vključno 20 kW
Frekvenčni regulator, od 20 do vključno 30 kW
Frekvenčni regulator, nad 30 kW
Ureditev vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje,
zbiralnik za kapnico)
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico): do 2.000 m3, do 1 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico): do 2.000 m3, do 2 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): do 2.000 m3, do 3 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): nad 2.000 m3, do 1 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico): nad 2.000 m3, do 2 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico): nad 2.000 m3, do 3 m globine
Zbiralnik za kapnico do 30 m3 - pvc
Zbiralnik za kapnico nad 30 m3- pvc
Zbiralnik za vodo betonski
Izgradnja vodnjaka do 20 m
Izgradnja vodnjaka od 20 do 40 m
Izgradnja vodnjaka do 40 do 80 m
Cevovod (primar in sekundar)
Zemeljska dela + dovodna cev: novogradnja namakalnega sistema
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela
Zemeljska dela + dovodna cev: tehnološka posodobitev namakalnega
sistema
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela
Kablovod (podzemni kabel - izkop vključen pri cevovodu)
Kabel: presek 35 mm2
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela
Kabel: presek 70 mm2
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela
Kabel: presek 150 mm2
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela
Vodni števec
Ureditev vrtine
Izgradnja cevne vrtine, 3 "
Izgradnja cevne vrtine, 4 "
Izgradnja cevne vrtine, 4 1/2"
Izgradnja cevne vrtine, geosonda
Mobilna oprema za namakanje (terciar)
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2.1.7.6.3.3.
2.1.7.6.3.4.
2.1.7.6.3.5.
2.1.7.6.4.
2.1.7.6.4.1.
2.1.7.6.4.2.
2.1.7.6.4.3.
2.1.7.6.5
2.1.7.6.5.1.
2.1.7.6.5.1.1.
2.1.7.6.5.2.
2.1.7.6.5.2.1.
2.1.7.6.5.3.
2.1.7.6.5.3.1.
2.1.7.6.5.4.
2.1.7.6.5.4.1.
2.1.7.6.6
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Rolomat
65-270
kos
65-320
kos
75-250
kos
75-280
kos
75-300
kos
75-330
kos
85-300
kos
85-320
kos
90-280
kos
90-300
kos
85-350
kos
85-370
kos
90-330
kos
90-350
kos
85-400
kos
85-450
kos
90-370
kos
90-390
kos
90-420
kos
90-450
kos
100-330
kos
100-350
kos
100-380
kos
100-400
kos
110-350
kos
100-430
kos
100-450
kos
110-380
kos
110-400
kos
110-420
kos
100-480
kos
100-500
kos
110-450
kos
110-490
kos
125-350
kos
100-550
kos
110-550
kos
110-500
kos
120-450
kos
125-400
kos
110-620
kos
120-570
kos
125-500
kos
Cevni sistemi z razpršilci
ha
Dežna krila
35 m
kos
44 m
kos
50 m
kos
58 m
kos
72 m
kos
PIVOT/LINEAR
1-50 ha
ha
51-100 ha
ha
nad 100 ha
ha
Fiksni namakalni sistemi (stabilni terciar)
Kapljično namakanje: kapljične cevi, ventili, lamelni filtri, spojke, delo,
ha
montaža in nadzor
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
Cevni sistemi:
ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
Podzemni cevni sistem z potopnimi hidranti:
ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
Oroševalni (protislanski) sistem: mikrorapršilci, kroglični ventili, alkaten
ha
spojke, obešala, žica, delo, montaža in nadzor
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
Računalniška in druga oprema za povezavo črpališča s centrom za
namakalni
namakanje: meteorološka postaja, oprema za spremljanje škodljivcev, sistem
ipd.

10.300,00 €
10.600,00 €
10.700,00 €
10.600,00 €
10.800,00 €
11.000,00 €
12.100,00 €
12.200,00 €
12.100,00 €
12.300,00 €
14.800,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.400,00 €
16.300,00 €
16.900,00 €
16.400,00 €
16.600,00 €
17.000,00 €
17.300,00 €
16.500,00 €
16.800,00 €
18.800,00 €
19.300,00 €
19.000,00 €
21.500,00 €
21.900,00 €
21.500,00 €
21.800,00 €
22.200,00 €
23.000,00 €
23.400,00 €
23.600,00 €
24.200,00 €
22.000,00 €
24.500,00 €
25.700,00 €
24.700,00 €
24.800,00 €
23.200,00 €
27.800,00 €
28.300,00 €
27.500,00 €
2.450,00 €
2.850,00 €
6.000,00 €
6.700,00 €
11.600,00 €
12.300,00 €
1.466,04 €
1.005,84 €
768,55 €
3.400,00 €
585,00 €
2.450,00 €
585,00 €
7.000,00 €
585,00 €
10.455,70 €
585,00 €
10.000 €
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2.2.
2.2.1.

2.2.1.1.
2.2.1.1.1.
2.2.1.1.1.1.
2.2.1.1.1.2.

2.2.1.1.1.3.
2.2.1.1.1.4.
2.2.1.1.1.5.
2.2.1.1.1.6.
2.2.1.1.1.7.
2.2.1.1.1.8.
2.2.1.1.1.9.
2.2.1.1.1.10.
2.2.1.1.1.11.
2.2.1.1.1.12.
2.2.1.1.1.13.
2.2.1.1.1.14.
2.2.1.1.1.15.
2.2.1.1.1.16.
2.2.1.1.1.17.
2.2.1.1.1.18.
2.2.1.1.1.19.
2.2.1.1.1.20.
2.2.1.1.2.
2.2.1.1.2.1.
2.2.1.1.2.1.1.
2.2.1.1.2.1.1.1.
2.2.1.1.2.1.2.
2.2.1.1.2.1.2.1.
2.2.1.1.2.2.
2.2.1.2.2.2.1.
2.2.1.2.2.2.2.
2.2.1.1.2.3.
2.2.1.1.2.3.1.
2.2.1.1.2.3.2.
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JAVNA INFRASTRUKTURA
AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH
Metodološko pojasnilo: Za razliko od drugih vrst naložb v okviru javne
infrastrukture, so v okviru maksimalne priznane vrednosti za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih vključeni tudi splošni stroški, ki lahko
predstavljajo do 85 % vrednosti celotne naložbe. Struktura razdelitve splošnih stroškov je naslednja: do 70 % vrednosti naložbe se nanaša na izvedbo komasacij, do 15 % vrednosti naložbe pa na splošne stroške povezane
z izvedbo agromelioracijskih del in komasacije. Izvedba agromelioracijskih
del na kmetijskih zemljiščih vključuje stroške ureditve cestne infrastrukture
ter stroške izvedbe drugih agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih v
okviru komasacijskega območja.
Na komasacijskem območju velikost do 30 ha
ha
Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih (zemeljska
dela)
Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti
kom
Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odrivom ob
m3
gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na
razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.
Fino planiranje (+-3cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.
m2
m3
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 35 cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Izdelava macadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega
m2
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh.
Dobava in vgrajevanje betonskega propusta
m
Grederiranje poljskih poti, z odvozom odstranjenega materiala na deponijo
m2
Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca. 30 cm (kasnejša ponovna
m3
uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti)
Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
m3
uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
m3
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm
z razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120MN/m2 točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oz. izravnava terena
m2
Odstranjevanje drevja in grmičevja
m2
Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike
m2
Odstranjevanje kamna
m2
Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in globini od 0,5 m do 08, odvisno
m3
od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječem3
ga mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj,
m3
globini 0d 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen
mora biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10 cm zaradi nakm3
nadnega pos. humusa.
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
kom
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh
Oprema cestne infrastrukture: prometni znak
kom
Izvedba komasacije
ha
Ureditev meje na obodu komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje
zemljiškokatastrska
točka
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - zemljiškomax. 80 %
katastrska
točka
Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave
parcela
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora parcela
max. 80 %
Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju
Tehnična priprava podatkov za elaborat ureditve meje na obodu komasaparcela
cijskega območju
Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju
zemljiškokatastrska
točka
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč
Tehnična priprava podatkov za elaborat obstoječega stanja zemljišč
ha
Izdelava elaborata obstoječega stanja zemljišč
parcela

Stran

5701

4.400,00 €
6,00
2,70 €

0,20 €
12,80 €
0,90 €
100,00 €
0,18 €
2,70 €
3,00 €
12,80 €
0,25 €
0,70 €
1,50 €
0,50 €
1,20 €
1,50 €
1,40 €
0,20 €
3,80 €
65,00 €
3.080,00 €
50,00 €
40,00 €
30,00 €
24,00 €
15,00 €
5,00 €

1.000,00 €
15,00 €

Stran

5702 /

Št.

2.2.1.1.2.3.3.
2.2.1.1.2.4.
2.2.1.1.2.4.1.
2.2.1.1.2.4.2.
2.2.1.1.2.4.3.
2.2.1.1.2.5.
2.2.1.1.2.5.1.
2.2.1.1.2.5.1.
2.2.1.1.2.6.
2.2.1.1.2.6.1.
2.2.1.2.2.6.1.1.
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Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata obstoječega stanja zemljišč
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč
komasacijskega sklada
Tehnična priprava podatkov za elaborat vrednotenja zemljišč in izvedba
analiz vzorcev zemljišč
Izdelava elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata vrednotenja zemljišč
komasacijskega sklada
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev idejne zasnove ureditve komasacijskega območja
Ureditev meja znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice, …
Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti

2.2.1.1.2.6.2.
Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave
2.2.1.1.2.2.6.2.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.1.2.7.
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega
območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
2.2.1.1.2.7.1.
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
2.2.1.1.2.7.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.1.2.8.
Izmera objektov v komasacijskem območju - stanovanjski objekti,
gospodarski objekti, ...
2.2.1.1.2.8.1.
Izmera objektov - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ...
2.2.1.1.2.9.
Izmera objektov v komasacijskem območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč – terase, elektro drogovi, …
2.2.1.1.2.9.1.
Izmera objektov v območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro drogovi, ....
2.2.1.1.2.9.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.1.2.10.
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč
2.2.1.1.2.10.1.
Tehnična priprava podatkov za projekt nove razdelitve zemljišč
2.2.1.1.2.10.2.
Izdelava projekta nove razdelitve zemljišč
2.2.1.1.2.10.3.
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev projekta nove razdelitve zemljišč posestni list
2.2.1.1.2.10.4.
Usklajevanje in obravnava pripomb projekta nove razdelitve zemljišč lastnik
2.2.1.1.2.11.
Zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov
2.2.1.1.2.11.1.
Tehnična priprava podatkov za teren
2.2.1.1.2.11.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.1.2.11.2.
Vabila, zapisniki, izvedba seznanitve z novimi parcelami
2.2.1.1.2.11.2.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.11.2.11.3.
Prenos novih mej (zemljoškokatastrskih točk) v naravo, označitev zemljiškokatastrskih točk z mejnimi znamenji, izmeritev označenih zemljiškokatastrskih točk
2.2.1.1.2.11.3.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.1.2.12.
Izdelava elaborata komasacije
2.2.1.1.2.12.1.
Izdelava elaborata komasacije - upravni del
2.2.1.1.2.12.2.
Izdelava elaborata komasacije - geodetski del
2.2.1.1.2.12.3.
2.2.1.1.2.13.
2.2.1.1.3.
2.2.1.1.3.1.
2.2.1.1.3.2.
2.2.1.1.3.3.

lastnik

ha
parcela
lastnik

25,00 €

1.000,00 €
15,00 €
25,00 €

ha

5.000,00 €

ha

20,00 €

zemljiškokatastrska
točka
zemljiškokatastrska
točka
parcela
parcela

40,00 €
32,00 €
20,00 €
16,00 €

m

1,00 €

m

0,80 €

objekt

100,00 €

ha

40,00 €

ha

32,00 €

ha
na parcelo
na posestni list
na lastnika

1.000,00 €
20,00 €
30,00 €

na parcelo
na parcelo

10,00 €
8,00 €

na lastnika
na lastnika

30,00 €
24,00 €

na ZK
točko

30,00 €

na ZK
točko

24,00 €

na parcelo
na ZK
točko
Izdelava elaborata komasacije - bonitiranje del
na parcelo
in elaborat
Dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja - max. 20 % na
ha
skupno vrednost izvedbe komasacije
Splošni stroški povezani z izvedbo agromelioracijskih del na kmetijha
skih zemljiščih in komasacije
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
ha
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
ha
Stroški uradnih prevodov
list

30,00 €

10,00 €
5,00 €
40,00 €
880,00 €
660,00 €
264,00 €
132,00 €
20,00 €
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2.2.1.1.3.4.
2.2.1.2.
2.2.1.2.1.
2.2.1.2.1.1.
2.2.1.2.1.2.

2.2.1.2.1.3.
2.2.1.2.1.4.
2.2.1.2.1.5.
2.2.1.2.1.6.
2.2.1.2.1.7.
2.2.1.2.1.8.
2.2.1.2.1.9.
2.2.1.2.1.10.
2.2.1.2.1.11.
2.2.12.1.12.
2.2.1.2.1.13.
2.2.1.2.1.14.
2.2.1.2.1.15.
2.2.1.2.1.16.
2.2.1.2.1.17.
2.2.1.2.1.18.
2.2.1.2.1.19.
2.2.1.2.1.20.
2.2.1.2.2.
2.2.1.2.2.1.
2.2.1.2.2.1.1.
2.2.1.2.2.1.1.1.
2.2.1.2.2.1.2.
2.2.1.3.2.1.2.1.
2.2.1.2.2.2.
2.2.1.2.2.2.1.
2.2.1.2.2.2.2.
2.2.1.2.2.3.
2.2.1.2.2.3.1.
2.2.1.2.2.3.2.
2.2.1.2.2.3.3.
2.2.1.2.2.4.
2.2.1.2.2.4.1.
2.2.1.2.2.4.2.
2.2.1.2.2.4.3.
2.2.1.2.2.5.
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Ostali stroški
ha
Na komasacijskem območju velikost od 31 ha do 100 ha
ha
Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih (zemeljska
dela)
Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti
kom
Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odrivom ob
m3
gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na
razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.
Fino planiranje (+-3cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.
m2
m3
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 35 cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega
m2
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh.
Dobava in vgrajevanje betonskega propusta
m
Grederiranje poljskih poti, z odvozom odstranjenega materiala na deponijo
m2
Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca. 30 cm (kasnejša ponovna
m3
uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti)
Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
m3
uvaljanje v debelini 30cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
m3
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oz. izravnava terena
m2
Odstranjevanje drevja in grmičevja
m2
Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike
m2
Odstranjevanje kamna
m2
Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in globini od 0,5 m do 08, odvisno
m3
od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječem3
ga mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj,
m3
globini 0d 0,5 do 0,80 (max 1m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen
mora biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10 cm zaradi nakm3
nadnega pos. humusa.
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
kom
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh
Oprema cestne infrastrukture: prometni znak
kom
Izvedba komasacije
ha
Ureditev meje na obodu komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje
zemljiškokatastrska
točka
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - zemljiškomax. 80 %
katastrska
točka
Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave
parcela
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora parcela
max. 80 %
Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju
Tehnična priprava podatkov za elaborat ureditve meje na obodu komasaparcela
cijskega območju
Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju
zemljiškokatastrska
točka
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč
Tehnična priprava podatkov za elaborat obstoječega stanja zemljišč
ha
Izdelava elaborata obstoječega stanja zemljišč
parcela
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata obstoječega stanja zemlastnik
ljišč
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč
komasacijskega sklada
Tehnična priprava podatkov za elaborat vrednotenja zemljišč in izvedba
ha
analiz vzorcev zemljišč
Izdelava elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada
parcela
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata vrednotenja zemljišč
lastnik
komasacijskega sklada
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja

Stran

5703

231,00 €
2.940,00 €
6,00
2,70 €

0,20 €
12,80 €
0,90 €
100,00 €
0,18 €
2,70 €
3,00 €
12,80 €
0,25 €
0,70 €
1,50 €
0,50 €
1,20 €
1,50 €
1,40 €
0,20 €
3,80 €
65,00 €
2.058,00 €
50,00 €
40,00 €
30,00 €
24,00 €
15,00 €
5,00 €

2.000,00 €
15,00 €
25,00 €

2.000,00 €
15,00 €
25,00 €

Stran

5704 /

Št.

2.2.1.2.2.5.1.
2.2.1.2.2.5.1.
2.2.1.2.2.6.
2.2.1.2.2.6.1.
2.2.1.2.2.6.1.1.
2.2.1.2.2.6.2.
2.2.1.2.2.6.2.1.
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Tehnična priprava podatkov za elaborat idejne zasnove ureditve komasacijskega območja
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev idejne zasnove ureditve komasacijskega območja
Ureditev meja znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice, …
Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti

Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.2.2.7.
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega
območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
2.2.1.2.2.7.1.
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
2.2.1.2.2.7.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.2.2.8.
Izmera objektov v komasacijskem območju - stanovanjski objekti,
gospodarski objekti, ...
2.2.1.2.2.8.1.
Izmera objektov - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ...
2.2.1.2.2.9.
Izmera objektov v komasacijskem območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč – terase, elektro drogovi, …
2.2.1.2.2.9.1.
Izmera objektov v območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro drogovi, ....
2.2.1.2.2.9.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.2.2.10.
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč
2.2.1.2.2.10.1.
Tehnična priprava podatkov za projekt nove razdelitve zemljišč
2.2.1.2.2.10.2.
Izdelava projekta nove razdelitve zemljišč
2.2.1.2.2.10.3.
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev projekta nove razdelitve zemljišč posestni list
2.2.1.2.2.10.4.
Usklajevanje in obravnava pripomb projekta nove razdelitve zemljišč lastnik
2.2.1.2.2.11.
Zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov
2.2.1.2.2.11.1.
Tehnična priprava podatkov za teren
2.2.1.2.2.11.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.2.2.11.2.
Vabila, zapisniki, izvedba seznanitve z novimi parcelami
2.2.1.2.2.11.2.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.2.2.11.3.
Prenos novih mej (zemljoškokatastrskih točk) v naravo, označitev zemljiškokatastrskih točk z mejnimi znamenji, izmeritev označenih zemljiškokatastrskih točk
2.2.1.2.2.11.3.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.2.2.12.
Izdelava elaborata komasacije
2.2.1.2.2.12.1.
Izdelava elaborata komasacije - upravni del
2.2.1.2.2.12.2.
Izdelava elaborata komasacije - geodetski del
2.2.1.2.2.12.3.
2.2.1.2.2.13.
2.2.1.2.3.
2.2.1.2.3.1.
2.2.1.2.3.2.
2.2.1.2.3.3.
2.2.1.2.3.4.
2.2.1.3.
2.2.1.3.1.
2.2.1.3.1.1.
2.2.1.3.1.2.

2.2.1.3.1.3.

ha

6.000,00 €

ha

20,00 €

zemljiškokatastrska
točka
zemljiškokatastrska
točka
parcela
parcela

40,00 €

20,00 €
16,00 €

m

1,00 €

m

0,80 €

32,00 €

objekt

100,00 €

ha

40,00 €

ha

32,00 €

ha
na parcelo
na posestni list
na lastnika

2.000,00 €
20,00 €
30,00 €

na parcelo
na parcelo

10,00 €
8,00 €

na lastnika
na lastnika

30,00 €
24,00 €

na ZK
točko

30,00 €

na ZK
točko

24,00 €

na parcelo
na ZK
točko
Izdelava elaborata komasacije - bonitiranje del
na parcelo
in elaborat
Dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja - max. 20 % na
ha
skupno vrednost izvedbe komasacije
Splošni stroški povezani z izvedbo agromelioracijskih del na kmetijha
skih zemljiščih in komasacije
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
ha
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
ha
Stroški uradnih prevodov
list
Ostali stroški
ha
Na komasacijskem območju velikost od 101 ha do 200 ha
ha
Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih (zemeljska
dela)
Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti
kom
Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odrivom ob
m3
gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na
razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.
Fino planiranje (+-3cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.
m2

30,00 €

10,00 €
5,00 €
40,00 €
588,00 €
441,00 €
176,40 €
88,20 €
20,00 €
154,35 €
2.520,00 €
6,00
2,70 €

0,20 €
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2.2.1.3.1.4.
2.2.1.3.1.5.
2.2.1.3.1.6.
2.2.1.3.1.7.
2.2.1.3.1.8.
2.2.1.3.1.9.
2.2.1.3.1.10.
2.2.1.3.1.11.
2.2.1.3.1.12.
2.2.1.3.1.13.
2.2.1.3.1.14.
2.2.1.3.1.15.
2.2.1.3.1.16.
2.2.1.3.1.17.
2.2.1.3.1.18.
2.2.1.3.1.19.
2.2.1.3.1.20.
2.2.1.3.2.
2.2.1.3.2.1.
2.2.1.3.2.1.1.
2.2.1.3.2.1.1.1.
2.2.1.3.2.1.2.
2.2.1.3.2.1.2.1.
2.2.1.3.2.2.
2.2.1.3.2.2.1.
2.2.1.3.2.2.2.
2.2.1.3.2.3.
2.2.1.3.2.3.1.
2.2.1.3.2.3.2.
2.2.1.3.2.3.3.
2.2.1.3.2.4.
2.2.1.3.2.4.1.
2.2.1.3.2.4.2.
2.2.1.3.2.4.3.
2.2.1.3.2.5.
2.2.1.3.2.5.1.
2.2.1.3.2.5.1.
2.2.1.3.2.6.
2.2.1.3.2.6.1.

Št.
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m3
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 35 cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega
m2
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh.
Dobava in vgrajevanje betonskega propusta
m
Grederiranje poljskih poti, z odvozom odstranjenega materiala na deponijo
m2
Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca. 30 cm (kasnejša ponovna
m3
uporabamateriala, pri izgradnji novih poljskih poti)
Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
m3
uvaljanje v debelini 30cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
m3
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z
2
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oz. izravnava terena
m2
Odstranjevanje drevja in grmičevja
m2
Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike
m2
Odstranjevanje kamna
m2
Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in globini od 0,5 m do 08, odvisno
m3
od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
m3
mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj,
m3
globini 0d 0,5 do 0,80 (max 1m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen
mora biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10 cm zaradi nakm3
nadnega pos. humusa.
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
kom
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh
Oprema cestne infrastrukture: prometni znak
kom
Izvedba komasacije
ha
Ureditev meje na obodu komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje
zemljiškokatastrska
točka
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - zemljiškomax. 80 %
katastrska
točka
Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave
parcela
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora parcela
max. 80 %
Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju
Tehnična priprava podatkov za elaborat ureditve meje na obodu komasaparcela
cijskega območju
Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju
zemljiškokatastrska
točka
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč
Tehnična priprava podatkov za elaborat obstoječega stanja zemljišč
ha
Izdelava elaborata obstoječega stanja zemljišč
parcela
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata obstoječega stanja zemlastnik
ljišč
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč
komasacijskega sklada
Tehnična priprava podatkov za elaborat vrednotenja zemljišč in izvedba
ha
analiz vzorcev zemljišč
Izdelava elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada
parcela
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata vrednotenja zemljišč
lastnik
komasacijskega sklada
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za elaborat idejne zasnove ureditve komasaha
cijskega območja
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev idejne zasnove ureditve komasacijha
skega območja
Ureditev meja znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice, …
Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje
zemljiškokatastrska
točka

Stran

5705

12,80 €
0,90 €
100,00 €
0,18 €
2,70 €
3,00 €
12,80 €
0,25 €
0,70 €
1,50 €
0,50 €
1,20 €
1,50 €
1,40 €
0,20 €
3,80 €
65,00 €
1.764,00 €
50,00 €
40,00 €
30,00 €
24,00 €
15,00 €
5,00 €

3.000,00 €
15,00 €
25,00 €

3.000,00 €
15,00 €
25,00 €

7.000,00 €
20,00 €

40,00 €

Stran

5706 /

Št.

2.2.1.3.2.6.1.1.
2.2.1.3.2.6.2.
2.2.1.3.2.6.2.1.
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Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti

Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.3.2.7.
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega
območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
2.2.1.3.2.7.1.
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
2.2.1.3.2.7.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.3.2.8.
Izmera objektov v komasacijskem območju - stanovanjski objekti,
gospodarski objekti, ...
2.2.1.3.2.8.1.
Izmera objektov - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ...
2.2.1.3.2.9.
Izmera objektov v komasacijskem območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč – terase, elektro drogovi, …
2.2.1.3.2.9.1.
Izmera objektov v območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro drogovi, ....
2.2.1.3.2.9.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.3.2.10.
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč
2.2.1.3.2.10.1.
Tehnična priprava podatkov za projekt nove razdelitve zemljišč
2.2.1.3.2.10.2.
Izdelava projekta nove razdelitve zemljišč
2.2.1.3.2.10.3.
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev projekta nove razdelitve zemljišč posestni list
2.2.1.3.2.10.4.
Usklajevanje in obravnava pripomb projekta nove razdelitve zemljišč lastnik
2.2.1.3.2.11.
Zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov
2.2.1.3.2.11.1.
Tehnična priprava podatkov za teren
2.2.1.3.2.11.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.3.2.11.2.
Vabila, zapisniki, izvedba seznanitve z novimi parcelami
2.2.1.3.2.11.2.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.3.2.11.3.
Prenos novih mej (zemljoškokatastrskih točk) v naravo, označitev zemljiškokatastrskih točk z mejnimi znamenji, izmeritev označenih zemljiškokatastrskih točk
2.2.1.3.2.11.3.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.3.2.12.
Izdelava elaborata komasacije
2.2.1.3.2.12.1.
Izdelava elaborata komasacije - upravni del
2.2.1.3.2.12.2.
Izdelava elaborata komasacije - geodetski del
2.2.1.3.2.12.3.
2.2.1.3.2.13.
2.2.1.3.3.
2.2.1.3.3.1.
2.2.1.3.3.2.
2.2.1.3.3.3.
2.2.1.3.3.4.
2.2.1.4.
2.2.1.4.1.
2.2.1.4.1.1.
2.2.1.4.1.2.

2.2.1.4.1.3.
2.2.1.4.1.4.
2.2.1.4.1.5.
2.2.1.4.1.6.
2.2.1.4.1.7.
2.2.1.4.1.8.

zemljiškokatastrska
točka
parcela
parcela

32,00 €
20,00 €
16,00 €

m

1,00 €

m

0,80 €

objekt

100,00 €

ha

40,00 €

ha

32,00 €

ha
na parcelo
na posestni list
na lastnika

3.000,00 €
20,00 €
30,00 €

na parcelo
na parcelo

10,00 €
8,00 €

na lastnika
na lastnika

30,00 €
24,00 €

na ZK
točko

30,00 €

na ZK
točko

24,00 €

na parcelo
na ZK
točko
Izdelava elaborata komasacije - bonitiranje del
na parcelo
in elaborat
Dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja - max. 20 % na
ha
skupno vrednost izvedbe komasacije
Splošni stroški povezani z izvedbo agromelioracijskih del na kmetijha
skih zemljiščih in komasacije
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
ha
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
ha
Stroški uradnih prevodov
list
Ostali stroški
ha
Na komasacijskem območju velikost nad 200 ha
ha
Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih (zemeljska
dela)
Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti
kom
Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob
m3
gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na
razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.
Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.
m2
m3
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 35 cm z
2
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega
m2
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh.
Dobava in vgrajevanje betonskega propusta
m
Grederiranje poljskih poti, z odvozom odstranjenega materiala na deponijo
m2
Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca. 30 cm (kasnejša ponovna
m3
uporabamateriala, pri izgradnji novih poljskih poti)

30,00 €

10,00 €
5,00 €
40,00 €
504,00 €
378,00 €
151,20 €
75,60 €
20,00 €
132,30 €
2.100,00 €
6,00
2,70 €

0,20 €
12,80 €
0,90 €
100,00 €
0,18 €
2,70 €
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Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
m3
uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
m3
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oz. izravnava terena
m2
Odstranjevanje drevja in grmičevja
m2
Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike
m2
Odstranjevanje kamna
m2
Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in globini od 0,5 m do 08, odvisno
m3
od naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječem3
ga mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25 m zgoraj,
m3
globini od 0,5 do 0,80 (max 1 m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen
mora biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi naknam3
dnega pos. humusa.
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
kom
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh
Oprema cestne infrastrukture: prometni znak
kom
Izvedba komasacije
ha
Ureditev meje na obodu komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje
zemljiškokatastrska
točka
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - zemljiškomax. 80 %
katastrska
točka
Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave
parcela
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora parcela
max. 80 %
Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju
Tehnična priprava podatkov za elaborat ureditve meje na obodu komasaparcela
cijskega območju
Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju
zemljiškokatastrska
točka
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč
Tehnična priprava podatkov za elaborat obstoječega stanja zemljišč
ha
Izdelava elaborata obstoječega stanja zemljišč
parcela
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata obstoječega stanja zemLastnik
ljišč
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč
komasacijskega sklada
Tehnična priprava podatkov za elaborat vrednotenja zemljišč in izvedba
ha
analiz vzorcev zemljišč
Izdelava elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada
parcela
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata vrednotenja zemljišč
lastnik
komasacijskega sklada
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za elaborat idejne zasnove ureditve komasaha
cijskega območja
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev idejne zasnove ureditve komasacijha
skega območja
Ureditev meja znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice, …
Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje
zemljiškokatastrska
točka
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora - zemljiškomax. 80 % vrednosti
katastrska
točka
Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave
parcela
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora parcela
max. 80 % vrednosti
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega
območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območm
ja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
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3,00 €
12,80 €
0,25 €
0,70 €
1,50 €
0,50 €
1,20 €
1,50 €
1,40 €
0,20 €
3,80 €
65,00 €
1.470,00 €
50,00 €
40,00 €
30,00 €
24,00 €
15,00 €
5,00 €

4.000,00 €
15,00 €
25,00 €

4.000,00 €
15,00 €
25,00 €

8.000,00 €
20,00 €

40,00 €
32,00 €
20,00 €
16,00 €

1,00 €
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Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.4.2.8.
Izmera objektov v komasacijskem območju - stanovanjski objekti,
gospodarski objekti, ...
2.2.1.4.2.8.1.
Izmera objektov - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ...
2.2.1.4.2.9.
Izmera objektov v komasacijskem območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč – terase, elektro drogovi, …
2.2.1.4.2.9.1.
Izmera objektov v območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč - terase, elektro drogovi, ....
2.2.1.4.2.9.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.4.2.10.
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč
2.2.1.4.2.10.1.
Tehnična priprava podatkov za projekt nove razdelitve zemljišč
2.2.1.4.2.10.2.
Izdelava projekta nove razdelitve zemljišč
2.2.1.4.2.10.3.
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev projekta nove razdelitve zemljišč posestni list
2.2.1.4.2.10.4.
Usklajevanje in obravnava pripomb projekta nove razdelitve zemljišč –
lastnik
2.2.1.4.2.11.
Zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov
2.2.1.4.2.11.1.
Tehnična priprava podatkov za teren
2.2.1.4.2.11.1.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.4.2.11.2.
Vabila, zapisniki, izvedba seznanitve z novimi parcelami
2.2.1.4.2.11.2.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.4.2.11.3.
Prenos novih mej (zemljoškokatastrskih točk) v naravo, označitev zemljiškokatastrskih točk z mejnimi znamenji, izmeritev označenih zemljiškokatastrskih točk
2.2.1.4.2.11.3.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80 % vrednosti
2.2.1.4.2.12.
Izdelava elaborata komasacije
2.2.1.4.2.12.1.
Izdelava elaborata komasacije - upravni del
2.2.1.4.2.12.2.
Izdelava elaborata komasacije - geodetski del
2.2.1.4.2.12.3.
2.2.1.4.2.13.
2.2.1.4.3.
2.2.1.4.3.1.
2.2.1.4.3.2.
2.2.1.4.3.3.
2.2.1.4.3.4.
2.2.2
2.2.2.1.
2.2.2.1.1.
2.2.2.1.1.1.
2.2.2.1.1.2.
2.2.2.1.1.2.1.
2.2.2.1.1.2.1.1.
2.2.2.1.1.2.1.2.
2.2.2.1.1.2.1.3.
2.2.2.1.1.2.1.4.
2.2.2.1.1.3.
2.2.2.1.2.
2.2.2.1.2.1.
2.2.2.1.2.2.
2.2.2.1.2.3.
2.2.2.1.2.4.
2.2.2.1.2.5.
2.2.2.1.2.6.

m

0,80 €

objekt

100,00 €

ha

40,00 €

ha

32,00 €

ha
na parcelo
na posestni list
na lastnika

4.000,00 €
20,00 €
30,00 €

na parcelo
na parcelo

10,00 €
8,00 €

na lastnika
na lastnika

30,00 €
24,00 €

na ZK
točko

30,00 €

na ZK
točko

24,00 €

na parcelo
na ZK
točko
Izdelava elaborata komasacije - bonitiranje del
na parcelo
in elaborat
Dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja - max. 20 % na
ha
skupno vrednost izvedbe komasacije
Splošni stroški povezani z izvedbo agromelioracijskih del na kmetijha
skih zemljiščih in komasacije
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
ha
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
ha
Stroški uradnih prevodov
List
Ostali stroški
ha
UREDITEV NAMAKALNIH SISTEMOV, KI SO NAMENJENI VEČ UPORABNIKOM
Novogradnje namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Izgradnja primarnega in sekundarnega voda
ha
Primarni vod
ha
Gradbeno obrtniška dela z črpališčem, dovodni cevovod, transformatorsko
ha
postajo in vsem ostalim pripadajočim materialom v ključno z merilnimi
inštrumenti in avtomatizacijo sistema
Transformatorska postaja
450 kVA
kos
630 kVA
kos
1000 kVA
kos
2*1000 kVA
kos
Računalniška in druga oprema za povezavo črpališča s centrom za namakom
kanje: meteorološka postaja, oprema za spremljanje škodljivcev, ipd.
Ureditev vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje,
zbiralnik za kapnico)
m3
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiral3
nik za kapnico): do 2.000 m , do 1 m globine
m3
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico): do 2.000 m3, do 2 m globine
m3
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): do 2.000 m3, do 3 m globine
m3
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): nad 2.000 m3, do 1 m globine
m3
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico): nad 2.000 m3, do 2 m globine
m3
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za kapnico): nad 2.000 m3, do 3 m globine

30,00 €

10,00 €
5,00 €
40,00 €
420,00 €
315,00 €
126,00
63,00
20,00
110,00

€
€
€
€

7.450,00 €
3.800,00 €
3.650,00 €

56.100,00 €
58.480,00 €
64.100,00 €
110.390,00 €
10.000 €

20,61 €
20,12 €
10,51 €
13,03 €
12,84 €
10,41 €
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Zbiralnik za kapnico do 30 m3 – pvc
m3
165,00 €
3
Zbiralnik za kapnico nad 30 m - pvc
m3
201,00 €
Zbiralnik za vodo betonski
m3
60,00 €
Izgradnja vodnjaka do 20 m
m
500,00 €
Izgradnja vodnjaka od 20 do 40 m
m
567,50 €
Izgradnja vodnjaka do 40 do 80 m
m
538,75 €
Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več
uporabnikom
Izgradnja primarnega in sekundarnega voda
ha
7.450,00 €
Primarni vod
ha
3.800,00 €
Gradbeno obrtniška dela z črpališčem, dovodni cevovod, transformatorsko
ha
3.650,00 €
postajo in vsem ostalim pripadajočim materialom v ključno z merilnimi
inštrumenti in avtomatizacijo sistema
Transformatorska postaja
450 kVA
kos
56.100,00 €
630 kVA
kos
58.480,00 €
1000 kVA
kos
64.100,00 €
2*1000 kVA
kos
110.390,00 €
Računalniška in druga oprema za povezavo črpališča s centrom za namakos
10.000 €
kanje: meteorološka postaja, oprema za spremljanje škodljivcev, ipd.
Ureditev vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje,
zbiralnik za kapnico)
m3
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiral20,61 €
nik za kapnico): do 2.000 m3, do 1 m globine
m3
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiral20,12 €
3
nik za kapnico): do 2.000 m , do 2 m globine
m3
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
10,51 €
3
za kapnico): do 2.000 m , do 3 m globine
m3
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
13,03 €
za kapnico): nad 2.000 m3, do 1 m globine
m3
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiral12,84 €
nik za kapnico): nad 2.000 m3, do 2 m globine
m3
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiral10,41 €
nik za kapnico): nad 2.000 m3, do 3 m globine
Zbiralnik za kapnico do 30 m3 – pvc
m3
165,00 €
Zbiralnik za kapnico nad 30 m3- pvc
m3
201,00 €
Zbiralnik za vodo betonski
m3
60,00 €
Izgradnja vodnjaka do 20 m
m
500,00 €
Izgradnja vodnjaka od 20 do 40 m
m
567,50 €
Izgradnja vodnjaka do 40 do 80 m
m
538,75 €
STROŠKI IZGRADNJE NAPRAV NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
UREDITEV TRAJNIH NASADOV SADOVNJAKOV, OLJČNIKOV, VINOGRADOV IN HMELJIŠČ,
NASADOV TRAJNIH RASTLIN PRI VRTNINAH TER UREDITEV DREVESNIC, TRSNIC OZIROMA
MATIČNIH NASADOV PRI PRIDELAVI OKRASNIH
Postavitev oz. prestrukturiranje sadovnjakov in oljčnikov brez mreže
proti toči
Postavitev oz. prestrukturiranje jablanovega nasada 500 do 1.499 dreves/ha, stroški oskrbe
v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
drevo
13,39 €
Postavitev opore brez mreže proti toči
drevo
5,82 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
7,57 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
1,58 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,45 €
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
drevo
9,08 €
Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči
drevo
1,51 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
7,57 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
1,58 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,45 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
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Odstranitev nasada
1.239,42 €
ha
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
tm
12,20 €
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje jablanovega nasada 1.500 do 2.499 dreves/ha,
stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
drevo
11,31 €
Postavitev opore brez mreže proti toči
drevo
4,37 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
6,94 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
1,41 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,45 €
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
drevo
8,29 €
Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči
drevo
1,35 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
6,94 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
1,03 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,45 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
tm
12,20 €
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje jablanovega nasada 2.500 do 2.999 dreves/ha, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
drevo
10,73 €
Postavitev opore brez mreže proti toči
drevo
3,95 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
6,78 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
1,33 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,45 €
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
drevo
8,08 €
Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči
drevo
1,30 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
6,78 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
1,00 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,45 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
tm
12,20 €
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Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje jablanovega nasada 3.000 do 3.999 dreves/ha, stroški oskrbe v 1. letu bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
drevo
9,84 €
Postavitev opore brez mreže proti toči
drevo
3,26 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
6,59 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
1,15 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,45 €
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
drevo
7,81 €
Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči
drevo
1,22 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
6,59 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
0,92 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,45 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
tm
12,20 €
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje jablanovega nasada 4.000 do 4.499 dreves/ha, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada,
Naprava nasada brez mreže proti toči
drevo
9,78 €
Postavitev opore brez mreže proti toči
drevo
3,26 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
6,59 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
1,15 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,45 €
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
drevo
7,74 €
Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči
drevo
1,22 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
6,52 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
0,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,45 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje jablanovega nasada 4.500 dreves/ha ali več,
stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
drevo
9,78 €
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Postavitev opore brez mreže proti toči
drevo
3,26 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
6,52 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
1,12 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,45 €
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
drevo
7,74 €
Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči
drevo
1,22 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
6,52 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
0,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,45 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje hruškovega nasada 2.200 do 2.999 dreves/ha, stroški oskrbe
v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
drevo
11,64 €
Postavitev opore brez mreže proti toči
drevo
3,95 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
7,70 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
1,30 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
5,50 €
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
drevo
9,00 €
Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči
drevo
1,30 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
7,70 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
1,10 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
5,50 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje hruškovega nasada 3.000 do 4.499 dreves/ha, stroški oskrbe
v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
drevo
10,74 €
Postavitev opore brez mreže proti toči
drevo
3,26 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
7,48 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
1,10 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
5,37 €
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
drevo
8,71 €
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Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči
drevo
1,22 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
7,48 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
0,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
5,37 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje hruškovega nasada 4.500 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v
1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
drevo
10,74 €
Postavitev opore brez mreže proti toči
drevo
3,26 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
7,48 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
1,10 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
5,37 €
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
drevo
8,70 €
Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči
drevo
1,22 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
7,48 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
0,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
5,37 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti
ha
619,71 €
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada breskev, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina
nasada
Naprava nasada
drevo
8,32 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
8,32 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
2,34 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,16 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
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b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada nektarin, 1.250 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v 1. letu,
bruto površina nasada
Naprava nasada
drevo
8,32 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
8,32 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
2,34 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,16 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada marelic, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina
nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
drevo
8,90 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
8,90 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
3,56 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,45 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €

Uradni list Republike Slovenije
3.1.1.13.
3.1.1.13.1.
3.1.1.13.1.1.
3.1.1.13.1.2.
3.1.1.13.1.3.
3.1.1.13.1.4.
3.1.1.13.2.
3.1.1.13.2.1.
3.1.1.13.2.2.
3.1.1.13.2.3.
3.1.1.13.2.4.
3.1.1.13.3.
3.1.1.13.3.1.
3.1.1.13.2.1.1.
3.1.1.13.3.2.
3.1.1.13.3.2.1.
3.1.1.13.3.3.
3.1.1.13.3.3.1.
3.1.1.13.4.
3.1.1.13.4.1.
3.1.1.13.4.2.
3.1.1.13.5.
3.1.1.13.5.1.
3.1.1.13.5.2.
3.1.1.14.
3.1.1.14.1.
3.1.1.14.1.1.
3.1.1.14.1.2.
3.1.1.14.1.3.
3.1.1.14.1.4.
3.1.1.14.2.
3.1.1.14.2.1.
3.1.1.14.2.2.
3.1.1.14.2.3.
3.1.1.14.2.4.
3.1.1.14.3.
3.1.1.14.3.1.
3.1.1.14.2.1.1.
3.1.1.14.3.2.
3.1.1.14.3.2.1.
3.1.1.14.3.3.
3.1.1.4.3.3.1.
3.1.1.14.4.
3.1.1.14.4.1.
3.1.1.14.4.2.
3.1.1.14.5.
3.1.1.14.5.2.
3.1.1.14.5.2.
3.1.1.15.
3.1.1.15.1.
3.1.1.15.1.1.
3.1.1.15.1.2.

Št.

38 / 27. 5. 2016 /

Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada malin: stroški oskrbe
v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
sadika
Postavitev opore brez mreže proti toči
sadika
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
sadika
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
sadika
Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči
sadika
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
sadika
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
Strojno in ročno delo
ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada robid: stroški oskrbe
v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
sadika
Postavitev opore
sadika
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
sadika
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
sadika
Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči
sadika
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
sadika
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
Strojno in ročno delo
ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada ribeza in kosmulje: stroški oskrbe
v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
sadika
Postavitev opore
sadika
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
sadika

Stran
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5,76 €
1,07 €
4,89 €
0,62 €
3,26 €
4,89 €
0,21 €
4,68 €
0,53 €
3,26 €
9.979,74 €
1.995,74 €
15.600,14 €
3.¸120,02
17.787,30 €
3.557,46 €
1.239,42 €
1.239,42 €
619,71 €
12,20 €
12,20 €
1,97 €
9,47 €
2,68 €
6,79 €
1,19 €
3,40 €
7,31 €
0,52 €
6,79 €
0,92 €
3,40 €
9.979,74 €
1.995,74 €
15.600,14 €
3.¸120,02
17.787,30 €
3.557,46 €
1.239,42 €
1.239,42 €
619,71 €
12,20 €
12,20 €
1,97 €
11,53 €
2,74 €
8,79 €
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
2,47 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
sadika
3,72 €
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
sadika
9,43 €
Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči
sadika
0,63 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
sadika
8,79 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
2,02 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
sadika
3,72 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada sliv, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada
drevo
11,13 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
11,13 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
4,45 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,50 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
tm
12,20 €
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada sliv , stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada
drevo
9,04 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
9,04 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
3,31 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,52 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
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c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnega nasada češenj in višenj na šibki podlagi,
stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada
drevo
15,26 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
15,26 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
4,02 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
5,20 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnega nasada češenj in višenj na sejancu, stroški
oskrbe v 1. letu,bruto površina nasada
Naprava nasada
drevo
33,39 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
33,39 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
7,96 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
4,50 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada aktinidije, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina
nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
sadika
24,94 €
Postavitev opore
sadika
17,25 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
sadika
7,69 €
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
sadika
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
sadika
Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči
sadika
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Sadika
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
sij, talne ali površinske vode.
3.1.1.20.2.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
3.1.1.20.3.2.
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
3.1.1.20.3.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
3.1.1.20.3.3.
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
3.1.1.20.3.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
3.1.1.20.4.
Odstranitev nasada
ha
3.1.1.20.4.1.
Strojno in ročno delo
ha
3.1.1.20.4.2.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
tranitve nasada
3.1.1.20.5.
Ureditev žičnate ograje
tm
3.1.1.20.5.1.
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
3.1.1.20.5.2.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
3.1.1.21.
Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada ameriških borovnic;
stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada
3.1.1.21.1.
Naprava nasada brez mreže proti toči
grm
3.1.1.21.1.1.
Izdelava opore
grm
3.1.1.21.1.2.
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
grm
3.1.1.21.1.3.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
grm
3.1.1.21.1.4.
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
grm
3.1.1.21.2.
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
grm
3.1.1.21.2.1. Izdelava opore sočasno z mrežo proti toči
grm
3.1.1.21.2.2.
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
grm
3.1.1.21.2.3.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
grm
3.1.1.21.2.4.
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
grm
3.1.1.21.3.
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
3.1.1.21.3.1.
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
sij, talne ali površinske vode.
3.1.1.21.3.1.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
3.1.1.21.3.2.
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
3.1.1.21.3.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
3.1.1.21.3.3.
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
3.1.1.21.3.3.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
3.1.1.21.4.
Odstranitev nasada
ha
3.1.1.21.4.1
Strojno in ročno delo
ha
3.1.1.21.4.2.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
tranitve nasada
3.1.1.21.5.
Ureditev žičnate ograje
tm
3.1.1.21.5.1.
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
3.1.1.21.5.2.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
3.1.1.22.
Prva postavitev nasada jagod, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada
3.1.1.22.1.
Naprava nasada
sadika
3.1.1.22.1.1.
Priprava zemljišča
sadika
3.1.1.22.1.2.
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
sadika
3.1.1.22.1.3.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
3.1.1.22.1.4.
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
sadika
3.1.1.22.2.
Nakup in postavitev visokih tunelov: 4,8 m x 50 m, 40 tunelov
ha
3.1.1.22.2.1.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki lahko znaša makha
simalno 40 odstotkov novogradnje enostavnih in nezahtevnih objektov

4,96 €
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13,68 €
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16.015,94 €
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Nakup in postavitev visokih tunelov s senčilnimi mrežami:
ha
43.441,73 €
4,8 m x 50 m, 40 tunelov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki lahko znaša makha
17.376,69 €
simalno 40 odstotkov novogradnje enostavnih in nezahtevnih objektov
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje vinograda za pridelavo namiznega grozdja, stroški oskrbe
v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
trs
6,00 €
Postavitev opore brez mreže proti toči
trs
3,27 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
trs
2,73 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
trs
0,81 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
trs
1,50 €
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
trs
3,63 €
Izdelava opore sočasno z mrežo proti toči
trs
0,90 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
trs
2,73 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Trs
0,49 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Trs
1,50 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev vinograda za pridelavo vinskega grozdja, stroški oskrbe
v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
trs
4,90 €
Postavitev opore
trs
2,62 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
ha
2,28 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
trs
0,70 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
trs
1,15 €
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
trs
3,07 €
Izdelava opore sočasno z mrežo proti toči
trs
0,79 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
trs
2,28 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
trs
0,44 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
trs
1,15 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje ekstenzivnih sadovnjakov, stroški oskrbe v 1. letu, bruto
površina nasada
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Naprava nasada
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada
Strojno in ročno delo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prva postavitev oz. prestrukturiranje leskovega nasada, stroški oskrbe
v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada
Strojno in ročno delo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prva postavitev oz. prestrukturiranje orehovega nasada, stroški oskrbe
v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada oljk, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada
drevo
18,74 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
18,74 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
3,37 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
6,94 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti
ha
619,71 €
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada kakijev, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina
nasada
Naprava nasada
drevo
7,31 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
7,31 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
2,18 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
3,65 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada kostanjev, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina
nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
drevo
47,99 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
47,99 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
5,58 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
23,99 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredHa
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Postavitev oz. prestrukturiranje nasada fig, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada
drevo
10,73 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
drevo
10,73 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
drevo
2,82 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
drevo
5,36 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
619,71 €
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnega nasada drugih sadnih vrst, stroški oskrbe
v 1. letu, bruto površina nasada
Naprava nasada
ha
27.818,44 €
Postavitev opore
ha
11.826,04 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
ha
15.992,40 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
4.172,77 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30 % - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje
ha
15.600,14 €
terena, izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.¸120,02
nosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 % enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
ha
17.787,30 €
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
3.557,46 €
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
1.239,42 €
Strojno in ročno delo
ha
1.239,42 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti
ha
619,71 €
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev oz. prestrukturiranje hmeljišč
Celotna naprava hmeljišča s prvo postavitvijo oziroma obnovo žičnice, 2.500 do 3.499 sadik/ha,
stroški oskrbe v 1. letu, certificirane sadike A, B oz. standardne sadike hmelja, bruto površina
nasada
Naprava hmeljišča, brez žičnice za hmelj
sadika
4,63 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
sadika
4,63 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
1,32 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca-certificirana sadika A
sadika
2,315 €
Standardna sadika
sadika
1,23 €
Certificirana sadika B
sadika
1,33 €
Postavitev žičnice za hmelj
sadika
5,28 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
1,07 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega lesa upravičenca
sadika
1,49 €
Priprava tal za postavitev hmeljišča
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Celotna naprava hmeljišča s prvo postavitvijo oziroma obnovo žičnice, 3.500 do 4.000 sadik/ha,
stroški oskrbe v 1. letu, certificirane sadike A, B oz. standardne sadike hmelja, bruto površina
nasada
Naprava hmeljišča, brez žičnice za hmelj
sadika
4,61 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
sadika
4,61 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
1,37 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca-certificirana sadika A
sadika
2,305 €
Standardna sadika
sadika
1,23 €
Certificirana sadika B
sadika
1,33 €
Postavitev žičnice za hmelj
sadika
4,62 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
0,93 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega lesa upravičenca
sadika
1,30 €
Priprava tal za postavitev hmeljišča
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Celotna naprava hmeljišča s prvo postavitvijo oziroma obnovo žičnice, nad 4.000 sadik/ha, stroški oskrbe v 1. letu, certificirane sadike A,
B oz. standardne sadike hmelja, bruto površina nasada
Naprava hmeljišča, brez žičnice za hmelj
sadika
4,61 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
sadika
4,61 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
1,37 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca-certificirana sadika A
sadika
2,305 €
Standardna sadika
sadika
1,23 €
Certificirana sadika B
sadika
1,33 €
Postavitev žičnice za hmelj
sadika
4,62 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
0,93 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega lesa upravičenca
sadika
1,30 €
Priprava tal za postavitev hmeljišča
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
1.995,74 €
nosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
12,20 €
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
12,20 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
1,97 €
Prva postavitev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah
Naprava nasadov artičok, bruto površina nasada, stroški oskrbe
v 1. letu
Naprava nasada
sadika
0,96 €
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
sadika
0,96 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
0,16 €
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
sadika
0,48 €
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
9.979,74 €
sij, talne ali površinske vode.
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Naprava nasadov špargljev-obeljen špargelj: bruto površina nasada,
stroški oskrbe v 1. letu
Naprava nasada
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Naprava nasadov špargljev-zeleni špargelj: bruto površina nasada,
stroški oskrbe v 1. letu
Naprava nasada
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Naprava nasadov zelišč trajnic , bruto površina nasada, stroški oskrbe v 1. letu
Naprava nasada
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Naprava matičnjakov vinske trte, bruto površina nasada, stroški oskrbe v 1. letu
Naprava nasada brez mreže proti toči
Priprava zemljišča
Postavitev opore
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca, ki so namenjena
vzpostavitvi matičnjaka vinske trte
Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči
Priprava zemljišča
Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca, ki so namenjena
vzpostavitvi matičnjaka vinske trte
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada
Strojno in ročno delo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

ha

1.995,74 €

tm
tm
tm

12,20 €
12,20 €
1,97 €

sadika
sadika
sadika
sadika

1,13 €
1,13 €
0,12 €
0,56 €

ha

9.979,74 €

ha

1.995,74 €

tm
tm
tm

12,20 €
12,20 €
1,97 €

sadika
sadika
sadika
sadika

1,08 €
1,08 €
0,09 €
0,54 €

ha

9.979,74 €

Ha

1.995,74 €

tm
tm
tm

12,20 €
12,20 €
1,97 €

sadika
sadika
sadika
sadika

0,72 €
0,72 €
0,003 €
0,36 €

ha

9.979,74 €

ha

1.995,74 €

tm
tm
tm

12,20 €
12,20 €
1,97 €

trs
ha
ha
ha
ha
sadika

14,45 €
1,48 €
6,56 €
6,41 €
2,58 €
0,90 €

ha
ha
ha
ha
sadika

12,58 €
1,48 €
4,69 €
6,41 €
2,25 €
0,90 €

ha

9.979,74 €

ha

1.995,74 €

ha
ha
ha

1.239,42 €
1.239,42 €
619,71 €

tm

12,20 €

Uradni list Republike Slovenije
3.1.3.5.5.1.
3.1.3.5.5.2.
3.1.3.6.
3.1.3.6.1.
3.1.3.6.1.1.
3.1.3.6.2.
3.1.3.6.2.1.
3.1.3.6.2.1.1.
3.1.3.6.3.
3.1.3.6.3.1.
3.1.3.6.4.2.
3.1.3.7.
3.1.3.7.1.
3.1.3.7.1.1.
3.1.3.7.1.2.
3.1.3.7.1.3.
3.1.3.7.2
3.1.3.7.2.1.
3.1.3.7.2.1.1.
3.1.3.7.3.
3.1.3.7.3.1.
3.1.3.7.3.2.
3.1.3.7.4.
3.1.3.7.4.1.
3.1.3.7.4.2.
3.1.3.8.
3.1.3.8.1.
3.1.3.8.1.1.
3.1.3.8.1.2.
3.1.3.8.1.3.
3.1.3.8.2.
3.1.3.8.2.1.
3.1.3.8.2.1.1.
3.1.3.8.3.
3.1.3.8.3.1.
3.1.3.8.3.2.
3.1.3.8.4.
3.1.3.8.4.1.
3.1.3.8.4.2.
3.1.3.9.
3.1.3.9.1.
3.1.3.9.1.1.
3.1.3.8.1.2.
3.1.3.8.1.3.
3.1.3.9.2.
3.1.3.9.2.1.
3.1.3.9.2.1.1.
3.1.3.9.3.
3.1.3.9.3.1.
3.1.3.9.3.2.
3.1.3.9.4.
3.1.3.9.4.1.
3.1.3.9.4.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.1.1.
3.2.1.1.1.1.

Št.

38 / 27. 5. 2016 /

Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
Naprava trsnic, bruto površina nasada, stroški oskrbe v 1. letu
Cepljenje (priprava trsnih cepljenk)
cepljenka
Zaboji, paletni, polni (1000x1200x760): 28 kosov/ha
cepljenka
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
ha
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
Naprava sadnih drevesnic, bruto površina nasada, stroški oskrbe v 1. letu
Naprava nasada
sadika
Postavitev opore
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca, ki so namenjena
sadika
vzpostavitvi matičnega nasada, matičnjaka oziroma zarodišča podlag
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
Strojno in ročno delo
ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
Naprava okrasnih drevesnic, bruto površina nasada, stroški oskrbe v 1. letu
Naprava nasada
sadika
Postavitev opore
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca, ki so namenjena
sadika
vzpostavitvi matičnega nasada, matičnjaka oziroma zarodišča podlag
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
Strojno in ročno delo
ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
Naprava gozdnih drevesnic, bruto površina nasada, stroški oskrbe v 1. letu
Naprava nasada
sadika
Postavitev opore
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
sadika
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca, ki so namenjena
sadika
vzpostavitvi matičnega nasada, matičnjaka oziroma zarodišča podlag
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depreha
sij, talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne vredha
nosti priprave tal
Odstranitev nasada
ha
Strojno in ročno delo
ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti odsha
tranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
tm
Nakup in postavitev žičnate ograje
tm
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
tm
NAKUP IN POSTAVITEV MREŽ PROTI TOČI
Nakup in postavitev mrež proti toči v sadovnjakih, bruto površina nasada
Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih jablan
Gradbeno obrtniška dela
ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha

Stran

5725

12,20 €
1,97 €
0,03 €
0,03 €
9.979,74 €
9.979,74 €
1.995,74 €
12,20 €
12,20 €
1,97 €
0,29 €
0,29 €
0,116 €
0,90 €
9.979,74 €
9.979,74 €
1.995,74 €
1.239,42 €
1.239,42 €
619,71 €
12,20 €
12,20 €
1,97 €
0,29 €
0,29 €
0,116 €
0,90 €
9.979,74 €
9.979,74 €
1.995,74 €
1.239,42 €
1.239,42 €
619,71 €
12,20 €
12,20 €
1,97 €
0,29 €
0,29 €
0,116 €
0,90 €
9.979,74 €
9.979,74 €
1.995,74 €
1.239,42 €
1.239,42 €
619,71 €
12,20 €
12,20 €
1,97 €

19.166,89 €
3.422,86 €

Stran
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Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih hrušk
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih breskev
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov-višje rastoče rastline
ha
37.333,64 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
5.400,74 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih nektarin
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov-višje rastoče rastline
ha
37.333,64 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
5.400,74 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih marelic
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov-višje rastoče rastline
ha
37.333,64 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
5.400,74 €
Nakup in postavitev mrež proti toči ter oprema za zaščito proti pokanju in ožigu plodov v intenzivnih
nasadih malin
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov
ha
18.986,47 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.774,88 €
Nakup in postavitev mrež proti toči ter oprema za zaščito proti pokanju in ožigu plodov v intenzivnih
nasadih robid
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov
ha
18.986,47 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.774,88 €
Nakup in postavitev mrež proti toči ter oprema za zaščito proti pokanju in ožigu plodov v intenzivnih
nasadih ribeza in kosmulje
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov
ha
18.986,47 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.774,88 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih sliv
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih češenj in višenj
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov-višje rastoče rastline
ha
37.333,64 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
5.400,74 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih aktinidij
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov
ha
18.986,47 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.774,88 €
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5727

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih ameriških borovnic
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov
ha
18.986,47 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.774,88 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih fig
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov-višje rastoče rastline
ha
37.333,64 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
5.400,74 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih drugih sadnih rastlin
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov
ha
18.986,47 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.774,88 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v vinogradih, bruto površina nasada
Nakup in postavitev mrež proti toči v vinogradih za pridelavo namiznega grozdja
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v vinogradih za pridelavo vinskega grozdja
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.491,98 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v nasadih trajnih rastlin na njivskih površinah, bruto površina
nasada
Nakup in postavitev mrež proti toči v matičnih nasadih sadovnjakov
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v matičnih nasadih sadovnjakov
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v matičnjakih vinske trte
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v sadnih drevesnicah
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v okrasnih drevesnicah
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v gozdnih drevesnicah
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Nakup in postavitev mrež proti toči v matičnih nasadih okrasnih rastlin
Gradbeno obrtniška dela
ha
19.166,89 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
3.422,86 €
Mreža proti toči
ha
11.889,87 €
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
ha
2.377,97 €
Nakup in postavitev mrež proti toči pri pridelavi vrtnin, okrasnih rastlin in zelišč, bruto površina
nasada
Nakup in postavitev mrež proti toči pri pridelavi vrtnin

Stran
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Gradbeno obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Nakup in postavitev mrež proti toči pri pridelavi okrasnih rastlin
Gradbeno obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Nakup in postavitev mrež proti toči pri pridelavi zelišč
Gradbeno obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
POSTAVITEV PAŠNIKOV ZA NADZOROVANO PAŠO DOMAČIH ŽIVALI
OZIROMA POSTAVITEV OBOR ZA REJO GOJENE DIVJADI –
POSTAVITEV PAŠNIKOV ZA NADZOROVANO PAŠO DOMAČIH ŽIVALI
Nakup in postavitev 2-žične elektroograje
2-žične elektroograje – ravnina
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
2-žične elektroograje – hrib
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
Nakup in postavitev 3-žične elektroograje
3-žične elektroograje – ravnina
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
3-žične elektroograje – hrib
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
Nakup in postavitev 4-žične elektroograje
4-žične elektroograje – ravnina
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
4-žične elektroograje – hrib
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
4-žične elektroograje – hrib-na območju pojavljanja velikih zveri
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
Nakup in postavitev 5-žične elektroograje
5-žične elektroograje – ravnina
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
5-žične elektroograje – hrib
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
Nakup in postavitev 6-žične elektroograje
6-žične elektroograje – ravnina
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
6-žične elektroograje – hrib
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
6-žične elektroograje – hrib-na območju pojavljanja velikih zveri
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
Nakup in postavitev 7-žične elektroograje
7-žične elektroograje – ravnina
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
7-žične elektroograje – hrib
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
Nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo
farmsko pletivo in električne žice (3 +1)
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
Postavitev obor za rejo gojene divjadi brez divjadi perutnine
Izgradnja obore za gojeno divjad - nosilna žica na vrhu ograje, dodatni
elektro žici (1 znotraj, 1 zunaj)
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Oprema na pašniku oziroma obori
Ureditev krmišča in zavetišča za živali na pašniku oziroma obori
s opremo
Gradbeno obrtniška dela
Novogradnja krmišča in zavetišča za živali na pašniku oziroma obori
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov ter lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti novogradnje krmišča in zavetišča za živali
Oprema krmišča in zavetišča
Krmišče premično
Krmišče premično za konje
Premična elektro mreža
Elektro mreža, premična, višine do 90 cm
Elektro mreža, premična, višine do 1,08 m

ha
ha
ha
ha

19.166,89 €
3.422,86 €
11.889,87 €
2.377,97 €

ha
ha
ha
ha

19.166,89 €
3.422,86 €
11.889,87 €
2.377,97 €

ha
ha
ha
ha

19.166,89 €
3.422,86 €
11.889,87 €
2.377,97 €

tm
tm
tm
tm

12,77 €
4,37 €
16,38 €
7,86 €

tm
tm
tm
tm

16,17 €
4,37 €
19,18 €
7,21 €

tm
tm
tm
tm
tm
tm

16,73 €
4,35 €
19,66 €
7,21 €
33,80 €
11,25 €

tm
tm
tm
tm

16,83 €
4,37 €
19,73 €
7,21 €

tm
tm
tm
tm
tm
tm

17,12 €
4,37 €
20,31 €
7,21 €
34,64 €
11,42 €

tm
tm
tm
tm

17,41 €
4,37 €
20,65 €
7,21 €

tm
tm

26,13 €
7,65 €

tm
tm

m2
m2

20,54 €
2,54 €

109,59 €
54,80 €

stojišče
stojišče
tm
tm

96,40 €
112,06 €
1,56 €
1,72 €
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3.3.3.4.
3.3.3.4.1.
3.3.3.4.2.
3.4.
3.4.1.
3.4.1.1.
3.4.1.1.1.
3.4.1.2.
3.4.1.2.1.
4.
4.1.
4.1.1.
5.

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.3.
5.3.1.
5.3.1.1.
5.3.1.2.
5.3.1.3.
5.3.1.4.
5.3.1.5.
5.3.2.
5.3.2.1.
5.3.2.2.
5.3.2.3.
5.3.2.4.
5.3.2.5.
5.3.3.
5.3.3.1.
5.3.3.2.
5.3.3.3.
5.3.3.4.
5.3.3.5.
5.3.4.
5.3.4.1.
5.3.4.2.
5.3.4.3.
5.3.4.4.
5.3.4.5.
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Dodatna oprema za oskrbo z vodo:
Napajalnik za cisterno, nizkotlačni
Zbiralnik za vodo
UREDITEV ZAŠČITE ČEBELJIH PANJEV PRED MEDVEDI
Izgradnja zaščite čebelnjakov pred napadi medvedov
Novogradnja zaščitne ograje, postavitev svetlobnih in zvočnih alarmov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov ter lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti novogradnje krmišča in zavetišča za živali
Nakup in postavitev svetlobnih in zvočnih alarmov
Elektronska oprema za zvočno in svetlobno odvračanje živali
NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Nakup kmetijskih zemljišč
Posplošena tržna vrednost kmetijskega zemljišča, kot je evidentirana v
registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin
SPLOŠNI STROŠKI V VIŠINI DO 10 % UPRAVIČENIH STROŠKOV
NALOŽB
Metodološko pojasnilo:
Med splošne stroške niso vključeni stroški izvedbe agromelioracij na komasacijskih območjih ter komasacij. V to poglavje pa so vključeni splošni
stroški za izvedbo agromelioracij na kmetijskih gospodarstvih.
Med ostale stroške sodijo tudi študije izvedljivosti, stroški za izvedbo poskusne vrtine, in podobno.
MAJHNE NALOŽBE (do 15.000 evrov)
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Ostali stroški
ENOSTAVNE NALOŽBE (od 15.000 do 200.000 evrov)
Priprava poslovnih načrtov
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Ostali stroški
ZAHTEVNE NALOŽBE (nad 200.000 evrov)
Od 200.000 do 1.000.000 evrov
Priprava poslovnih načrtov
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Ostali stroški
Od 1.000.000 do 2.000.000 evrov
Priprava poslovnih načrtov
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Ostali stroški
Od 2.000.000 do 4.000.000 evrov
Priprava poslovnih načrtov
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Ostali stroški
Nad 4.000.000 evrov
Priprava poslovnih načrtov
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Ostali stroški

kom
kom
komplet
komplet

Stran

5729

231,93 €
119,00 €
1.223,14 €
384 €

kom

50,81 €

ha

vloga
vloga
vloga
list
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
list
vloga

1.500,00 €
150,00 €
150,00 €
20,00 €
750,00 €
20.000,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
20,00 €
7.500,00 €

vloga
vloga
vloga
vloga
list
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
list
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
list
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
list
vloga

100.000,00 €
2.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
20,00 €
45.000,00 €
200.000,00 €
4.000,00 €
60.000,00 €
40.000,00 €
20,00 €
90.000,00 €
400.000,00 €
6.000,00 €
120.000,00 €
80.000,00 €
20,00 €
180.000,00 €
500.000,00 €
10.000,00 €
150.000,00 €
120.000,00 €
20,00 €
200.000,00 € «

Stran

5730 /
1635.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dostavi podatkov za odmero
dohodnine

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14
– odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) ter
28. člena Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in
vrhunskih športnikov (Uradni list RS, št. 82/15) izdaja minister
za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dostavi podatkov za odmero dohodnine
1. člen
V Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine
(Uradni list RS, št. 100/13 in 32/15) se v 1. členu doda nov
drugi odstavek, ki se glasi:
»Ta pravilnik določa tudi vrste, obliko in način posredovanja podatkov, ki jih posreduje upravljavec premostitvenega
sklada davčnemu organu za potrebe pobiranja dohodnine in
davka od dohodkov pravnih oseb, v zvezi z davčno obravnavo vplačil oziroma prispevkov iz 33. člena Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov
(Uradni list RS, št. 82/15; v nadaljnjem besedilu: ZPZPŠ-1)
ter podatke, potrebne za identifikacijo zavarovanca in zavezanca za prispevek.«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v prvem in
drugem odstavku 337. člena ter prvem odstavku 338. člena
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B,
90/14 in 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) in upravljavec premostitvenega sklada dostavijo podatke po vrstah,
v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega
pravilnika.«.
3. člen
V Prilogi se za točko 3.4.4 Tabelarični prikaz zahtev
za individualne podatke, dodata novo 4. in 5. poglavje, ki
se glasita:
»4. OBLIKA IN NAČIN DOSTAVE PODATKOV V
ZVEZI Z DAVČNO OBRAVNAVO VPLAČIL PRISPEVKOV
V PREMOSTITVENI SKLAD
4.1 Oblika podatkov
Podatki se zapišejo v datoteke z imeni:
VIRSPORT1.DAT – podatki o vplačanih prispevkih v
premostitveni sklad, ki so jih vplačala športna društva za
poklicne športnike, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
s športnim društvom;
VIRSPORT2.DAT – podatki o vplačanih prispevkih, ki
so jih v premostitveni sklad vplačali zavarovanci sami.
Podatki se zapišejo v ASCII formatu z uporabljeno
kodno stranjo CP1250.
Vsak zapis je predpisane dolžine in je podrobno opisan
v nadaljevanju v posameznem tabelaričnem prikazu individualnih oziroma zbirnih zapisov za posamezno datoteko. Vsak
zapis končujeta dva posebna kontrolna znaka CR in LF.
4.2 Priprava in dostava podatkov finančni upravi
Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti preko storitev osebnega portala sistema eDavki
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(http://edavki.durs.si). Dostop do osebnega portala je
mogoč z uporabo certificiranih digitalnih potrdil. Navodila za registracijo in uporabo potrdil so objavljena na
naslovu http://edavki.durs.si, v področju »Registracija«.
Podatki se dostavijo z datotekami v predpisani in
stisnjeni (komprimirani) ZIP obliki brez direktorijske
strukture. Podrobnejša navodila se nahajajo na spletnih
straneh sistema eDavki.
Pri dostavi popravkov podatkov se posreduje vse podatke o vplačanih prispevkih in ne le popravljene zapise.
5. VRSTA PODATKOV O VPLAČANIH PRISPEVKIH
V PREMOSTITVENI SKLAD
5.1 Splošne zahteve
5.1.1 Identifikacija
Podatke je treba označiti z davčno številko zavezanca,
zavezanca za dajanje podatkov in s prvimi 20 znaki zavezančevega imena in priimka v skladu s predpisano strukturo
tabelaričnega prikaza individualnih in zbirnih podatkov za
posamezno vrsto podatkov. Za enolično označevanje nerezidentov RS se uporabi davčna številka.
5.1.2 Kontrola celovitosti
Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je treba
zbrane podatke končati z zbirnimi zapisi, ki ne vsebujejo
identifikacijskih podatkov, temveč le seštevke posameznih
polj iz individualnih zapisov.
Natančnejši opis strukture zapisa je razviden iz tabelaričnega prikaza zbirnih podatkov pri posamezni vrsti
podatkov.
5.2 Podatki o vplačanih prispevkih v premostitveni
sklad
5.2.1 Podatki o vplačanih prispevkih za premostitveno zavarovanje za poklicne športnike, ki imajo
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s športnim društvom
(VIRSPORT1.DAT)
5.2.1.1 Zavezanci za posredovanje podatkov
Upravljavec premostitvenega sklada mora davčnemu
organu dostaviti podatke, potrebne za pobiranje dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb, v zvezi z davčno
obravnavo vplačil oziroma prispevkov v premostitveni sklad
iz 33. člena ZPZPŠ-1 ter podatke, potrebne za identifikacijo
zavarovanca in zavezanca za prispevek.
5.2.1.2 Splošni opis vsebine
Poslani podatki morajo vsebovati podatke o prispevkih,
ki so jih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. davčnega leta, za katerega se dostavljajo podatki, v premostitveni sklad v skladu
s prvim odstavkom 6. člena ZPZPŠ-1 vplačali zavezanci
– delodajalci (športna društva) za zavarovance, s katerimi
imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
5.2.1.3 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
5.2.1.3.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov
o vplačanih prispevkih za premostitveno zavarovanje
za poklicne športnike, ki imajo sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi s športnim društvom (VIRSPORT1.DAT)
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Zap. št.

Pozicija

Št.

38 / 27. 5. 2016 /

Stran

5731

Dolžina

Tip polja

Opis polja

2

2

N

Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki o vplačanih
prispevkih v premostitveni sklad

3

10

8

N

Davčna številka upravljavca premostitvenega sklada

3

11

17

7

N

Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami

4

18

25

8

N

Davčna številka zavarovanca – poklicnega športnika

5

26

45

20

N

Ime zavarovanca – prvih 20 znakov

6

46

65

20

N

Priimek zavarovanca – prvih 20 znakov

7

66

66

1

AN

8

67

74

8

N

Datum začetka premostitvenega zavarovanja v obliki LLLLMMDD

9

75

84

10

N*

Znesek prispevkov, vplačanih v premostitveni sklad iz sredstev
športnega društva za zavarovanca, v davčnem letu, za katerega
se dostavljajo podatki

10

85

92

8

N

Davčna številka zavezanca – delodajalca (športnega društva)

11

93

112

20

AN

Prvi znaki naziva zavezanca – delodajalca (športnega društva)

12

113

113

1

AN

Prazno

13

114

121

8

N

Od

Do

1

1

2

Prazno

Datum prenehanja premostitvenega zavarovanje v obliki LLLLMMDD;
če datum ni določen, se vpišejo ničle

* V polja se vpišejo pozitivni zneski v eurih s centi. Niz je sestavljen iz osmih (8) znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov
za cente. Vsi zneski so številke, desno poravnane, brez posebnih znakov, ločil ali pik.
5.2.1.3.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o vplačanih prispevkih za premostitveno zavarovanje za poklicne
športnike, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s športnim društvom
Zbirni zapis se zapiše na koncu sklopa podatkov za vsakega delodajalca.
Zap. št.

Pozicija

Dolžina

Tip polja

Opis polja

2

2

N

Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki o vplačanih
prispevkih v premostitveni sklad

3

10

8

N

Davčna številka upravljavca premostitvenega sklada

3

11

17

7

N

Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se oštevilčenje
prejšnjih zapisov

4

18

74

57

AN

Prazno

5

75

84

10

N*

Vsota zneskov vplačanih prispevkih v premostitveni sklad s strani
posameznega delodajalca (športnega društva)

6

85

92

8

N*

Davčna številka zavezanca – delodajalca (športnega društva)

7

93

113

21

AN

Prazno

8

114

121

8

N

Od

Do

1

1

2

Konstantna vrednost 99999999

*V polja se vpiše vsota zneskov individualnih podatkov v eurih s centi. Niz je sestavljen iz osmih (8) znakov za celi del zneska
in dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, desno poravnane, brez posebnih znakov, ločil ali pik.

5.2.2 Podatki o prispevkih, ki so jih v premostitveni
sklad vplačali zavarovanci sami (VIRSPORT2.DAT)
5.2.2.1 Zavezanci za posredovanje podatkov
Upravljavec premostitvenega sklada mora davčnemu organu dostaviti podatke, potrebne za pobiranje dohodnine in
davka od dohodkov pravnih oseb, v zvezi z davčno obravnavo
vplačil oziroma prispevkov v premostitveni sklad iz 33. člena
ZPZPŠ-1, ter podatke, potrebne za identifikacijo zavarovanca
oziroma zavezanca za prispevek.

5.2.2.2 Splošni opis vsebine
Poslani podatki morajo vsebovati podatke o prispevkih, ki
so jih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. davčnega leta, za katerega se
dostavljajo podatki, v premostitveni sklad v skladu z drugim odstavkom 6. člena ZPZPŠ-1 vplačali zavezanci – zavarovanci sami.
5.2.2.3 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
5.2.2.3.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov o
prispevkih, ki so jih v premostitveni sklad vplačali zavarovanci sami (VIRSPORT2.DAT)
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Pozicija

Dolžina

Tip polja

Opis polja

2

2

N

Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki o vplačanih
prispevkih v premostitveni sklad

3

10

8

N

Davčna številka upravljavca premostitvenega sklada

11

17

7

N

Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami

8

N

Davčna številka zavarovanca/ zavezanca – poklicnega športnika

20

AN

Ime zavarovanca – prvih 20 znakov

20

AN

Priimek zavarovanca – prvih 20 znakov

66

1

AN

Prazno

74

8

N

Datum začetka premostitvenega zavarovanja v obliki LLLLMMDD

Od

Do

1

2
3
4

18

25

5

26

45

6

46

65

7

66

8

67

1
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9

75

84

10

N*

Znesek prispevkov, vplačanih v premostitveni sklad s strani
zavarovanca iz naslova prejetih premij oziroma nagrad iz naslova
uspešnosti oziroma zaradi doseganja posebnih rezultatov v davčnem
letu, za katerega se dostavljajo podatki

10

85

94

10

N*

Znesek prispevkov, vplačanih v premostitveni sklad s strani
zavarovanca iz naslova sponzorskih sredstev v davčnem letu,
za katerega se dostavljajo podatki

11

95

95

1

AN

Prazno

Datum prenehanja premostitvenega zavarovanje v obliki LLLLMMDD;
če datum ni določen, se vpišejo ničle
*V polja se vpišejo pozitivni zneski v eurih. Niz je sestavljen iz osmih (8) znakov za celi del zneska in dveh (2) znakov za
cente. Vsi zneski so številke, desno poravnane, brez posebnih znakov ločil ali pik.
12

96

103

8

N

5.2.2.3.2 Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o prispevkih, ki so jih v premostitveni sklad vplačali zavarovanci sami (VIRSPORT2.DAT)
Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o prispevkih, ki so jih
v premostitveni sklad vplačali zavarovanci sami.
Zap. št.

Pozicija
Od
Do

Dolžina

Tip polja

Opis polja

Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki o vplačanih
prispevkih v sklad premostitvenega zavarovanja
2
3
10
8
N
Davčna številka upravljavca premostitvenega sklada
Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se oštevilčenje
3
11
17
7
N
prejšnjih zapisov
4
18
74
57
AN
Prazno
Vsota zneskov prispevkov, vplačanih v premostitveni sklad s strani
zavarovanca iz naslova prejetih premij oziroma nagrad iz naslova
5
75
84
10
N*
uspešnosti oziroma zaradi doseganja posebnih rezultatov v davčnem
letu, za katerega se dostavljajo podatki
Vsota zneskov prispevkov, vplačanih v premostitveni sklad s strani
6
85
94
10
N*
zavarovanca iz naslova sponzorskih sredstev v davčnem letu,
za katerega se dostavljajo podatki
7
95
95
1
AN
Prazno
8
96
103
8
N
Konstantna vrednost 99999999
* V polja se vpiše vsota zneskov individualnih podatkov v eurih. Niz je sestavljen iz osmih (8) znakov za celi del zneska in
dveh (2) znakov za cente. Vsi zneski so številke, desno poravnane, brez posebnih znakov, ločil ali pik.«.
1

1

2

2

N

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Novo 4. in 5. poglavje Priloge
pravilnika se prvič uporabita za dostavo podatkov za leto 2016.
Št. 007-264/2016/9
Ljubljana, dne 18. maja 2016
EVA 2016-1611-0008
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

Uradni list Republike Slovenije
1636.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o subvencioniranju bivanja
študentov

Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) in za izvrševanje drugega odstavka
101. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16)
ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

Št.

2. člen
V 20. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Študenti, ki imajo status osebe z mednarodno zaščito,
sklenejo nastanitveno pogodbo po dokončnosti odločbe o upravičenosti do subvencioniranega bivanja.«.
3. člen
V 24. členu se v tretjem odstavku za besedilom »javni
študentski dom« doda besedilo »in dijaški dom«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Pisarne za študentske domove najpozneje do 1. junija hkrati s skupnim razpisom iz prvega odstavka tega člena
na svojih spletnih straneh objavijo razpis za subvencionirano
bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v
javnih in zasebnih študentskih domovih ter dijaških domovih,
navedenih v skupnem razpisu iz prvega odstavka tega člena.
Študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito oddajo prijavo za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja na
obrazcu, ki ga pisarne za študentske domove hkrati z razpisom
iz prejšnjega stavka objavijo na svojih spletnih straneh.«.
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4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-18/2016/12
Ljubljana, dne 12. maja 2016
EVA 2016-3330-0016
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju bivanja študentov
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12 in 55/13) se v
12. členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Subvencija za bivanje v dijaških domovih ter javnih in
zasebnih študentskih domovih se dodeljuje tudi za študenta, ki
ima status osebe z mednarodno zaščito in izpolnjuje pogoj iz
2. ali 3. točke prvega odstavka tega člena.«.
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1637.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o prilogi
k diplomi

Na podlagi drugega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) in
predloga Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu z dne 21. aprila 2016 ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o prilogi k diplomi
1. člen
V Pravilniku o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07
in 39/12) se priloga št. 1 in priloga št. 2 nadomestita z novo
prilogo št. 1 in prilogo št. 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 12. julija 2016.
Št. 0070-25/2016/10
Ljubljana, dne 25. maja 2016
EVA 2016-3330-0021
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport
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------------------------Visokošolski zavod

Priloga št. 1

PRILOGA K DIPLOMI
Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in
Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše preglednosti in priznavanja pridobljenih kvalifikacij (diplom,
izkazov, spričeval ipd.). Vsebuje podatke o visokošolski kvalifikaciji, ravni izobrazbe, študijskem
programu in uspešnosti diplomanta, imetnika izvirne diplome, katere sestavni del je ta priloga. Vanjo se
ne vpisujejo vrednostne sodbe, izjave o enakovrednosti ali predlogi za priznavanje izobrazbe. Izpolniti
je treba vseh osem poglavij. Če podatek manjka, je treba pojasniti razloge za to.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Podatki o diplomantu
Priimek:
Ime:
Datum rojstva:
Vpisna številka študenta na visokošolskem zavodu:
Datum diplomiranja:

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Podatki o visokošolski izobrazbi
Ime listine in strokovni ali znanstveni naslov:
Študijsko področje:
Ime visokošolskega zavoda, ki je diplomo podelil:
Pravni status visokošolskega zavoda:
Učni jezik:

3
3.1
3.2
3.3

Podatki o ravni izobrazbe
Raven izobrazbe:
Uradno trajanje študija:
Vpisni pogoji:

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Podatki o študiju in uspešnosti diplomanta
Način študija:
Študijske obveznosti:
Podatki o študijskem programu ter pridobljene ocene in kreditne točke:
Ocenjevalna lestvica:
Častni naziv diplomanta:

5 Podatki o možnostih za nadaljevanje študija in zaposlovanja
5.1 Možnosti za nadaljevanje študija:
5.2 Možnosti za opravljanje poklica:
6 Dodatne informacije
6.1 Dodatne informacije:
6.2 Viri nadaljnjih informacij:
7
7.1
7.2
7.3
7.4

Podpis pooblaščene osebe in pečat
Datum:
Podpis:
Uradni položaj:
Uradni pečat ali žig:
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Informacija o visokošolskem sistemu v Republiki Sloveniji

Visoko šolstvo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14).
Visokošolski zavodi
Študij poteka na javnih in zasebnih univerzah oziroma njihovih članicah – fakultetah, umetniških
akademijah in visokih strokovnih šolah. Zasebne fakultete in umetniške akademije ter javne in zasebne
visoke strokovne šole se lahko organizirajo tudi kot samostojni visokošolski zavodi. Univerze, fakultete
in umetniške akademije lahko izvajajo vse vrste študijskih programov, visoke strokovne šole pa
praviloma prvostopenjske visokošolske strokovne študijske programe, ob izpolnjevanju posebnih
pogojev pa tudi študijske programe druge stopnje.
Študijski programi pred prenovo
Visokošolski sistem, predpisan pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04), zajema dodiplomske štiri- do šestletne univerzitetne
študijske programe in tri- do štiriletne visokošolske strokovne študijske programe. Podiplomski študijski
programi so: eno- do dveletni študijski programi za pridobitev specializacije, dveletni programi za
pridobitev magisterija znanosti ali umetnosti in študijski programi za pridobitev doktorata znanosti. Ti
trajajo štiri leta po končanem univerzitetnem študiju ali dve leti po magistrskem študiju. Kreditni sistem
študija (ECTS) je obvezen od leta 2002 naprej. Študij je organiziran kot redni ali izredni.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil maturo, zaključni izpit pred 1. 6. 1995,
po letu 2001/2002 pa tudi poklicno maturo in dodatni izpit iz predmeta splošne mature. V visokošolski
strokovni študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit
po štiriletnem srednješolskem ali enakovrednem programu. V specialistični študijski program se lahko
vpiše, kdor ima diplomo iz univerzitetnega ali visokošolskega strokovnega študija. V magistrski
študijski program se lahko vpiše, kdor ima diplomo iz univerzitetnega študija, izjemoma in ob
izpolnjevanju posebnih pogojev pa tudi, kdor je končal visokošolski strokovni študij. Na doktorski študij
se lahko vpiše, kdor ima diplomo univerzitetnega študija ali kdor ima opravljen magisterij znanosti.
Prehodnost
Ob izpolnjevanju pogojev, določenih z Merili za prehode med študijskimi programi in študijskimi
programi, je prehodnost med zgoraj navedenimi študijskimi programi mogoča do njihovega izteka.
Listine, strokovni in znanstveni naslovi
Diplomanti si pridobijo diplomo in strokovni ali znanstveni naslov, določen v skladu z Zakonom o
strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo). Značilni
strokovni naslov za diplomante univerzitetnih študijskih programov je univerzitetni diplomirani …, na
tehniških, pedagoških in umetniških študijskih področjih univerzitetni diplomirani inženir …, profesor
…, akademski … Diplomantom medicine, dentalne medicine, farmacije in veterinarstva se podeljujejo
strokovni naslovi doktor medicine, doktor dentalne medicine, magister farmacije, doktor veterinarske
medicine. Diplomant visokošolskega strokovnega programa prejme strokovni naslov diplomirani … ali
diplomirani inženir … Po podiplomskih študijskih programih se pridobijo strokovni naslov specialist …
in znanstvena naslova magister znanosti/umetnosti in doktor znanosti. Vsi strokovni in znanstveni
naslovi so javno objavljeni v Uradnem listu RS, št. 22/99, 33/99, 57/99, 10/00, 12/01, 47/02 in 50/05.
Študijski programi po prenovi
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04) in Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06) sta pravna okvira za
vpeljavo tristopenjskega visokošolskega sistema, skladnega z Bolonjsko deklaracijo. Študijski programi
prve stopnje so univerzitetni in visokošolski strokovni. Trajanje je opredeljeno časovno (od tri do štiri
leta) in s kreditnimi točkami (od 180 do 240 kreditnih točk). V letniku študija si je mogoče pridobiti 60
kreditnih točk, pri čemer ena kreditna točka pomeni od 25 do 30 ur študentovega dela oziroma od 1500
do 1800 ur na leto. Študijski programi druge stopnje so magistrski študijski programi (magisterij
stroke). Obsegajo od 60 do 120 kreditnih točk in trajajo eno ali dve leti. Trajanje posameznega
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magistrskega študijskega programa mora biti načrtovano v povezavi s trajanjem prvostopenjskega
študijskega programa. Na istem strokovnem področju skupno trajanje ne sme presegati pet let (3 + 2,
4 + 1). Med študijske programe druge stopnje spadajo tudi enoviti magistrski študijski programi.
Oblikujejo se, če izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali predpisi Republike
Slovenije. Če z direktivami Evropske unije ni določeno drugače, trajajo pet let in obsegajo 300 kreditnih
točk. Tretja stopnja ima eno vrsto študijskih programov: doktorske študijske programe. Študij traja tri
leta, študijskih obveznosti je za 180 kreditnih točk, od tega dve tretjini za raziskovalno delo. Na vseh
treh stopnjah so mogoči tudi skupni študijski programi (ang. joint degrees). Študij je organiziran kot
redni ali izredni. Kot obliko vseživljenjskega učenja visokošolski zavodi lahko oblikujejo in izvajajo
študijske programe za izpopolnjevanje.
Vpisni pogoji
V univerzitetni (in enoviti magistrski) študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil maturo,
zaključni izpit pred 1. 6. 1995 ali poklicno maturo in dodatni izpit iz predmeta splošne mature. V
visokošolski strokovni študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil maturo, poklicno maturo ali
zaključni izpit po štiriletnem srednješolskem ali enakovrednem programu. Splošni pogoj za vpis v
magistrske študijske programe je uspešno končan študijski program prve stopnje. Natančneje se ti
pogoji določijo s posameznim študijskim programom. Opredeliti je treba študijske programe z ustreznih
strokovnih področij, za kandidate z drugih področij pa se glede na razlike med strokami določi od 10 do
60 kreditnih točk premostitvenih obveznosti. Splošni pogoj za vpis v doktorske študijske programe je
končan študijski program druge stopnje, kamor sodi tudi dosedanji univerzitetni študijski program, ki se
izkazuje z diplomo o univerzitetnem izobraževanju (glej spodnjo tabelo o umeščenosti kvalifikacij v
SOK, EOK in EOVK).
Prehodnost
Ob izpolnjevanju določenih pogojev je mogoča prehodnost med študijskimi programi iste stopnje ter
med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje.
Listine, strokovni in znanstveni naslov
Diplomanti si pridobijo diplomo in strokovni ali znanstveni naslov, določen v skladu z Zakonom o
strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06 in 87/11 – ZVPI). Značilna strokovna
naslova za diplomante študijskih programov prve stopnje sta diplomirani … (UN) in diplomirani …
(VS). Diplomanti drugostopenjskega magistrskega študijskega programa si pridobijo strokovni naslov
magister …, na tehniških, pedagoških in umetniških študijskih področjih pa magister inženir …,
magister profesor …, magister akademski … Diplomantom medicine, dentalne medicine, farmacije in
veterinarstva se podeljujejo strokovni naslovi doktor medicine, doktor dentalne medicine, magister
farmacije, doktor veterinarske medicine. Po končanem doktorskem študijskem programu se pridobi
znanstveni naslov doktor znanosti. Vsi strokovni in znanstveni naslovi se javno objavljajo v Uradnem
listu RS.
Študijski programi, sprejeti pred uveljavitvijo zakona iz leta 2004, se bodo iztekli s študijskim letom
2015/16; zadnji razpis za vpis vanje je bil objavljen za študijsko leto 2008/09. Študijski programi,
sprejeti po uveljavitvi navedenega zakona, so se razpisovali postopoma, v študijskem letu 2009/10 pa so
bili razpisani izključno prenovljeni oziroma novi študijski programi.
Diplomanti študijskih programov, sprejetih pred prenovo, lahko nadaljujejo študij po študijskih
programih druge in tretje stopnje v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06) in Merili za prehode med študijskimi programi; merila so natančneje
določena s posameznim študijskim programom.
Raven SOK, EOK in EOVK
Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15) je umestil ravni kvalifikacij
slovenskega ogrodja kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: SOK) v evropsko ogrodje kvalifikacij (v
nadaljnjem besedilu: EOK) in v evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu:
EOVK).
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Kvalifikacije so v SOK, EOK in EOVK umeščene, kot je prikazano v spodnji tabeli:
Izobrazbe1
Diploma o višji strokovni izobrazbi
(Višja strokovna izobrazba)2

Raven SOK

Raven EOK

Raven EOVK

6

5

Kratki cikel

7

6

Prva stopnja

8

7

Druga stopnja

9

8

Tretja stopnja

10

8

Tretja stopnja

Diploma prve stopnje (VS)
(Visokošolska strokovna izobrazba – VS)3
Diploma prve stopnje (UN)
(Visokošolska univerzitetna izobrazba – UN) 4
Diploma o visokem strokovnem izobraževanju
(Visoka strokovna izobrazba)5
Diploma druge stopnje
(Magisterij, pridobljen po magistrskem študijskem
programu ali enovitem magistrskem študijskem
programu)6
Diploma o specializaciji
(Specializacija po visokošolski strokovni
izobrazbi)7
Diploma o univerzitetnem izobraževanju
(Univerzitetna izobrazba)8
Diploma o magisteriju znanosti
(Magisterij znanosti/umetnosti)9
Diploma o specializaciji
(Specializacija po visoki univerzitetni izobrazbi)10
Diploma tretje stopnje
(Doktorat znanosti)11
Diploma o doktoratu znanosti
(Doktorat znanosti)12
1

Zaradi preglednejšega razlikovanja med aktualnimi in iztekajočimi študijskimi programi so kvalifikacije v tabeli prikazane v
različnih barvah:
- z modro so obarvane kvalifikacije, ki jih kandidati pridobivajo v aktualnih študijskih programih,
- z zeleno so obarvane kvalifikacije, ki jih kandidati pridobivajo v iztekajočih se študijskih programih.
2
Pridobljena po letu 1996 v skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00,
86/04 – ZVSI in 79/06 – ZPSI-1) in po letu 2004 v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS,
št. 86/04 in 100/13).
3
Pridobi se po letu 2004 v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14; v nadaljnjem besedilu: ZViS).
4
Pridobi se po letu 2004 v skladu z ZViS.
5
Pridobi se po letu 1994 v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
6
Pridobi se po letu 2004 v skladu z ZViS.
7
Pridobi se v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
8
Pridobi se po letu 1994 v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
9
Pridobi se v skladu z ZVIS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
10
Pridobi se po letu 1994 v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16. Ta kvalifikacija se glede na
slovensko zakonodajo in skladno z načelom najboljšega ujemanja umešča na deveto raven SOK, vendar pa glede na učne
rezultate ne dosega zahtevnosti učnih rezultatov osme ravni EOK. Zato je ta kvalifikacija primerljiva z opisniki sedme ravni
EOK.
11
Pridobi se po letu 2004 v skladu z ZViS.
12
Pridobi se po letu 1994 v skladu z ZViS, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.
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Zagotavljanje kakovosti
Kakovost visokošolskih zavodov in študijskih programov se zagotavlja z akreditacijskimi ter notranjimi
in zunanjimi evalvacijskimi postopki. Za akreditacijo, njeno podaljšanje in zunanjo evalvacijo
visokošolskih zavodov in študijskih programov je pristojna Nacionalna agencija Republike Slovenije za
kakovost v visokem šolstvu. Za notranje evalvacijske postopke so odgovorni visokošolski zavodi.
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Navodila za izpolnjevanje:
1 Podatki o diplomantu
Vpišite priimek in ime diplomanta ter datum njegovega rojstva, kakor so vpisani v evidenci po 81. členu
Zakona o visokem šolstvu, vpisno številko študenta in datum diplomiranja.
2 Podatki o visokošolski kvalifikaciji
2.1 Vpišite ime podeljene listine in strokovni ali znanstveni naslov ter njegovo okrajšavo, objavljena v
seznamih po zakonu o strokovnih in znanstvenih naslovih v Uradnem listu RS.
2.2 Vpišite študijsko področje in uradno ime študijskega programa; če je program razčlenjen na smeri
ali module, naštejte tudi te; pripišite, kdaj je bil študijski program sprejet in kdaj ga je akreditiral
pristojni slovenski organ.
2.3 Vpišite uradno ime visokošolskega zavoda, ki je diplomo podelil, njegovo skrajšano ime in sedež.
2.4 Vpišite status visokošolskega zavoda: javni, zasebni z državno koncesijo (če gre za študijski
program s koncesijo), zasebni. Dodajte tudi vrsto visokošolskega zavoda: univerza, članica univerze,
fakulteta, umetniška akademija, visoka strokovna šola.
2.5 Vpišite učne jezike, v katerih poteka študij.
3 Podatki o ravni izobrazbe
3.1 Vpišite vrsto izobrazbe oziroma stopnjo študijskega programa in raven izobrazbe.
Za študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, vpišite: študijski program za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe, študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, študijski program za pridobitev
specializacije, študijski program za pridobitev magisterija znanosti/umetnosti, študijski program za
pridobitev doktorata znanosti.
Za študijski program, sprejet po 11. 6. 2004, vpišite:
– prva stopnja: visokošolski strokovni študijski program, univerzitetni študijski program,
– druga stopnja: magistrski študijski program, enoviti magistrski študijski program,
– tretja stopnja: doktorski študijski program.
Vpišite raven izobrazbe glede na slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK 6, SOK 7, SOK 8, SOK 9 ali
SOK 10), evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK 5, EOK 6, EOK 7 ali EOK 8) in evropsko ogrodje
visokošolskih kvalifikacij (EOVK kratki cikel, EOVK prva stopnja, EOVK druga stopnja ali EOVK
tretja stopnja), in sicer glede na tabelo v poglavju 8 (Informacija o visokošolskem sistemu v Republiki
Sloveniji).
3.2 Vpišite uradno trajanje študija v letih in kreditnih točkah. Navedite dejanske študijske obveznosti,
vključno s podatki o pomembnejših delih, npr. praktičnem usposabljanju. Lahko se izrazijo v deležih
(koliko časa je namenjenega kateri od pomembnih sestavin programa, npr. predavanjem, vajam,
seminarjem, praktičnemu izobraževanju, izpitom, seminarskim nalogam, diplomskemu izpitu ipd.) ali
samo kot splošni opis, npr. eno leto rednega študija.
3.3 Vpišite pogoje za vpis in merila za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa. Če se je kandidat vpisal po
merilih za prehode, vpišite tudi te.
4

Podatki o študiju in uspešnosti študenta

4.1 Vpišite, kako je bil študij organiziran: kot redni, izredni ali na daljavo.
4.2 Opišite glavne zahteve študijskega programa. Vključite podrobnosti o pravilih glede napredovanja v
višji letnik in dokončanja študija, npr. obvezni predmeti, obvezna praksa, če je treba opraviti vse hkrati,
temeljna pravila diplomiranja. Naštejte učne cilje ter spretnosti in kompetence, predvidene s študijskim
programom.
4.3 Natančneje predstavite študijski program (predmetnik, število ur pri posameznem predmetu,
kreditno ovrednotenje ipd.), podatke o študentovem uspehu pri izpitih in drugih obveznostih iz
programa in tudi morebitne druge študentove dosežke (pomembnejše seminarske naloge, nastope,
izdelke, diplomske naloge, nagrade, priznanja ipd.; navedete lahko tudi ime mentorja). Pripišite kraj in
institucijo, kjer so bile obveznosti opravljene, če se kraj razlikuje od sedeža institucije oziroma če se
institucija razlikuje od tiste, ki je izdala diplomo. Negativnih ocen ne vpisujte. Vpišite študentovo
povprečno oceno, izračunano kot srednjo vrednost ocen pri vseh opravljenih obveznostih, ki se
ocenjujejo z ocenami od 1 do 10. Pri izračunu upoštevajte samo vpisane ocene (po eno oceno za vsak
predmet), ne upoštevajte pa negativnih ocen in ocene diplomskega dela ali zagovora diplome. To oceno
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vpišite posebej. Povprečne ocene se lahko prikazujejo tudi po posameznih sestavinah programa
(predavanja, vaje ipd.). Pri vpisu po merilih za prehode ali priznanih obveznostih, kjer ocena ni ali ne
more biti določena, upoštevajte ocene, ki jih je pridobil na vašem zavodu.
4.4 Vpišite način ocenjevanja študentovih obveznosti, predstavite ocenjevalno lestvico in pojasnite, kaj
posamezna ocena pomeni (npr. povprečni minimum za pozitivno oceno je 40 %).
4.5 Če je mogoče, navedite častni naziv, npr. Summa Cum Laude, Merit.
5 Podatki o možnostih za nadaljevanje študija in zaposlovanja
5.1 Navedite, v katerih vrstah študijskih programov diplomant lahko nadaljuje študij.
5.2 Naštejte značilne zaposlitve, ki jih je mogoče opravljati s pridobljeno diplomo.
6 Dodatne informacije
6.1 Dodajte kakršno koli informacijo o študijskem programu, ki je v prejšnjih poglavjih še niste vpisali,
je pa pomembna za oceno programa (npr. čas študija v tujini).
6.2 Vpišite naslove univerze, fakultete, oddelka ipd., kjer je mogoče dobiti dodatne informacije, njihove
telefonske številke, naslove elektronske pošte, spletnih strani ipd., in naslov centra Enic/Naric. Dodajte
tudi spletno stran o SOK, tj. http://www.nok.si/.
7 Podpis pooblaščene osebe in pečat:
7.1 Vpišite datum, ko je bila izdana priloga k diplomi.
7.2 Vpišite ime in priimek osebe, pooblaščene za podpis priloge.
7.3 Vpišite uradni položaj osebe, pooblaščene za podpis priloge.
7.4 S pečatom ali žigom potrdite verodostojnost dokumenta.
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------------------------Higher Education Institution

Priloga št. 2

DIPLOMA SUPPLEMENT
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, the Council of Europe
and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to
improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of
qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is designed to provide a description of the nature,
level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the
individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free
from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all
eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the
reason why.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Information identifying the holder of the qualification
Family name:
Given name:
Date of birth:
Student identification number or code:
Date of graduation:

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Information identifying the qualification
Name of qualification and title conferred (in original language):
Main field(s) of study for the qualification:
Name of awarding institution (in original language):
Legal status of awarding institution:
Language(s) of instruction/examination:

3
3.1
3.2
3.3

Information on the level of the qualification
Level of qualification:
Official length of study programme:
Access requirements:

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Information on the contents and results gained
Mode of study:
Study programme requirements:
Study programme details and the individual grades/credits obtained:
Grading scheme:
Overall classification of the qualification (in original language):

5 Information on the function of the qualification
5.1 Access to further study:
5.2 Professional status:
6 Additional information
6.1 Additional information:
6.2 Further information sources:
7
7.1
7.2
7.3
7.4

Certification of the supplement
Date:
Signature:
Official capacity:
Official stamp or seal:
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Information on the higher education system in the Republic of Slovenia

Higher education in Slovenia is regulated by the Higher Education Act (Uradni list RS, No. 32/12 –
official consolidated text, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 and 85/14).
Higher Education Institutions
Courses of study are provided by public and private universities and their members – faculties, art
academies and professional colleges. Private faculties and art academies as well as public and private
professional colleges may also be organised as independent higher education institutions. Universities,
faculties and art academies may provide all types of study programmes, while professional colleges may
provide, as a rule, first-cycle professional study programmes, but also second-cycle programmes if they
meet certain special requirements.
Pre-reform study programmes
According to the regulation in force prior to the Act Amending Higher Education Act (Uradni list RS,
No. 63/04), the higher education system offered two types of undergraduate study programmes:
academic study programmes (4 to 6 years) and professional study programmes (3 to 4 years). The
postgraduate study programmes in place prior to the reform were as follows: specialisation study
programmes (1 to 2 years), master of science or master of arts study programmes (2 years) and doctoral
study programmes (4 years after completion of an academic study programme or 2 years after
completion of a master study programme). The European Credit Transfer and Accumulation System
(ECTS) has been compulsory since 2002. Studies are organised on a full- or part-time basis.
Access requirements
Access to academic study programmes is open to holders of a matura certificate, a final examination
certificate obtained prior to 1 June 1995, or a vocational matura certificate obtained during or after the
2001/02 academic year plus an additional examination in one of the general matura subjects. Access to
higher professional study programmes is open to holders of a matura certificate, a vocational matura
certificate or a final examination certificate of a four-year higher secondary or equivalent programme.
Access to specialisation study programmes is open to holders of a diploma obtained in an academic or
higher professional study programme. Access to master’s study programmes is open to holders of a
diploma obtained in an academic study programme, and exceptionally and subject to certain additional
requirements, also to holders of a higher professional diploma. Access to doctoral degree studies is open
to holders of a diploma in an academic study programme or to holders of a master’s degree.
Transfers
Transfers between the aforementioned study programmes are possible until they expire if the
requirements prescribed by the Criteria for transferring between study programmes and by individual
study programmes are met.
Qualifications, professional and academic titles
Graduates acquire a diploma and a professional or academic title determined in accordance with the
Professional and Academic Titles Act (Uradni list RS, No. 83/03 – official consolidated text). The
typical professional title for graduates of academic study programmes is univerzitetni diplomirani …,
while graduates of technical, teacher training and art programmes acquire the title univerzitetni
diplomirani inženir …, professor … and akademski …, respectively. Graduates of medicine, dental
medicine, pharmacology and veterinary medicine programmes acquire the professional titles doktor
medicine, doktor dentalne medicine, magister farmacije and doktor veterinarske medicine, respectively.
Graduates of higher professional study programmes acquire the professional title diplomirani … or
diplomirani inženir … Graduates of post-graduate study programmes acquire the professional title
specialist … and the academic title magister znanosti/umetnosti and doktor znanosti. All professional
and academic titles are published in Uradni list RS, Nos. 22/99, 33/99, 57/99, 10/00, 12/01, 47/02 and
50/05.
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Post-reform study programmes
The Act Amending the Higher Education Act (Uradni list RS, No. 63/04) and the Act Amending the
Higher Education Act (Uradni list RS, No. 94/06) represent the legal framework for the introduction of
three-cycle higher education, in accordance with the Bologna Declaration. The first cycle study
programmes are academic and professional study programmes. Their duration is defined in terms of
years (three to four years) and credits (180 to 240 credits). A total of 60 credits may be obtained per
study year, and one credit is equivalent to 25 to 30 hours of student work, amounting to between 1500
and 1800 hours per year in total. The second cycle study programmes are master’s study programmes
(professional master’s degree). They consist of between 60 and 120 credits and last one or two years.
The duration of a master’s study programme must be planned with regard to the duration of the first
cycle study programme. The total duration in the same field of study must not exceed five years (3+2,
4+1). The second cycle study programmes also include long-cycle master’s study programmes. They are
formed for studying professions regulated by EU directives or the legislation of the Republic of
Slovenia. Unless determined differently by EU directives, these programmes are five years in duration
and consist of 300 credits. The third cycle consists of one type of study programme: a doctoral study
programme. Such programmes last three years, and the study requirements consist of 180 credits, two
thirds of which must be acquired through research. The degrees in all three cycles can be formed as joint
degrees. Studies are organised on a full- or part-time basis. Higher education institutions may organise
and provide supplementary study programmes as a form of lifelong learning.
Access requirements
The access requirement for academic and single cycle master’s study programmes is a matura
examination, a final examination prior to 1 June 1995, or a vocational matura examination plus an
additional examination in one general matura subject. The access requirement for higher professional
study programmes is a matura examination, a vocational matura examination or a final examination
from a four-year secondary school or equivalent programme. The general access requirement for a
master’s study programme is the completion of a first cycle study programme. The specific access
requirements are determined by each study programme. Study programmes from corresponding fields of
study must be determined, while candidates who have graduated from other fields of study are required
to acquire between 10 and 60 additional bridging credits, depending on the difference between the fields
of study. The general access requirement for doctoral study programmes is the completion of a second
cycle study programme, or a former academic study programme, gaining a diploma of academic higher
education (look at the following table of qualification classification into SQF, EQF and EHEQF).
Transfers
Transfers between study programmes of the same cycle as well as between short-cycle higher education
and first-cycle study programmes are possible when certain requirements are met.
Qualifications, professional and academic titles
Graduates are granted a diploma and a professional or academic title determined in accordance with the
Professional and Academic Titles Act (Uradni list RS, No. 61/06 and 87/11 – ZVPI). The typical
professional titles of graduates of first cycle study programmes are diplomirani … (UN) and diplomirani
… (VS). Graduates of a second cycle master’s study programme acquire the professional title magister,
while graduates of technical, teacher training and art programmes acquire the title magister inženir …,
magister profesor … and magister akademski …, respectively. Graduates of medicine, dental medicine,
pharmacology and veterinary medicine acquire the professional title doktor medicine, doktor dentalne
medicine, magister farmacije and doktor veterinarske medicine, respectively. A completed doctoral
study programme results in a diploma and academic title doktor znanosti. All professional and academic
titles are published in Uradni list RS.
Study programmes adopted before the 2004 Act entered into force will expire in the academic year
2015/2016; the last call for enrolment was published for the 2008/09 academic year. Study programmes
adopted after the 2004 amendments were introduced gradually; the process was completed by the
2009/10 academic year, when exclusively modernised study programmes became available.
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Graduates of study programmes adopted before the reform may continue their studies in the second or
third cycle study programmes pursuant to the Act Amending the Higher Education Act (Uradni list RS,
No. 94/06) and the Criteria for transferring between study programmes; the criteria are determined in
more detail by the study programme.
Levels of SQF, EQF and EHEQF
Slovenian Qualifications Framework Act (Uradni list RS, No. 104/15) classified the levels of the
Slovenian Qualifications Framework (SQF) into the European Qualifications Framework (EQF) and
into the European Higher Education Qualifications Framework (EHEQF).
Qualifications in the SQF, EQF and EHEQF are classified as presented in the following table:
Qualifications1
Diploma o višji strokovni izobrazbi
(Short-cycle higher vocational education)2
Diploma prve stopnje (VS)
(Professional bachelor’s degree)3
Diploma prve stopnje (UN)
(Academic bachelor’s degree)3

SQF
level

EQF level

EHEQF level

6

5

Short cycle

7

6

First cycle

8

7

Second cycle

9

8

Third cycle

10

8

Third cycle

Diploma o visokem strokovnem izobraževanju
(Diploma of professional higher education)4
Diploma druge stopnje
(Master’s degree) 5
Diploma o specializaciji
(Specialisation following professional higher education)6
Diploma o univerzitetnem izobraževanju
(Diploma of academic higher education)7
Diploma o magisteriju znanosti
(Research master’s degree)8
Diploma o specializaciji
(Specialisation following academic higher education) 9
Diploma tretje stopnje
(Doctorate) 10
1

In order to more clearly differentiate between active study programmes and those that are being phased-out qualifications in
the table are presented in different colours:
qualifications acquired in active study programmes are in blue;
qualifications acquired in study programmes that are being phased-out are in green.
2
Acquired after 1996 according to the Vocational Education Act (Uradni list RS, No. 12/96, 44/00, 86/04 – ZVSI and 79/06 –
ZPSI-1) and after 2004 in accordance with Post-secondary Vocational Education Act (Uradni list RS, Nos. 86/04 and 100/13).
3
Acquired after 2004 according to Higher Education Act (Uradni list RS, No. 32/12 – official consolidated text, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 109/12 and 85/14; ZViS).
4
Acquired after 1994 according to ZViS and before the end of academic year 2015/2016.
5
Acquired after 2004 according to ZViS.
6
Acquired according to ZViS and before the end of academic year 2015/2016.
7
Acquired after 1994 according to ZViS and before the end of academic year 2015/2016.
8
Acquired according to ZViS and before the end of academic year 2015/2016.
9
Acquired after 1994 according to ZViS and before the end of academic year 2015/2016. According to Slovenian law and in
accordance with the principle of best fit, this qualification is classified as SQF level 9, but according to learning outcomes, it
does not meet with the requirements of the learning outcomes of EQF level 8. That is why this qualification is comparable to
the descriptors of EQF level 7.
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SQF
level

EQF level

EHEQF level

Diploma o doktoratu znanosti
(Doctorate) 11
Quality assurance
The quality of higher education institutions and study programmes is ensured through accreditation and
internal and external evaluation procedures. The accreditation, prolongation of accreditation, and the
external evaluation of higher education institutions and study programmes is the responsibility of the
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education. Higher education institutions are
responsible for internal evaluation procedures.

10
11

Acquired since 2004 according to ZViS.

Acquired after 1994 according to ZViS and before the end of academic year 2015/2016.
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Instructions for completing the form:
1 Information identifying the holder of the qualification
Enter the graduate’s full name, date of birth as entered in the records referred to in Article 81 of the
Higher Education Act, student identification number and date of graduation.
2 Information identifying the qualification
2.1 Enter the name of the document granted and the academic or professional title as well as its
abbreviation published in Uradni list RS pursuant to the Professional and Academic Titles Act.
2.2 Enter the field of studies and official name of the study programme; if the programme is divided into
options or modules, enter them too; include information on the date when the study programme was
adopted and the date of accreditation by the Slovenian accreditation institution.
2.3 Enter the official name of the higher education institution issuing the diploma, its abbreviated name
and the address of its head office.
2.4 Enter the status of the higher education institution: public, private or private with a concession
granted by the state (if this is a study programme with a concession). Indicate the general national
educational classification of the awarding institution: university, university member, faculty, art
academy or professional college.
2.5 Enter the languages of instruction in which the course was delivered and examined.
3 Information on the level of the qualification
3.1 Enter the type and level of the qualification.
For study programmes adopted before 11 June 2004, enter one of the following: professional study
programme, academic study programme, specialisation study programme, master of science/art study
programme, doctoral study programme.
For study programmes adopted after 11 June 2004, enter one of the following:
- first cycle: professional study programme, academic study programme,
- second cycle: master’s study programme, long-cycle master’s study programme,
- third cycle: doctoral study programme.
Enter the level of the qualification according to the Slovenian Qualifications Framework (SQF 5, SQF
6, SQF 7, SQF8, SQF9 or SQF 10), the European Qualifications Framework (EQF 5, EQF 6, EQF 7 or
EQF 8) and the European Higher Education Qualifications Framework (EHEQF short cycle, EHEQF
first cycle, EHEQF second cycle or EHEQF third cycle), as presented in the table in chapter 8
(Information on the higher education system in the Republic of Slovenia).
3.2 Enter the official duration of the study programme in years and credits. Explain the actual workload,
including information on any major sub-components, such as practical training. This can be expressed
as percentages (i.e. how much time is devoted to individual important parts of the programme, such as
lectures, tutorials, seminars, practical education, exams, seminar papers and the diploma examination)
or simply by using the normal description of the length of the course, e.g. one year of full-time study.
3.3 Enter the access requirements and criteria for the selection of candidates in the event of enrolment
limitations. If the candidate enrolled on transfer criteria grounds, enter those too.
4 Information on the contents and results gained
4.1 Enter the organisation of the studies: full-time, part-time or distance.
4.2 Describe the main requirements of the study programme. Provide details of the regulations covering
progress to a higher year and successfully passing the qualification, e.g. compulsory components,
compulsory practical elements, whether all elements have to be passed simultaneously, and basic thesis
regulations. Provide details on the learning outcomes, skills, competences, stated aims and objectives
associated with the qualification.
4.3 Provide a detailed description of the study programme (syllabus, number of hours in each course,
credit evaluation, etc.), information on the student’s exam results and other programme requirements, as
well as any other student achievements (important seminar papers, presentations, products, diploma
papers, awards, prizes, etc.) and mentors’ names, with an indication of the full name and address (place
of actual carrying out of education) of the institution where they were acquired if this institution did not
award them. Do not enter failing grades. Enter the average grade of the student calculated as the mean
value of grades in all completed requirements graded on a scale of 1 to 10. The calculation should
include only recorded grades (one grade per course) and not failing grades or the grade of the thesis or
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diploma examination. The latter should be entered separately. In the event of transfer enrolment or
recognition where a grade is not/cannot be applied, include the grades attained at your institution.
4.4 Enter the method of assessment of the student requirements, present the grading scheme and explain
the meaning of each grade (e.g. the average minimum passing mark is 40%).
4.5 Where appropriate, indicate the overall classification for the final qualification, i.e. Summa Cum
Laude, Merit, etc.
5 Information on the function of the qualification
5.1 Indicate the types of study programme where the qualification represents the access requirement.
5.2 List typical jobs where diploma holders are typically employed.
6 Additional information
6.1 Add any relevant information on the study programme not yet entered under any of the headings
above, but which is important for the evaluation of the programme (e.g. time spent studying abroad).
6.2 Enter the addresses of the university, faculty, department, etc., that may provide further information,
their telephone numbers, email addresses, website addresses, etc., and the address of the ENIC/NARIC
centre. Also add the website address for SQF, i.e. http://www.nok.si/en/.
7 Certification of the supplement
7.1 Enter the date of issue of the diploma supplement.
7.2 Enter the full name of the person authorised to sign the supplement.
7.3 Enter the official job title of the person authorised to sign the supplement.
7.4 Confirm the authenticity of the document with a stamp.
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Odločba o soglasju k Sklepu o prenehanju
ustanove USTANOVA FUNDACIJA UPANJE
V STISKI

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 3. člena in drugega odstavka
32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi
prenehanja ustanove USTANOVA FUNDACIJA UPANJE V STISKI, s sedežem Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana naslednjo

ODLOČBO
1. S to odločbo se daje soglasje k Sklepu o prenehanju
ustanove USTANOVA FUNDACIJA UPANJE V STISKI, s sedežem Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga je 26. 2. 2006
sprejela uprava te ustanove.
2. V tem postopku ni bilo stroškov postopka.
Št. 01704-58/2006/9
Ljubljana, dne 9. maja 2016
EVA 2016-2611-0034
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

USTAVNO SODIŠČE
1639.

Odločba o ugotovitvi, da je 28. člen Zakona
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-109/15-14
Datum: 19. 5. 2016

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic, na seji 19. maja 2016

o d l o č i l o:
1. Člen 28 Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15 in 90/15)
je v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje iz prejšnje
točke odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljenega neskladja iz 1. točke izreka
se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev
neprofitnega stanovanja, prizna tudi subvencija do priznane
neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije
neprofitnih najemnin.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelj vlaga zahtevo za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
(Uradni list RS, št. 14/15 – v nadaljevanju ZUUJFO), ki je črtal
(razveljavil) drugi stavek tretjega odstavka 28. člena Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju ZUPJS).

Uradni list Republike Slovenije
Predlagatelj navaja, da je bila z ZUUJFO subvencija za tržna
in hišniška stanovanja sestavljena iz dveh delov, in sicer iz subvencije, ki je bila razlika med priznano tržno in priznano neprofitno najemnino, in dodatne subvencije do višine priznane neprofitne najemnine. Z izpodbijano določbo naj bi zakonodajalec
določenim upravičencem ukinil pravico do dodatne subvencije.
Predlagatelj zatrjuje, da je izpodbijana ureditev v neskladju z 2.,
14., 15., 34., 35., 50. in 78. členom Ustave ter z 8. in 14. členom
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP)
ter 1. členom Prvega protokola k EKČP. Predlagatelj navaja, da
so neprofitna najemna stanovanja namenjena uvajanju ustavne
pravice do primernega stanovanja, uresničevanju načela socialne države in zagotavljanju človeškega dostojanstva. Država
naj bi bila dolžna zagotavljati pravno varnost bivališča oziroma
doma vsem državljanom Republike Slovenije. Pravica do bivališča naj bi bila varovana v 11. členu Mednarodnega pakta o
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Uradni list SFRJ,
št. 7/71, in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – MPESKP)
in v Evropski socialni listini – spremenjena (Uradni list RS,
št. 24/99, MP, št. 7/99 – MESL). Pravica do bivališča naj bi
pomenila tudi pravico do življenja tam, kjer uživamo varnost,
mir in dostojanstvo. Republika Slovenija naj bi bila dolžna spoštovati, ščititi in zagotavljati pravico do ustreznega bivališča.
Država naj bi bila dolžna zagotoviti uživanje te pravice brez
kakršnekoli diskriminacije. Po mednarodnem pravu človekovih
pravic naj bi bila Republika Slovenija dolžna zagotoviti varnost
uživanja bivališča vsem ljudem. Navedena dolžnost države
naj bi bila na podlagi zakona prenesena na lokalno raven,
zato naj bi bili občinski organi dolžni zagotoviti vse pogoje za
izvrševanje pravice iz 87. člena Ustave. Predlagatelj navaja,
da državi ni uspelo vzpostaviti takih pravnih okvirov, ki bi zagotavljali, da bi občine lahko zagotovile učinkovito izpolnjevanje
zakonskih določil s sprejetjem prostorskih aktov za gradnjo
neprofitnih stanovanj, in s tem zagotoviti izpolnjevanja mednarodnih standardov. Številne občine po Republiki Sloveniji
naj ne bi imele zagotovljenega zadostnega števila neprofitnih
stanovanj, namenjenih za začasno reševanje stanovanjskih
stisk. Zato naj bi država v tistih občinah, kjer zaradi neurejenih
prostorskih aktov ni bilo mogoče uveljaviti pravice do najema
neprofitnega stanovanja, to nadomestila s pravico uveljavljanja
subvencije najemnine. S tem naj bi država omogočila vsem, ki
nimajo možnosti bivanja v neprofitnem stanovanju, ker takšnih
stanovanj občina njihovega bivališča ne zagotavlja, bivanje v
tržnem najemnem stanovanju pod enakimi pogoji. Po mnenju
predlagatelja je bila s tem zagotovljena enaka obravnava najemnikov, ki nimajo možnosti najema neprofitnega stanovanja, s
tistimi najemniki, ki to možnost imajo. S sprejetjem ZUUJFO, ki
je spremenil ZUPJS, naj bi se to razmerje porušilo. Pravica do
bivališča naj ne bi bila več zagotovljena vsakomur, temveč naj
bi bila prepuščena arbitrarnemu kriteriju, tj. ali občina razpolaga
z zadostnim številom neprofitnih stanovanj.
2. Zaradi izpodbijane zakonske določbe posamezniki
oziroma družine ne bodo imeli možnosti bivati v tržnem najemnem stanovanju pod enakimi pogoji kot tisti, ki imajo možnost
najema neprofitnega stanovanja, saj ne bodo upravičeni tudi
do subvencije neprofitnega dela tržne najemnine. Izpodbijana
določba, ki ukinja del subvencije najemnine, naj bi povzročala
neenakost med najemniki, ki so na podlagi predpisov upravičeni do najema neprofitnega stanovanja. Dodelitev neprofitnega
stanovanja je vezana na stalno prebivališče. Če ima upravičenec do neprofitnega stanovanja stalno prebivališče v občini, ki
ima na voljo neprofitna stanovanja, bi pravico do subvencije
najemnine lahko uresničil. Če pa upravičenec prebiva v občini,
ki nima neprofitnih stanovanj, te pravice ne more uresničiti.
Z izpodbijano določbo naj bi bilo uveljavljeno razlikovanje med
dvema analognima skupinama prebivalcev. Neenakost med
tistimi, ki so jim dodeljena neprofitna stanovanja, in tistimi, ki jim
niso, ker v občini ni zagotovljeno zadostno število neprofitnih
stanovanj, naj bi pomenila kršitev 14. člena Ustave. Navedena
neenakost naj ne bi bila posledica drugačnega dejanskega sta-
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nja ali materialnih razmer med upravičenci, temveč je izključno
posledica okoliščin, na katere posameznik ne more vplivati.
Izpodbijana določba pa naj bi pomenila tudi diskriminacijo v
povezavi z 8. členom EKČP in 1. členom Prvega protokola k
EKČP.
3. Predlagatelj zatrjuje, da potreba po varčevanju ne sme
biti razlog za neizpolnjevanje ustavnih zavez države. Ustavno
sodišče naj bi zavzelo stališče, da se obseg pravic, določenih
z zakonom, lahko zmanjša, vendar pa bi moral zakonodajalec
pri tem upoštevati pravico iz 50. člena Ustave. Zakonodajalec
naj v konkretnem primeru ne bi izkazal, da je poseg v človekovo pravico nujen, primeren in sorazmeren, zato naj bi bila
izpodbijana ureditev tudi v neskladju z načelom socialne države
(2. člen Ustave). Najemniki, ki živijo v občini, ki ne razpolaga
z neprofitnimi stanovanji, naj ne bi mogli pridobiti subvencije
najemnine, ki je namenjena reševanju socialne ogroženosti.
Izpodbijana ureditev naj bi kršila tudi pravici iz 34. in 35. člena
Ustave. Z ukinitvijo subvencije naj bi država vplivala na povečanje brezdomstva, zato naj bi izpodbijana ureditev pomenila
tudi kršitev 78. člena Ustave. Predlagatelj zatrjuje, da pojem
premoženja zajema tudi socialne prejemke. Ko zakon določeno
pravico določi in ima posameznik legitimno pričakovanje, da jo
bo pod določenimi pogoji užival, naj bi ukinitev te pravice pomenila tudi poseg v pravico do premoženja iz 1. člena Prvega
protokola k EKČP. Ukinitev subvencije v primerih, ko posamezniki niso več zmožni plačevati najemnine in morajo zato
zapustiti stanovanje, po mnenju predlagatelja lahko preraste
tudi v kršitev 3. in 8. člena EKČP.
4. Državni zbor je v odgovoru navedel, da je Vlada ob
sprejetju ZUUJFO navedla, da se bo s spremembo tretjega
odstavka 28. člena ZUPJS vzpostavilo stanje pravic upravičencev do subvencije tržne najemnine, kot je veljajo pred
sprejetjem ZUPJS. Pred sprejetjem ZUPJS naj bi bili najemniki
tržnih stanovanj upravičeni le do subvencije v višini razlike med
priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino. Po
začetku uporabe ZUPJS pa so bili ti najemniki upravičeni še do
dodatne subvencije od priznane neprofitne najemnine. S tem
naj bi se bistveno povečale finančne obveznosti občin. Črtanje
tretjega odstavka 28. člena ZUPJS naj bi pomenilo finančno
razbremenitev občin in vrnitev na pravno ureditev, ki je že
veljala. Državni zbor predlaga, naj Ustavno sodišče zahtevo
predlagatelja zavrne.
5. Vlada v mnenju navaja, da urejanje dodatne subvencije
do priznane neprofitne najemnine v tretjem odstavku 28. člena
ZUPJS ni bilo pravnosistemsko pravilno. Navedeno vprašanje
bi moralo biti urejeno z zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja. Ob sprejetju navedene določbe naj ne bi bile ocenjene
finančne posledice takšne ureditve. Vlada navaja, da je bil
izpodbijani ukrep nujen z vidika vzdržnosti javnih financ, ki je
ustavno varovana dobrina. Vlada naj bi pri izpodbijani ureditvi
tehtala med pričakovanimi pravicami najemnikov v tržnih in
hišniških stanovanjih in zagotavljanjem vzdržnosti javnih financ.
V obdobju, ko so najemniki tržnih in hišniških stanovanj imeli
sporno pravico, naj bi se zelo povečalo število upravičencev.
Zato naj ne bi bilo mogoče predvideti vseh finančnih posledic
za državni in občinske proračune. Vlada navaja, da je bilo treba
za zagotavljanje pravice do subvencije najemnine v letu 2015
zagotoviti 1.700.000,00 EUR. Stanovanjski zakon (Uradni list
RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11 – v nadaljevanju SZ-1) naj bi uredil
dva sistema subvencioniranega najema, in sicer subvencioniranje neprofitnega najema (121. člen SZ-1) in subvencioniranje
tržnega najema stanovanj (121.a in 121.b člen SZ-1). Vlada
meni, da gre za ločena, neodvisna in različna sistema izračunavanja subvencije. Po mnenju Vlade izpodbijana ureditev ne
more povzročati neenakosti, ker najemniki že pred uveljavitvijo
ZUPJS niso bili v enakem položaju. Z določitvijo pravice do dodatne subvencije za najemnike tržnih in hišniških stanovanj naj
bi se višina subvencije za te najemnike bistveno povečala v primerjavi z najemniki v neprofitnih stanovanjih. Vlada opozarja,
da so se zaradi sporne pravice izdatki občin bistveno povečali,
niso pa jim bila zagotovljena dodatna finančna sredstva, ker
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naj bi bilo to v nasprotju s 140. členom Ustave. Vlada meni,
da v obravnavanem primeru ne gre za vprašanje enakosti
med najemniki v tržnih in hišniških stanovanjih in najemniki v
neprofitnih stanovanjih, temveč za vprašanje posega v pričakovane pravice.
B.
6. Predlagatelj navaja, da izpodbija 25. člen ZUUJFO v
zvezi z 28. členom ZUPJS. Člen 25 ZUUJFO je spremenil tretji
odstavek 28. člena ZUPJS tako, da je črtal drugi stavek tretjega
odstavka 28. člena ZUPJS. S tem je upravičencem do subvencije najemnine v tržnih in hišniških stanovanjih ukinil subvencijo
do priznane neprofitne najemnine.1 Pred začetkom veljavnosti
ZUUJFO naj bi imeli najemniki v tržnem ali hišniškem stanovanju
poleg subvencije na podlagi 121.a in 121.b člena SZ-1 še dodatno subvencijo do priznane neprofitne najemnine na način, kot je
določen za subvencije neprofitnih najemnin. Iz navedb predlagatelja izhaja, da predlagatelj nasprotuje veljavni urediti pravice do
subvencije najemnine, ki je urejena v 28. členu ZUPJS. Zato je
Ustavno sodišče zahtevo obravnavalo v tem obsegu.
7. Pravico do subvencionirane najemnine urejata 28. člen
ZUPJS in VIII. poglavje SZ-1. V skladu s prvim odstavkom
28. člena ZUPJS je do subvencije upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju,
bivalni enoti, tržnem najemnem stanovanju in hišniškem stanovanju. Prosilci, ki plačujejo tržno najemnino, so upravičenci
do subvencije najemnine le, če so se prijavili na zadnji javni
razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini stalnega
prebivališča (prvi odstavek 121.a člena SZ-1).2 Do subvencije
je upravičen tisti najemnik, pri katerem njegov ugotovljeni dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne
presega višine njihovega minimalnega dohodka brez dodatka
za delovno aktivnost, določenega skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30 odstotkov
ugotovljenega dohodka in za znesek neprofitne najemnine,
določene po predpisih, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za
znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških
stanovanjih.
8. V skladu s tretjim odstavkom 28. člena ZUPJS je subvencija najemnine določena v višini, kot določa zakon, ki ureja
stanovanjska razmerja. Višina subvencije najemnine je urejena
v SZ-1. V 121. členu SZ-1 je urejena višina subvencije najemnine za najemnike v neprofitnih stanovanjih, v 121.b členu
SZ-1 pa je urejena višina subvencije za najemnike v tržnih in
hišniških stanovanjih.
9. V skladu s četrtim odstavkom 121. člena SZ-1 se
najemniku v neprofitnem stanovanju, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, subvencija določi v višini razlike med
neprofitno najemnino, določeno v tretjem odstavku 121. člena
SZ-1,3 in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni
dohodek in za 30 odstotkov ugotovljenega dohodka, v skladu
s prvim odstavkom tega člena. Subvencija se določi največ v
višini 80 odstotkov neprofitne najemnine, določene v tretjem
odstavku 121. člena SZ-1.
1 Na podlagi 30. člena ZUUJFO je navedena določba začela
veljati 1. 4. 2015. Postopki za uveljavljanje subvencije za tržno in
hišniško stanovanje do priznane neprofitne najemnine so se za
vloge, vložene do 31. 3. 2015, dokončali po dosedanjih predpisih.
2 Če je bil javni razpis za dodelitve neprofitnega najemnega
stanovanja nazadnje objavljen pred več kot enim letom, lahko
prosilci vložijo vlogo za subvencijo neposredno na občinski organ
(drugi odstavek 121.a člena SZ-1).
3 Tretji odstavek 121. člena SZ-1 določa, da se za določitev
subvencionirane najemnine pri izračunavanju višine neprofitne najemnine upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik
zaseda, vendar ne večja, kot znaša primerna površina glede na
število oseb po pravilniku iz 87. člena tega zakona. Če lastnik
stanovanja zaračunava nižjo najemnino, kot bi jo lahko glede na
metodologijo iz 117. člena tega zakona, se subvencija izračunava
od nižje najemnine. Znesek subvencije se obračunava od najemnine brez vpliva rente.
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10. Najemniki v tržnem ali hišniškem stanovanju pa lahko
dobijo subvencijo v višini razlike med priznano tržno najemnino
in priznano neprofitno najemnino (drugi odstavek 121.b člena
SZ-1). Višina priznane neprofitne najemnine je 3 EUR na kvadratni meter stanovanjske površine (tretji odstavek 121.b člena
SZ-1). Višina priznane tržne najemnine je določena v 8. členu
Pravilnika o podrobnejših pogojih, merilih in postopku za dodelitev subvencij mladim družinam za najem tržnih stanovanj
(Uradni list RS, št. 66/07 – v nadaljevanju Pravilnik).4 Višina
najvišje priznane tržne najemnine je določena v fiksnem znesku na kvadratni meter površine stanovanja, upoštevaje delitev
države na statistične regije.
11. Neprofitna najemna stanovanja5 pridobivajo občine,
državni stanovanjski sklad in neprofitne stanovanjske organizacije, ki jih oddajajo v najem za neprofitno najemnino. Najemnina za neprofitna stanovanja se oblikuje v skladu s posebno
metodologijo (tretji odstavek 115. člena in 117. člen SZ-1).
V 118. členu SZ-1 so določeni elementi, ki vplivajo na določitev
višine neprofitne najemnine. Podrobnejši način in postopek za
izračun neprofitnih najemnin je določila Vlada v Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 79/15 in 91/15 – v nadaljevanju Uredba). Osnova za obračun neprofitne najemnine
je vrednost stanovanja, ugotovljena na podlagi Pravilnika o
merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih
stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05). Elementi neprofitne
najemnine so stroški vzdrževanja stanovanja in skupnih prostorov, stroški za opravljanje upravniških storitev, amortizacija
in stroški financiranja, vloženi v stanovanje (2. člen Uredbe).
12. Najemnina za službena, tržna in namenska najemna
stanovanja se oblikuje prosto (drugi odstavek 115. člena SZ-1).
Prosto oblikovana najemnina se oblikuje na podlagi delovanja
tržnega mehanizma ponudbe in povpraševanja. Zakon določa
le zgornjo mejo najemnine, tj. oderuška najemnina (119. člen
SZ-1).
13. Iz navedenega izhaja, da je višina neprofitne najemnine določena s predpisi. Višino tržne najemnine pa določa trg.
Ker neprofitna najemnina ni namenjena pridobivanju dobička,
temveč pokrivanju stroškov stanovanja,6 je nižja od prosto oblikovane tržne najemnine.7 To pomeni, da najemniki v neprofitnih
stanovanjih plačujejo nižjo najemnino kot najemniki v tržnih in
hišniških stanovanjih.
14. Iz opisane zakonske ureditve nedvomno izhaja, da
je zakonodajalec različno uredil način ugotavljanja višine subvencije za najemnike v neprofitnih stanovanjih in najemnike v
4 Na podlagi 209. člena Zakona za uravnoteženje javnih
financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in
102/15 – ZUJF) je z dnem uveljavitve tega zakona Pravilnik prenehal veljati. Člen 8 Pravilnika se uporablja, dokler ne bi minister, pristojen za prostor, sprejel podzakonskega akta, ki bi določil najvišjo
priznano tržno najemnino. Ker pristojni minister takega pravilnika
še ni izdal, se pri določitvi najvišje priznane tržne najemnine še
vedno uporablja 8. člen Pravilnika.
5 V skladu s 83. členom SZ-1 je najemno stanovanje stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino, in stanovanje, ki se
oddaja upravičencu do najema neprofitnega stanovanja (neprofitno
najemno stanovanje); stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu (tržno
najemno stanovanje); stanovanje, ki je namenjeno za oddajo zaradi
zadovoljevanja službenih potreb (službeno najemno stanovanje);
stanovanje, namenjeno institucionalnemu varstvu starejših oseb,
upokojencem ali posebnim skupinam odraslega prebivalstva (namensko najemno stanovanje).
6 Glej 2. člen Uredbe.
7 V zakonodajnem gradivu (Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – SZ-1A, EPA – 1995-IV
– skrajšani postopek, Poročevalec DZ, št. 47/08 – v nadaljevanju
Predlog SZ-1A) ob sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/08 – SZ-1A), s
katerim je zakonodajalec uvedel subvencijo najemnine za tržna in
hišniška stanovanja, je navedeno, da so tržne najemnine bistveno
višje kot neprofitne.
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tržnih ali hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in
druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja (87. člen
SZ-1 in Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14 – v
nadaljevanju Pravilnik II). Najemnikom v tržnih ali hišniških stanovanjih pripada subvencija najemnine, ki pokriva razliko med
priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino.
S tem ukrepom je najemnikom v tržnih ali hišniških stanovanjih
omogočeno, da plačujejo najemnino najmanj v višini priznane
neprofitne najemnine. Najemniki v neprofitnih stanovanjih, ki
zaradi nizkih dohodkov ne zmorejo plačevati neprofitne najemnine, pa so upravičeni do subvencije za plačilo neprofitne najemnine. To pomeni, da so najemniki v neprofitnih stanovanjih
poleg nižje (neprofitne) najemnine upravičeni še do subvencije
te neprofitne najemnine. Najemniki v tržnih ali hišniških stanovanjih pa te možnosti nimajo. Zakonska ureditev ne omogoča,
da bi tudi najemniki v tržnih ali hišniških stanovanjih poleg
subvencije najemnine, ki jim omogoča plačevanje najemnine
v višini priznane neprofitne najemnine, pridobili še subvencijo
najemnine za priznano neprofitno najemnino.
15. Predlagatelj zatrjuje, da so najemniki v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje
za pridobitev neprofitnega stanovanja, v neenakem položaju
z najemniki v neprofitnih stanovanjih pri pridobitvi pravice do
subvencije najemnine. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena
Ustave) zahteva, da je treba bistveno enaka dejanska stanja
obravnavati enako. Če se taka stanja obravnavajo različno,
pa mora za razlikovanje obstajati razumen razlog, ki izhaja
iz narave stvari. Načelo enakosti pred zakonom namreč ne
pomeni, da zakon ne bi smel različno urejati položajev pravnih
subjektov, pač pa, da tega ne sme početi samovoljno, brez
razumnega in stvarnega razloga. Za presojo tega, katere podobnosti in razlike v položajih so bistvene, je torej treba izhajati
iz predmeta pravnega urejanja.8
16. Temeljna predpostavka za kršitev načela enakosti je,
da sploh gre za bistveno enake položaje. Zato je treba najprej
odgovoriti na vprašanje, ali je položaj najemnikov v neprofitnih
stanovanjih in najemnikov v tržnih ali hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega
stanovanja, tako podoben, da gre za bistveno enaka položaja.
17. Namen subvencioniranja najemnine je zagotoviti socialno šibkemu sloju prebivalstva dostop do primernega stanovanja. Zato se zastavlja vprašanje, ali so najemniki v neprofitnih
stanovanjih in najemniki v tržnih ali hišniških stanovanjih, ki
izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, v bistveno enakem socialnem, zlasti premoženjskem položaju, ki je odločilna okoliščina glede predmeta
pravnega urejanja, tj. pravice do subvencioniranja najemnin.
18. Zagotavljanje neprofitnih stanovanj je ukrep aktivne
stanovanjske politike, s katerim država ustvarja možnosti za
pridobitev primernega stanovanja. Namenjen je zagotavljanju
socialne varnosti tistim posameznikom (prvi odstavek 50. člena Ustave), ki si zaradi slabega materialnega položaja težko
zagotovijo primerno stanovanje. Iz prvega odstavka 87. člena
SZ-1 izhaja, da sme občina, država, javni stanovanjski sklad ali
neprofitna stanovanjska organizacija oddati neprofitno najemno
stanovanje le na podlagi javnega razpisa. O upravičenosti do
uvrstitve na prednostno listo in hkrati o uvrstitvi med upravičence, ki jim bodo zagotovljena stanovanja po posameznem javnem
razpisu, ter o neuvrstitvi med tiste, ki jim bodo zagotovljena
stanovanja, se odloči v splošnem upravnem postopku (drugi
8 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-68/04 z dne 6. 4.
2006 (Uradni list RS, št. 45/06, in OdlUS XV, 26), št. U-I-275/05
z dne 6. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 118/07, in OdlUS XVI, 85),
št. U-I-218/07 z dne 26. 3. 2009 (Uradni list RS, št. 27/09, in
OdlUS XVIII, 12), št. U-I-287/10 z dne 3. 11. 2011 (Uradni list
RS, št. 94/11), št. U-I-149/11 z dne 7. 6. 2012 (Uradni list RS,
št. 51/12), št. U-I-85/14 z dne 10. 7. 2014 (Uradni list RS, št. 58/14)
in št. U-I-88/15, Up-684/12 z dne 15. 10. 2015 (Uradni list RS,
št. 82/15).
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odstavek 87. člena SZ-1). Pogoji za dodeljevanje neprofitnih
stanovanj v najem, če jih oddajajo občine, država, javni stanovanjski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije, so določeni v Pravilniku II. V prvem odstavku 3. člena Pravilnika II so
določeni splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so
upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja.9 Do dodelitve
neprofitnega stanovanja so upravičeni le prosilci, katerih dohodki
gospodinjstva v obdobju leta dni pred razpisom ne presegajo
povprečne neto plače v državi do določenih odstotkov (5. člen
Pravilnika II). Pogoji in merila posameznega razpisa so določeni
tako, da ima pri dodelitvi neprofitnega stanovanja prednost ena
ali več kategorij prosilcev (6. člen Pravilnika II).10 Prosilcu ne
more biti dodeljeno stanovanje poljubne površine, saj najemodajalci uporabljajo površinske normative (V. poglavje Pravilnika II).
19. Število neprofitnih stanovanj je manjše od števila posameznikov, ki bi izpolnjevali dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja.11 Razlog, da posamezniki, kljub
temu da izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje, ne morejo
pridobiti pravice do neprofitnega stanovanja, torej ni v različnem
socialnem, zlasti premoženjskem položaju, temveč v tem, da
država in občine ne zagotavljajo dovolj neprofitnih stanovanj. Iz
drugega odstavka 28. člena ZUPJS izhaja, da je dohodkovna
meja za pridobitev subvencije najemnine določena v bistvenem
podobno za najemnike v neprofitnih stanovanjih in za najemnike
v tržnih ali hišniških stanovanjih.12 To pa pomeni, da so najemniki
v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in
druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja in niso dobili
neprofitnega stanovanja zaradi premajhnega števila teh stanovanj, z vidika pravice do subvencioniranja najemnin v bistveno
enakem položaju kot najemniki v neprofitnih stanovanjih.
20. Ker najemniki v tržnih ali hišniških stanovanjih, ki
izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, niso upravičeni do subvencije najemnine do
9 Prvi odstavek 3. člena Pravilnika II določa: "Splošni pogoji,
ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve
neprofitnega stanovanja, so:
- državljanstvo Republike Slovenije;
- stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja javnega stanovanjskega sklada ali neprofitne stanovanjske organizacije,
v kateri je zaprosil za pridobitev neprofitnega stanovanja;
- da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo
stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik
neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali
stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega
stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike
stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za
nedoločen čas za neprofitno najemnino;
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik
drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;
- da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu
dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo v
mejah, določenih v 5. členu tega pravilnika;
- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega
postopka."
10 Prvi odstavek 6. člena Pravilnika II določa: "Pri razreševanju vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja imajo prednost družine z več otroki, družine z manjšim številom zaposlenih, mladi in
mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom in državljani z
daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki,
žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja ter
prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost, katero opravljajo, pomembni za občino, kar mora občina posebej opredeliti v razpisu."
11 Glej Predlog SZ-1A.
12 Predpisi različno urejajo višino neprofitne najemnine za
najemnike v neprofitnih stanovanjih in višino priznane neprofitne
najemnine za najemnike v tržnih ali hišnikih stanovanjih. Zato je
moral zakonodajalec pri določitvi dohodkovne meje, pri kateri je
višina (priznane) neprofitne najemnine eno od meril za njeno določitev, to upoštevati.
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priznane neprofitne najemnine tako kot najemniki v neprofitnih
stanovanjih, mora Ustavno sodišče presoditi, ali za takšno
razlikovanje obstaja razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari.
21. Državni zbor v odgovoru navaja, da je razlog za
ukinitev dodatne subvencije najemnikom v tržnih ali hišniških
stanovanjih razbremenitev občinskih proračunov in vrnitev na
ureditev, ki je veljala pred sprejetjem ZUPJS. Vlada v mnenju
navaja, da je ukinitev subvencije do priznane neprofitne najemnine za najemnike tržnih ali hišniških stanovanj nujna z
vidika vzdržnosti javnih financ. Število upravičencev naj bi se
drastično povečalo. Zato ni bilo mogoče predvideti vseh finančnih posledic za državni in občinske proračune. Z uveljavitvijo
dodatne subvencije za najemnike tržnih in hišniških stanovanj
naj bi prišlo do neobvladljive in nepredvidljive porabe občinskih in državnih sredstev. Vlada meni, da bi ukinitev dodatne
subvencije za najemnike v tržnih in hišniških stanovanjih lahko
pomenila neenako obravnavanje le, če bi že predhodno obstajala enakost med obema položajema. Poudarja pa, da sta bila
pred sprejetjem ZUPJS urejena dva relativno ločena sistema
subvencioniranja najemnin za najemnike v neprofitnih stanovanjih in najemnike v tržnih ali hišniških stanovanjih.
22. Člen 78 Ustave nalaga državi določeno obveznost
in jo usmerja pri njenem delovanju na področju stanovanjske
politike. Z navedeno določbo Ustava izrecno poudarja enega
od socialnih vidikov, ki izhaja iz načela socialne države (2. člen
Ustave). Država mora z ustreznimi ukrepi ustvarjati možnosti
za pridobitev primernega stanovanja. Iz navedene določbe torej izhaja obveznost oblikovanja aktivne stanovanjske politike.
Država lahko izbira različne ukrepe za izpolnitev svoje obveznosti. Ukrepi so lahko različni in lahko posegajo na različna
področja pravnega urejanja. Vrsta ukrepov, ki jih bo izbrala država, pa sodi v zakonodajalčevo široko polje proste presoje.13
Vendar pa je zakonodajalec pri izbiri ukrepov vezan na načelo
enakosti in prepoved diskriminacije (14. člen Ustave).
23. Zagotavljanje vzdržnih javnih financ je lahko razumen
razlog za ukinitev ali zmanjšanje obsega pravic s področja socialne varnosti. Obseg pravic s področja socialne varnosti je
odvisen od finančne sposobnosti države za izplačevanje takih
prejemkov.14 Če finančne zmožnosti države ne zadoščajo za
zagotavljanje določene pravice s področja socialne varnosti, je
zakonodajalec dolžan (načelo prilagajanja družbenim razmeram)
zakonsko ureditev spremeniti tako, da breme znižanja sorazmerno razporedi med upravičence. Vendar mora pri tem spoštovati
zahteve načela zaupanja v pravo (2. člen Ustave) in načela
enakosti (drugi odstavek 14. člena Ustave). Spoštovanje načela
enakosti in zagotavljanje enakega obravnavanja je ena temeljnih
zahtev, na katero mora paziti zakonodajalec pri urejanju pravic,
ki pomenijo izvrševanje pravice do socialne varnosti. Zato le
zagotavljanje vzdržnih javnih financ ne more biti razumen razlog
za zmanjšanje obsega pravice le določeni skupini upravičencev.
Zakonodajalec bi moral imeti v takem primeru še dodatne razloge, ki bi bili razumni glede na predmet zakonskega urejanja.
24. Državni zbor in Vlada nista pojasnila, kaj je razlog za
različno obravnavo najemnikov v tržnih ali hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev
neprofitnega stanovanja, v primerjavi z najemniki v neprofitnih
stanovanjih. Kot razumen razlog za različno obravnavanje ni
mogoče sprejeti zatrjevanja Vlade in Državnega zbora, da je bila
zakonska ureditev, ki je veljala pred uveljavitvijo ZUPJS, enaka
izpodbijani ureditvi. Zgolj dejstvo, da je bila pravica do subvencioniranja najemnine pred uveljavitvijo ZUPJS že različno urejena
za najemnike v neprofitnih stanovanjih in najemnike v tržnih ali
13 B. Kresal v: L. Šturm, Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana
2002, str. 762.
14 Podobno Ustavno sodišče v odločbah št. U-I-223/96 z
dne 11. 6. 1998 (Uradni list RS, št. 49/98, in OdlUS VII, 123),
št. U-I-36/00 z dne 11. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 133/03, in
OdlUS XII, 98), št. U-I-86/96 z dne 12. 12. 1996 (Uradni list RS,
št. 2/97, in OdlUS V, 176) in št. U-I-186/12 z dne 14. 3. 2013, Uradni
list RS, št. 25/13, in OdlUS XX, 3).
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hišniških stanovanjih, ne more biti razumni razlog za različno
obravnavo posameznikov, ki so v bistveno podobnih položajih.
25. Zakonodajalec torej ni izkazal razumnega razloga, ki
bi izhajal iz narave stvari, za drugačen položaj najemnikov v
neprofitnih stanovanjih v primerjavi z najemniki v tržnih ali hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za
pridobitev neprofitnega stanovanja. Prvi so poleg plačila nižje
(neprofitne) najemnine upravičeni še do subvencije neprofitne
najemnine. Drugi pa so upravičeni le do subvencije najemnine,
ki pokriva razliko med priznano tržno najemnino in priznano
neprofitno najemnino, niso pa upravičeni do dodatne subvencije do priznane neprofitne najemnine. Ustavno sodišče je zato
ugotovilo, da je 28. člen ZUPJS v neskladju s splošnim načelom
enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave (1. točka izreka).
26. Gre za položaj, ko je neenakost posledica tega, da
zakonodajalec položaja tistih najemnikov v tržnih ali hišniških
stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za
pridobitev neprofitnega stanovanja, ne ureja na enak način,
kot ureja položaj najemnikov v neprofitnih stanovanjih. Zato
je Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) sprejelo
ugotovitveno odločbo. Ugotovilo je, da je v neskladju z Ustavo
28. člen ZUPJS, ki ureja pravico do subvencije najemnine.
Vendar pa to ne onemogoča zakonodajalcu, da ugotovljeno
protiustavnost odpravi s spremembo SZ-1, ki ureja višino subvencije najemnine. Na podlagi drugega odstavka 48. člena
ZUstS je Ustavno sodišče zakonodajalcu naložilo, naj ugotovljeno neskladje odpravi v roku enega leta od objave odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije (2. točka izreka).
27. Ustavno sodišče lahko na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določi način izvršitve svoje odločbe. Da
bi bila v času do odprave ugotovljenega neskladja z Ustavo
zagotovljena enaka obravnava upravičencev do subvencije
najemnine, je Ustavno sodišče odločilo, da se do odprave ugotovljenega neskladja upravičencem do subvencije v tržnih in
hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, prizna še subvencija
do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za
subvencije neprofitnih najemnin (3. točka izreka).
28. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost izpodbijane ureditve že zaradi neskladja z drugim odstavkom
14. člena Ustave, ni ocenjevalo drugih očitkov predlagatelja.
C.
29. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS ter tretje alineje
tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni
list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja
Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat,
Jasna Pogačar in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

1640.

Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo in o
razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani

Številka: Up-386/15-26
U-I-179/15-8
Datum: 12. 5. 2016

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem s sklepom Ustavnega sodišča, in v postopku odločanja o

Uradni list Republike Slovenije
ustavni pritožbi Borisa Žigona, Renče, in Mirana Kebra, Volčja
Draga, na seji 12. maja 2016

o d l o č i l o:
1. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 –
uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) je v neskladju z Ustavo, ker ne določa, da se sklep o začetku stečajnega
postopka, ki je bil izdan na upnikov predlog, vroči družbenikom
stečajne dolžnice, če je ta družba z omejeno odgovornostjo.
2. Zakonodajalec mora ugotovljeno neskladje iz 1. točke
izreka odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljenega neskladja iz 1. točke izreka morajo sodišča prve stopnje sklep o začetku stečajnega
postopka, kadar je ta začet na predlog upnika, vročiti tudi
družbenikom stečajne dolžnice, če je stečajna dolžnica družba
z omejeno odgovornostjo.
4. Točka I izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst
192/2015 z dne 1. 4. 2015 se razveljavi in zadeva se v tem
obsegu vrne Višjemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom začelo
stečajni postopek nad pritožnico družbo ES Gorica, d.o.o.,
Nova Gorica, imenovalo upraviteljico in ugotovilo pravnoorganizacijsko obliko poslovanja upraviteljice ter odločilo še o plačilih, ki naj se opravijo iz proračuna Republike Slovenije. Višje
sodišče je pritožbo pritožnikov, sicer družbenikov pritožnice,
zavrglo kot prepozno, pritožbo pritožnice pa kot neutemeljeno
zavrnilo in potrdilo prvostopenjski sklep.
2. Pritožnika zatrjujeta kršitev pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave in 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94,
MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP), saj naj bi bila zaradi
zakonske ureditve vročanja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(v nadaljevanju ZFPPIPP) prikrajšana za pritožbo. Menita namreč, da bi jima moral biti sklep o začetku stečajnega postopka
osebno vročen in šele od trenutka vročitve bi moral teči rok za
vložitev pritožbe. Osebno vročitev utemeljujeta z okoliščino, da
gre za sklep, ki odloča o njunih pravicah, dolžnostih in pravnih
interesih. Da jima sklep ni bil vročen osebno, pa naj bi pomenilo tudi kršitev enakosti pred zakonom, ker sta postavljena
v neenak položaj glede na upnike in stečajnega dolžnika, ki
so upravičeni do osebne vročitve. Z zavrženjem pritožbe naj
bi jima bila kršena tudi pravica do izjave iz 22. člena Ustave,
temelječa na spoštovanju človekove osebnosti in dostojanstva
iz 34. člena Ustave, ki strankam zagotavlja, da so aktivni udeleženci v postopku. Menita tudi, da njuna vloga ni bila vsebinsko
obravnavana in da se sodišče ni opredelilo do njunih navedb,
ker jima sporni sklep ni bil osebno vročen. Pravnemu pouku
sklepa o začetku stečajnega postopka očitata nejasnost in
dvoumnost ter da sta bila zaradi njega zavedena, saj sta vložila
pritožbo v roku, ki je veljal za dolžnika, sama kot družbenika pa
naj ne bi bila ustrezno podučena o roku za pritožbo.
3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-386/15
z dne 22. 6. 2015 ustavno pritožbo pritožnikov sprejel v obravnavo, ustavne pritožbe pritožnice stečajne dolžnice družbe
ES Gorica, pa ne. Hkrati je do končne odločitve Ustavnega
sodišča v stečajnem postopku št. St 5169/2014, ki se vodi pred
Okrožnim sodiščem v Novi Gorici, zadržal nadaljnje opravljanje
dejanj. O sprejemu ustavne pritožbe je Ustavno sodišče na
podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) obvestilo Višje sodišče v
Ljubljani.
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4. V skladu z drugim odstavkom 56. člena ZUstS je
Ustavno sodišče obvestilo upnike stečajne dolžnice družbe ES
Gorica o sklepu o sprejemu, ki je bil objavljen na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti, da se lahko
izjavijo o ustavni pritožbi. Na ustavno pritožbo sta odgovorila
predlagateljica postopka upnica Maja Bolčina in upnica Družba
za upravljanje terjatev bank, d. d., Ljubljana.
5. Upnica Maja Bolčina navaja, da je predlogu za začetek
stečajnega postopka priložila vse dokaze o višini svoje terjatve.
Zato zavrača trditve, ki se nanašajo na višino njene terjatve.
Dodaja, da je njeno terjatev priznala tudi že stečajna upraviteljica. Ustavnemu sodišču predlaga, naj ustavno pritožbo zavrne.
6. Upnica Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana, pa navaja, da je vložila najprej svoj predlog za začetek
stečajnega postopka nad družbo ES Gorica, kasneje pa je
priglasila udeležbo v predmetnem stečajnem postopku, ki ga
je začela upnica Bolčina. Ves čas postopka naj bi zatrjevala,
da je dolžnica družba ES Gorica insolventna in da naj njeno
premoženje ne bi zagotavljalo poplačila terjatev, ki jih ima do
stečajne dolžnice. Zato upnica meni, da ni bilo kršeno načelo
sorazmernosti in da je bilo postopanje v stečajnem postopku
pravilno. Glede drugih zatrjevanih kršitev človekovih pravic pa
se upnica ne želi opredeliti.
7. V postopku odločanja o ustavni pritožbi je Ustavno
sodišče na podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS začelo
postopek za oceno ustavnosti ZFPPIPP. Sklep o začetku postopka in ustavno pritožbo je poslalo Državnemu zboru in mu
omogočilo, da nanju odgovori, česar pa Državni zbor ni storil.
Sklep o začetku postopka je Ustavno sodišče objavilo tudi na
spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti, da
bi se lahko upniki o njem izjavili, česar pa niso storili.
B. – I.
8. Eden od pomembnejših elementov pravice do enakega
varstva pravic (22. člen Ustave) je pravica do izjave v postopku.
Bistven predpogoj za uresničevanje pravice do izjave v postopku pa je pravica do informacije (tako Ustavno sodišče že v sklepu št. Up-367/97 z dne 25. 5. 1999); stranka namreč pravice
do izjave v postopku ne more uresničiti, če ni zagotovljeno, da
bo predhodno izvedela za procesna dejanja, glede katerih se
ima pravico izjaviti. Najpomembnejši procesni institut, ki služi
uresničevanju pravice do informacije kot predpogoja pravice do
izjave v postopku, je vročanje (tako že v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-279/08 z dne 9. 7. 2009, Uradni list RS, št. 57/09,
in OdlUS XVIII, 35).
9. Namen vročanja je na eni strani omogočiti naslovljencu,
da se seznani z opravljenim procesnim dejanjem sodišča ali
stranke, da bo temu primerno lahko pripravil svojo obrambo,
in na drugi strani, da dobi sodišče o prejemu pošiljke zanesljiv
dokaz.1 Ta namen lahko vročitev doseže le, če je dejansko
zagotovljeno, da bo sodno pisanje prispelo do naslovnika. Kot
je Ustavno sodišče poudarilo že v citirani odločbi št. U-I-279/08,
je vročanje sodnih pisanj (vabil, sodnih odločb in vlog strank
postopka) zelo pomembno procesno opravilo, ki zagotavlja
uresničevanje načela kontradiktornosti oziroma načela obojestranskega zaslišanja, saj se stranka z vročitvijo sodnih pisanj
seznanja s potekom postopka, s procesnimi dejanji sodišča in
nasprotne stranke. Vročanje ni samostojno procesno dejanje,
temveč realno opravilo, ki omogoča opravo nekega drugega procesnega dejanja oziroma je predpogoj za perfektnost
drugega procesnega dejanja ali za nastop določene pravne
posledice. Pravilna vročitev (prvega ali kateregakoli drugega)
sodnega pisanja vzpostavi stik sodišča s stranko, kar v nadaljevanju postopka omogoča uspešno vodenje postopka, četudi
se ta stik sodišča s stranko kasneje izgubi.
1 L. Rosenberg, K. H. Schwab in P. Gotwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, Verlag C. H. Beck, München 2004, str. 459. Tako
tudi V. Rijavec v: L. Ude in A. Galič, (red.), Pravdni postopek, Zakon
s komentarjem, 1. knjiga (1. do 150. člen), GV Založba, Ljubljana
2005, str. 535.
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10. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) pripisuje vročitvi poseben pomen, čeprav
prvi odstavek 6. člena EKČP ne zahteva specifične oblike
vročanja.2 Pošten postopek, ki obsega tudi temeljno načelo
kontradiktornega postopka,3 zahteva, da imajo vse stranke
postopka možnost, da se seznanijo z vsemi vlogami in dokazi
v zadevi in se izjavijo o njih, z namenom vplivanja na odločitev
sodišča o zadevi.4 Če sodna pisanja, vključno z vabilom na
obravnavo, niso osebno vročena, je stranki lahko preprečeno,
da se brani v postopku.5 Iz prvega odstavka 6. člena EKČP
poleg tega izhaja zahteva, da se stranke ustrezno seznanijo
s sodno odločitvijo, kar je še posebej pomembno, ko je treba
pritožbo vložiti v določenem roku.6 Vendar pravica iz prvega
odstavka 6. člena EKČP ni absolutna in je lahko predmet omejitev.7 Poleg tega ta določba zahteva, da države pogodbenice
organizirajo svoj sodni sistem tako, da so postopki hitri in
učinkoviti.8 Pri tem države pogodbenice uživajo določeno polje
proste presoje, vendar morajo omejitve zasledovati legitimni
cilj in morajo biti v razumnem razmerju sorazmernosti med
sprejetim ukrepom in ciljem, ki ga želijo doseči.9
11. Vročanje v insolventnih postopkih je urejeno
v 123. členu ZFPPIPP. V skladu s prvim odstavkom tega
člena se v predhodnem postopku zaradi insolventnosti sodna
pisanja in pisanja strank vročajo strankam postopka. V skladu
z drugim odstavkom 123. člena ZFPPIPP pa se v glavnem postopku zaradi insolventnosti sodna pisanja ter pisanja strank
ali upravitelja vročijo samo, če za posamezno pisanje tako
določa zakon, in osebi, za katero zakon določa, da se ji pisanje vroči. Razmejitev med predhodnim in glavnim postopkom
zaradi insolventnosti je urejena v 49. členu ZFPPIPP. Odločilni
trenutek, ko se predhodni prestopek prevesi v glavni postopek zaradi insolventnosti, je trenutek, ko sodišče izda sklep,
s katerim odloči o začetku postopka zaradi insolventnosti
(četrti odstavek 49. člena ZFPPIPP).10 Ko je torej izdan sklep
o začetku stečajnega postopka, kot v obravnavanem primeru,
se šteje, da se je začel glavni postopek zaradi insolventnosti
(glavni stečajni postopek), v katerem veljajo pravila vročanja,
določena v drugem odstavku 123. člena ZFPPIPP, ki zahtevajo posebno zakonsko določbo, da se vročanje sploh opravi,
sicer vročanje nadomešča javno naznanilo v obliki objave na
spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti,
urejeno v 122. členu ZFPPIPP. V skladu s četrtim odstavkom
122. člena ZFPPIPP velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, da
se je stranka postopka zaradi insolventnosti ali druga oseba
seznanila z vsebino sodne odločbe, vloge druge stranke v tem
postopku ali drugega pravnega dejanja iz prvega odstavka
122. člena ZFPPIPP s potekom osmih dni po objavi tega
pravnega dejanja.
Sklep ESČP v zadevi Bogonos proti Rusiji z dne 5. 2. 2004.
Sodba ESČP v zadevi Ruiz-Mateos proti Španiji z dne
23. 6. 1993.
4 Sodba ESČP v zadevi Lobo Machado proti Portugalski z
dne 20. 2. 1996.
5 Sklepa ESČP v zadevah Ozgur-Karaduman proti Nemčiji z
dne 26. 6. 2007 in Weber proti Nemčiji z dne 2. 10. 2007 ter sodba
ESČP v zadevi Dilipak in Karakaya proti Turčiji z dne 4. 3. 2014.
6 Sodba ESČP v zadevi Hennings proti Nemčiji z dne 16. 12.
1992; sklep ESČP v zadevi Bogonos proti Rusiji; sodba ESČP v
zadevi Sukhorubchenko proti Rusiji z dne 10. 2. 2005; sodba ESČP
v zadevi Mikulová proti Slovaški z dne 6. 12. 2005 in sklep ESČP
v zadevi Weber proti Nemčiji.
7 Sodba ESČP v zadevi Ashingdane proti Združenemu kraljestvu z dne 28. 5. 1985.
8 Sodba ESČP v zadevi Süßmann proti Nemčiji z dne 16. 9.
1996.
9 Sodbi ESČP v zadevah Ashingdane proti Združenemu
kraljestvu in Fayed proti Združenemu kraljestvu z dne 21. 9. 1994.
10 Drugače v sklepu Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 2/2014
z dne 9. 1. 2014, v katerem sodišče šteje za del predhodnega postopka ne le izdajo sklepa o začetku stečajnega postopka, temveč
tudi pritožbeni postopek vse do njegove pravnomočnosti.
2
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12. ZFPPIPP razlikuje postopek z dolžnikovim predlogom
za začetek stečajnega postopka (234. člen ZFPPIPP) in postopek z upnikovim predlogom za začetek stečajnega postopka
(235. člen ZFPPIPP). V zadnjem primeru, ko torej predlog za
začetek stečajnega postopka vloži upnik, ZFPPIPP družbeniku
stečajnega dolžnika daje pravico, da zoper sklep o začetku
stečajnega postopka vloži pritožbo (drugi odstavek 242. člena
ZFPPIPP). Zastavlja se vprašanje, kako se družbenik stečajnega dolžnika seznani s sklepom o začetku stečajnega postopka.
Kot je bilo pojasnjeno v prejšnji točki obrazložitve, se z izdajo
sklepa o začetku stečajnega postopka začne glavni postopek
zaradi insolventnosti (četrti odstavek 49. člena ZFPPIPP), pravzaprav glavni stečajni postopek. Zato veljajo pravila vročanja
iz drugega odstavka 123. člena ZFPPIPP. Ker ZFPPIPP ne
določa, da se sklep o začetku stečajnega postopka vroči družbenikom stečajnega dolžnika, velja, da se ti seznanijo s sklepom prek javnega naznanila po domnevi iz četrtega odstavka
122. člena ZFPPIPP. Zato je Ustavno sodišče v nadaljevanju
preizkusilo, ali je ureditev, ki vročitev sklepa o začetku stečajnega postopka družbenikom stečajnega dolžnika nadomešča
z javnim naznanilom v obliki javne objave na spletnih straneh
AJPES, pri čemer jim je hkrati dana pravica do pritožbe zoper
sklep o začetku stečajnega postopka, skladna z 22. členom
Ustave. Ker je v obravnavanem primeru stečajna dolžnica
družba z omejeno odgovornostjo, je Ustavno sodišče svojo
presojo omejilo le na primere, ko gre za stečajne postopke
zoper družbe z omejeno odgovornostjo (471. člen Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13 in 55/15 – v
nadaljevanju ZGD-1).
13. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da mora za
vse izjeme od zahteve po vročitvi pisanj neposredno naslovniku obstajati legitimen razlog (odločba Ustavnega sodišča
št. U-I-279/08). Tudi v obravnavanem primeru Ustavno sodišče
ocenjuje, da javno naznanilo sklepa o začetku stečajnega
postopka družbeniku stečajnega dolžnika, kadar se postopek
začne na predlog upnika, namesto vročitve tega sklepa pomeni
poseg v pravico do informacije kot sestavnega dela pravice do
enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Na podlagi javnega
naznanila se namreč šteje, da se je družbenik stečajnega dolžnika seznanil z vsebino sodne odločbe, vloge druge stranke
ali drugega pravnega dejanja s potekom osmih dni po objavi
tega pravnega dejanja, pri čemer nasprotni dokaz ni dovoljen.
Pri tem pa ZFPPIPP zaradi javnega naznanila ne predpisuje
za družbenika stečajnega dolžnika daljšega roka za vložitev
pritožbe zoper sklep o začetku stečajnega postopka, temveč
velja splošni pritožbeni rok petnajst dni iz prvega odstavka
127. člena ZFPPIPP. To pomeni, da družbenik stečajnega dolžnika lahko omejeno uveljavi svojo pravico in gre za drugačen
položaj kot v primeru, ko je Ustavno sodišče presojalo ureditev
postopka izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99,
110/99 in 31/07 – ZFPPod), kjer prav tako ni bila določena
vročitev sklepa o začetku postopka izbrisa in sklepa o izbrisu,
čeprav so imeli družbeniki pravico vložiti ugovor oziroma pritožbo, ki pa ju je bilo mogoče uveljaviti v bistveno daljših rokih.11
14. Ustavno sodišče je v okviru presoje, ali je takšen
poseg ustavno dopusten, najprej ocenilo, ali poseg temelji na
ustavno dopustnem, tj. stvarno upravičenem cilju (tretji odstavek 15. člena Ustave). Iz zakonodajnega gradiva12 je jasno
razviden cilj, ki ga je zakonodajalec zasledoval s sprejetjem
ureditve javne naznanitve, tj. na sodoben in preglednejši način
zagotoviti javno objavo vseh pomembnih procesnih dejanj v
postopkih zaradi insolventnosti, ki ima enak pozitivni publicitetni
učinek, kot je značilen za objave v registrskem postopku, in s
tem nadomestiti objave v Uradnem listu Republike Slovenije
11 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-135/00 z dne
9. 10. 2002 (Uradni list RS, št. 93/02, in Odl. US XI, 211).
12 Predlog zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (EPA 1662-IV), Poročevalec
Državnega zbora št. 95/07, str. 197.
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in na sodnih deskah, ki jih je poznala prej veljavna ureditev po
Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS,
št. 67/93, 39/97 in 52/99 – ZPPSL). Neposredna uporaba procesnih institutov pravdnega postopka (zlasti pravil o vročanju)
bi namreč praktično onemogočila uresničitev sodnega varstva
v postopku zaradi insolventnosti, saj na strani tožene stranke
v pravdnem postopku nastopa manjše število oseb. Zato je
pravila o osebnem vročanju zakonodajalec nadomestil s pravili
o javni objavi na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi
insolventnosti.13 Tudi iz sodne prakse ESČP izhaja, da objava
na sodni deski in v uradnem glasilu zasleduje legitimni cilj
zagotoviti hiter in učinkovit stečajni postopek.14 Ratio opustitve
osebne vročitve je namreč v večjem številu oseb, zlasti upnikov,
ki so stranke stečajnega postopka, zato bi lahko vročitve bistveno povečale stroške postopka in ohromile njegov potek.15 Ker
je učinkovita seznanitev s procesnimi pisanji pogoj za učinkovit
in hiter postopek, slednji pa je sestavni del ustavne zahteve
po učinkovitem sodnem varstvu (23. člen Ustave), gre tudi pri
omejitvi pravice do izjave v postopku, varovane v 22. členu
Ustave, za ustavno dopusten cilj, zaradi katerega je zakonodajalec smel omejiti navedeno pravico s tem, ko je namesto
vročanja za družbenike stečajne dolžnice določil javno objavo
na spletnih straneh (122. člen ZFPPIPP).
15. Glede na to, da je ustavno dopustno, da je zakonodajalec vročitev nadomestil z javno naznanitvijo, je treba oceniti
še, ali je izpodbijana ureditev v skladu s splošnim načelom
sorazmernosti. Oceno, ali ne gre morda za prekomeren poseg,
opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti (odločba št. U-I-18/02 z dne 24. 10. 2003, Uradni list
RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86, 25. točka obrazložitve).
16. V obravnavanem primeru gre za družbenike stečajne
dolžnice, ki je družba z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju d. o. o.). Položaj je specifičen, saj ZGD-1 omejuje število
družbenikov v d. o. o. V skladu z drugim odstavkom 473. člena
ZGD-1 je lahko v d. o. o. največ 50 družbenikov, več pa v
skladu s tretjim odstavkom istega člena le z dovoljenjem ministra, pristojnega za gospodarstvo. Poleg tega, upoštevaje
ureditev ZGD-1 (in sodnega registra), ni mogoče izhajati iz
predpostavke, da družbeniki sodišču niso znani.16 Gre tako za
omejeno število oseb, ki sodišču niso neznane, in je položaj v
tem pogledu drugačen od položaja delniške družbe oziroma
od položaja tistega, ki ga je imel pred očmi zakonodajalec, ko
je namesto vročitve določil v postopkih zaradi insolventnosti
javno naznanitev. Ne gre za večje število oseb, ki ne bi bilo
obvladljivo, kot tudi ne gre za sodišču neznane osebe. Neposredna uporaba procesnih institutov pravdnega postopka
(zlasti pravil o vročanju) tako ne bi mogla ohromiti uresničitve
sodnega varstva v postopku zaradi insolventnosti, saj bi bilo
treba opraviti vročitev manjšemu, vnaprej znanemu številu
oseb.17 Ob tem je Ustavno sodišče upoštevalo tudi okoliščino,
da so d.o.o., ki imajo dejansko 50 družbenikov, izjemno redke v
pravnem prometu. Na drugi strani ima lahko opustitev vročitve
sklepa o začetku stečajnega postopka daljnosežne posledice
za družbenike, saj so lahko zaradi zakonodajalčevega posega
v pravico do informacije posledično prikrajšani tudi za pravico
do pritožbe, ki jim jo ZFPPIPP zagotavlja v drugem odstavku
242. člena ZFPPIPP. Med težo posledic in koristmi, ki jih je
zakonodajalec želel doseči z nadomestitvijo vročitve z javnim
naznanilom, je torej očitno nesorazmerje.
13 N. Plavšak, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, razširjena uvodna
pojasnila, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 101.
14 Sodba ESČP v zadevi De Geouffre de la Pradelle proti
Franciji z dne 16. 12.1992, 32. točka.
15 Sodba ESČP v zadevi Zavodnik proti Sloveniji z dne 21. 5.
2015, 76. točka.
16 Prim. prvi odstavek 482. člena ZGD-1 ter 4. do 8. člen
Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 65/08, 49/09 in 17/15 – ZSReg).
17 Prim. sodbo ESČP v zadevi Zavodnik proti Sloveniji,
78. točka.
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17. Glede na navedeno izpodbijana ureditev ni sorazmerna v ožjem pomenu oziroma prekomerno posega v pravico iz 22. člena Ustave družbenikov stečajne dolžnice, ki je
d.o.o., v primerih, ko je stečajni postopek začet na predlog
upnika.
18. Kot je bilo že pojasnjeno, ZFPPIPP v drugem odstavku 123. člena določa, da se pisanja v glavnem postopku
zaradi insolventnosti vročajo samo, če za posamezno pisanje
tako določa zakon, in osebi, za katero zakon določa, da se
ji pisanje vroči. Zaradi opisane nomotehnike razveljavitev ni
mogoča, zato je Ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka
48. člena ZUstS sprejelo ugotovitveno odločbo. Ugotovilo je, da
je ZFPPIPP, ki ne določa, da se sklep o začetku stečajnega postopka, kadar se ta začne na predlog upnika, vroči družbeniku
stečajnega dolžnika, ki je d.o.o., v neskladju z 22. členom Ustave (1. točka izreka). 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).
19. Da bi v času do odprave ugotovljenega neskladja
lahko stečajni postopki nemoteno tekli, je Ustavno sodišče na
podlagi pooblastila iz drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo način izvršitve svoje odločbe. Določilo je, da v tem času
sodišča prve stopnje sklepe o začetku stečajnega postopka,
kadar je ta začet na predlog upnika, vročajo tudi družbenikom
stečajne dolžnice, če je ta d. o. o. (3. točka izreka).

Obrazložitev

B. – II.
20. Ker izpodbijana odločitev sodišča temelji na ureditvi, ki
je v neskladju z 22. členom Ustave, je Ustavno sodišče ugodilo
tudi ustavni pritožbi in razveljavilo I. točko izreka sklepa Višjega
sodišča. Zadevo je v tem obsegu vrnilo Višjemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje (4. točka izreka), v katerem bo moralo
upoštevati stališča iz te odločbe.
21. Ker je Ustavno sodišče izpodbijani sklep razveljavilo
že zaradi kršitve 22. člena Ustave, drugih zatrjevanih kršitev
človekovih pravic ni presojalo.
C.
22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena, drugega odstavka 40. člena ter prvega in drugega
odstavka 59. člena ZUstS in druge alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik mag. Miroslav
Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, mag. Marta
Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Pri odločanju je bila izločena sodnica
dr. Dunja Jadek Pensa. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo
soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

1641.

Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

Številka: Up-950/14-24
Datum: 12. 5. 2016

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Aleša Butale, Ljubljana, na seji 12. maja 2016

s k l e n i l o:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani
št. II Kp 32575/2012 z dne 9. 9. 2014 se zavrže.

Stran
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A.
1. Zoper pritožnika je oškodovanka kot tožilka vložila
obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja ogrožanja varnosti
po prvem odstavku 135. člena Kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15 in 6/16
– popr. – KZ-1). Sodišče prve stopnje ga je oprostilo obtožbe,
Višje sodišče pa je ugodilo pritožbi pooblaščenca oškodovanke
kot tožilke in je z izpodbijanim sklepom razveljavilo oprostilno
sodbo. Zadevo je vrnilo prvostopenjskemu sodišču v novo sojenje in odredilo njeno dodelitev drugemu sodniku.
2. Pritožnik zatrjuje, da mu je Višje sodišče z izpodbijanim
sklepom kršilo pravico do nepristranskega sojenja iz prvega
odstavka 23. člena Ustave, saj naj bi v senatu Višjega sodišča,
ki je ugodil pritožbi in razveljavil oprostilno sodbo, sodelovala
sodnica, s katero je bil pritožnik pred 30 leti sodelavec in naj
z njo vse od takrat ne bi imel dobrih odnosov. Sodelovanje te
sodnice v senatu Višjega sodišča naj bi tako vzbujalo dvom o
nepristranskosti sodišča. Pritožnik navaja, da bi, če bi moral
sam odločati o zadevi, kjer bi bila udeležena omenjena sodnica, takoj predlagal svojo izločitev. Ker je bila zadeva predložena v ponovno sojenje drugemu sodniku, pritožnik meni, da mu
je bila kršena tudi pravica do zakonitega sodnika iz drugega
odstavka 23. člena Ustave. Pritožnik predlaga izjemno odločanje o ustavni pritožbi pred izčrpanjem pravnih sredstev. Navaja,
da sklep, s katerim Višje sodišče razveljavi oprostilno sodbo in
zadevo vrne v novo sojenje, ni pravnomočna sodna odločba,
zato naj zoper njo ne bi imel drugega učinkovitega pravnega
sredstva kot ustavno pritožbo.
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo s sklepom
št. Up-950/14 z dne 3. 9. 2015 sprejel v obravnavo. Hkrati je zadržal izvršitev izpodbijanega sklepa, in sicer tako, da je kazenski
postopek, ki teče zoper pritožnika, prekinil do končne odločitve
Ustavnega sodišča. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno
sodišče o sprejemu ustavne pritožbe obvestilo Okrajno sodišče
v Ljubljani ter Višje sodišče v Ljubljani.
B.
4. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo sprejel v
obravnavo. Vendar mora Ustavno sodišče ves čas postopka po
uradni dolžnosti paziti na izpolnjenost procesnih predpostavk.1
V postopku odločanja o utemeljenosti ustavne pritožbe se je
najprej zastavilo vprašanje, ali so te izpolnjene glede na to,
da je z ustavno pritožbo izpodbijana vmesna sodna odločba,
ki pomeni procesno odločitev, na podlagi katere je bila zadeva
vrnjena v postopek pred sodišče prve stopnje. Zato je bilo treba
najprej odgovoriti na vprašanje, ali so v zadevi izčrpana vsa
pravna sredstva.
5. Ustavna pritožba se lahko v skladu s prvim odstavkom
50. člena ZUstS vloži zaradi kršitve človekove pravice ali temeljne svoboščine zoper posamični akt, s katerim je državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil odločil
o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne
osebe, pod pogoji, ki jih določa ZUstS. V skladu s prvim odstavkom 51. člena ZUstS pa je mogoče ustavno pritožbo vložiti
šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Le izjemoma lahko
Ustavno sodišče odloča tudi o ustavni pritožbi, vloženi pred
izčrpanjem izrednih pravnih sredstev, če je zatrjevana kršitev
očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta za pritožnika nastale nepopravljive posledice (drugi odstavek 51. člena ZUstS).
6. Pritožnik torej izpodbija sklep, s katerim je Višje sodišče v Ljubljani ugodilo pritožbi pooblaščenca oškodovanke kot
tožilke, razveljavilo oprostilno sodbo ter zadevo vrnilo v novo
sojenje drugemu sodniku. Sklep Višjega sodišča tako pomeni
vmesno odločitev v sodnem postopku, ki pa še ni pravnomoč1 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. Up-62/96 z dne 11. 4.
1996 (OdlUS V, 68).
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no končan, saj bo sodišče prve stopnje ponovno odločalo o
obtožbi. Posledično z njim še ne more biti odločeno o pravici,
obveznosti ali pravni koristi posameznika oziroma v tem primeru o obtožbi zoper pritožnika, kot to določa prvi odstavek
50. člena ZUstS.
7. Ustavna pritožba zoper sodne odločbe o razveljavitvi
sodnih odločb in vrnitvi zadev v novo odločanje po ustaljenem
stališču Ustavnega sodišča ni dovoljena, saj pravna sredstva, s
katerimi pritožnik lahko doseže varstvo svojih človekovih pravic
in temeljnih svoboščin, še niso izčrpana. V takem primeru imajo
namreč stranke v nadaljnjem postopku še vedno možnost svoje
očitke utemeljevati tudi z razlogi, ki se nanašajo na varstvo
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.2 Predvsem pa imajo
možnost doseči, da bodo v sodnem postopku, v katerem se bo
šele odločalo o njihovi pravici ali obveznosti oziroma kot v tem
primeru o obtožbi zoper njih, spoštovane vse človekove pravice
in temeljne svoboščine, ki jim jih zagotavlja Ustava.
8. Ustavno sodišče je sicer v nekaterih upravnih zadevah
odločilo drugače. Vendar je bila pri tem bistvena vezanost
prvostopenjskega upravnega organa pri novem odločanju na
stališča drugostopenjskega organa3 oziroma vezanost drugostopenjskega upravnega organa na stališča Vrhovnega sodišča.4 Zato je Ustavno sodišče štelo, da so bila pravna sredstva
izčrpana.5 Prav zaradi te vezanosti na sprejeta pravna mnenja
ob odločanju o pravnih sredstvih je Ustavno sodišče štelo, da
bi bile v ponovljenih upravnih postopkih zagotovo sprejete odločitve, ki bi neposredno posegale v pravice pritožnikov, slednji
pa jih zaradi jasnih stališč Vrhovnega sodišča pred njim ne bi
mogli več uspešno izpodbijati.6
9. Vendar pa se obravnavana zadeva od zadev iz prejšnje točke pomembno razlikuje. Ne gre namreč za razmerje
med upravnim organom in sodiščem, temveč za razmerje med
okrajnim in višjim sodiščem, ki odloča o pritožbi. V skladu s
125. členom Ustave so sodniki pri opravljanju sodniške funkcije
neodvisni in vezani na Ustavo in zakon. To pomeni, da sodišče
prve stopnje pri vnovičnem odločanju o utemeljenosti obtožbe
ni vezano na pravno mnenje, ki ga je izrazilo pritožbeno sodišče
v sklepu, s katerim je razveljavilo sodbo.7 V novem sojenju bo
moralo sicer sodišče prve stopnje v skladu z navodili Višjega sodišča ponovno izvajati dokaze in ob upoštevanju tretjega odstavka 397. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS,
št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 – ZKP)
opraviti vsa procesna dejanja ter pretresti vsa sporna vprašanja,
na katera je opozorilo pritožbeno sodišče, opredeliti pa se bo
moralo tudi do vseh očitkov, ki jih bo lahko ponovno uveljavljal
pritožnik. Kljub navedenemu pa lahko sodišče prve stopnje po
ponovljenem postopku na podlagi proste presoje izvedenih dokazov ter ob upoštevanju Ustave in zakona bodisi vztraja pri
svoji prvotni odločitvi in ponovno izreče oprostilno sodbo, bodisi
svojo odločitev spremeni in izreče drugačno sodbo (obsodilno ali
zavrnilno). Z njo bo šele odločeno o obtožbi zoper pritožnika (prvi
odstavek 50. člena ZUstS). Šele po izčrpanju pritožbe zoper to
odločitev, ki bo taki odločitvi pritrdila, in po izčrpanju morebitnih
izrednih pravnih sredstev, bo izpolnjena procesna predpostavka
iz 51. člena ZUstS za odločanje o ustavni pritožbi.
2 Glej npr. sklepe Ustavnega sodišča št. Up-419/00 z dne
30. 1. 2001, št. Up-469/05 z dne 24. 11. 2005, št. Up-1200/05 z
dne 20. 10. 2006 in št. Up-314/12 z dne 25. 4. 2012.
3 Prim. odločbo št. Up-61/94 z dne 1. 12. 1994 (OdlUS III,
129).
4 Prim. odločbo št. Up-218/98 z dne 22. 10. 1998 (OdlUS
VII, 237).
5 Upravni organ je bil namreč v skladu s tretjim odstavkom
60. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97,
65/97 – popr. in 70/2000 – ZUS) vezan na pravno mnenje sodišča
in na njegova stališča, ki se tičejo postopka. Smiselno enako določa tudi četrti odstavek 64. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni
list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1).
6 Prim. sklep št. Up-314/12, 5. točka obrazložitve.
7 Prim. tudi Š. Horvat, Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 859.
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10. Glede na navedeno zoper izpodbijani sklep niso izčrpana pravna sredstva, zato ni izpolnjena procesna predpostavka iz prvega odstavka 51. člena ZUstS. Ustavno sodišče je zato
ustavno pritožbo zavrglo.
C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pete
alineje prvega odstavka 55.b člena ZUstS ter tretje alineje
tretjega odstavka in petega odstavka 46. člena Poslovnika
Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11)
v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in
sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta
Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
1642.

Sklep o določitvi višine obrestnih mer,
po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva
javnih subjektov

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11, v nadaljevanju ZBS-1) sprejema guverner

SKLEP
o določitvi višine obrestnih mer,
po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva
javnih subjektov
1. Ta sklep določa višine obrestnih mer, po katerih Banka
Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov, ki se vodijo pri
Banki Slovenije na podlagi pogodb o vodenju računov v skladu
z 61. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 12. členom ZBS-1.
2. Obrestovanje sredstev javnih subjektov ureja tudi
Smernica Evropske centralne banke z dne 20. februarja 2014
o domačih poslih upravljanja s sredstvi in obveznostmi s strani
nacionalnih centralnih bank – ECB/2014/09 in ECB/2014/22 (v
nadaljevanju Smernica).
3. Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov do
skupne protivrednosti 200 mio EUR (v nadaljevanju prag obrestovanja) in nad tem zneskom, po različnih obrestnih merah,
vključno z negativno obrestno mero. Pri izračunu doseganja
praga obrestovanja Banka Slovenije najprej upošteva vsa vezana sredstva in šele nato vpogledna sredstva.
Pri tem se sredstva v tujih valutah preračunajo v eure
po referenčnem tečaju BS, veljavnem za vsak dan obračuna.
4. Banka Slovenije določi obrestno mero za vezana sredstva javnih subjektov v skladu s Smernico ob sklenitvi vsake
posamične vezave.
5. Banka Slovenije obrestuje vpogledna sredstva javnih
subjektov do praga obrestovanja po obrestnih merah za tekoči
delovni dan oziroma pretekli delovni dan na nedelovne dneve
posamezne valute:
– sredstva v eurih – v višini EONIA-e. Če je EONIA negativna, se sredstva obrestujejo po taki obrestni meri;
– devizna sredstva – po obrestni meri v višini 80 % obrestne mere za posojanje preko noči za posamezno valuto
(Bloomberg Composite bid). Če je povprečna obrestna mera
za posojanje preko noči za posamezno valuto negativna, se
devizna sredstva obrestujejo po taki obrestni meri.
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6. Banka Slovenije vpogledna sredstva javnih subjektov,
ki presegajo prag obrestovanja, ne obrestuje oziroma jih obrestuje po obrestni meri mejnega depozita Eurosistema, če je ta
negativna.
7. Znesek obresti Banka Slovenije plača s pripisom, ali v
skladu s Smernico z obremenitvijo računa, odprtega pri Banki
Slovenije.
8. Obrestne mere, določene s tem sklepom, se začnejo
uporabljati za izračun obresti od vključno 1. junija 2016 dalje.
9. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije
obrestuje sredstva javnih subjektov, z dne 10. junija 2014.
Ljubljana, dne 23. maja 2016
Boštjan Jazbec l.r.
Guverner

Št.

razpisuje
nadomestne volitve enega člana Personalnega
sveta Višjega delovnega in socialnega sodišča
Volitve bodo v četrtek, 25. avgusta 2016. Za dan razpisa
volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se določi
13. 6. 2016.
Predsednica
Sodnega sveta
dr. Mateja Končina Peternel l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1644.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o zavarovalno-tehničnih rezervacijah
pokojninske družbe

Na podlagi 5. točke 586. člena, drugega odstavka
597. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o zavarovalnotehničnih rezervacijah pokojninske družbe
1. člen
(1) V Sklepu o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe (Uradni list RS, št. 18/16) se drugi odstavek
9. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pokojninska družba pri ugotavljanju obveznosti za
rentna oziroma doživljenjska pokojninska zavarovanja upošteva verjetnost preživetja najmanj v višini, kot to določajo:
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-25/2016-9
Ljubljana, dne 18. maja 2016
EVA 2016-1611-0064
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

Razpis nadomestnih volitev enega člana
Personalnega sveta Višjega delovnega
in socialnega sodišča

Na podlagi 34. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 97/07, s spremembami in dopolnitvami) in sklepa, sprejetega na 74. seji Sodnega sveta dne 19. 5. 2016, Sodni svet

Stran

1. nemške rentne tablice smrtnosti DAV 1994R iz leta
1994 za pogodbe z začetkom zavarovanja pred 1. 10. 2016;
2. slovenske rentne tablice smrtnosti SIA65 iz leta 2010,
ki so priloga in sestavni del tega sklepa, za pogodbe z začetkom zavarovanja od vključno 1. 10. 2016.«
(2) Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, da pokojninski načrt za čas varčevanja
določa tudi faktorje za odmero pokojnine in se zavarovanec
odloči za sklenitev rentnega zavarovanja po teh faktorjih, se za
določitev tablic smrtnosti za izračun obveznosti v času izplačevanja pokojninskih rent upošteva datum začetka zavarovanja
po pokojninskem načrtu za čas varčevanja.«

SODNI SVET
1643.
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1645.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april
2016

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

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, april 2016
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu aprila 2016 v primerjavi z
marcem 2016 je bil –0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca aprila 2016
je bil –0,009.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca aprila 2016 je bil –0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu aprila 2016 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil –0,020.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2016 v primerjavi z marcem 2016 je bil 0,004.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do aprila 2016 je bil –0,002.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do aprila 2016 je bil –0,001.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2016 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,006.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do aprila 2016 v primerjavi s povprečjem leta
2015 je bil –0,011.
Št. 9621-67/2016/5
Ljubljana, dne 20. maja 2016
EVA 2016-1522-0016
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BREŽICE
1646.

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja CEK-11

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema

SKLEP
o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja CEK-11

Uradni list Republike Slovenije
OPPN. Pobudnik želi pričeti z gradnjo enostanovanjske hiše,
vendar je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja potrebna
priprava OPPN. Ker gradnja na območju ne vpliva na zasnovo
ostalega dela EUP in ker na preostalem delu EUP ni izraženega konkretnega investicijskega interesa, se OPPN izdela
za območje nameravane gradnje z zaokrožitvijo vključitve nepozidanega dela zemljišča južno od načrtovane gradnje, ki je
funkcionalno povezano z obstoječo stanovanjsko gradnjo.
(2) V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova z robnimi
pogoji. V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo
opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov
na okolje. Ker je območje že komunalno opremljeno, se ne
sprejme poseben program opremljanja za to območje.
3. člen
(območje OPPN)

(predmet sklepa)

(1) Območje OPPN zajema parc. št. 3113/7 in del 3113/1
obe k.o. 1302 – Cerklje v skupni velikosti 0,22 ha.
(2) Obravnavano območje OPPN leži na zahodni strani
naselja Župeča vas. Na severni in južni strani območje meji na
pozidana zemljišča. Vzhodno in zahodno so delno nepozidana
zemljišča. Dostop do območja bo urejen iz regionalne ceste R2
419/1206, ki leži severno od območja.

S tem sklepom se sprejme začetek postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja
CEK-11 (v nadaljevanju: OPPN).

(način pridobitve strokovnih rešitev)

1. člen

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Izdelava OPPN se nanaša na manjše območje v
naselju Župeča vas, ki sodi po Občinskem prostorskem načrtu
Občine Brežice (v nadaljevanju: OPN) v del enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) CEK-11 z namensko rabo območja
stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš
(SSe). Na območju EUP CEK-11 je predviden način urejanja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

4. člen
OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, OPN
in izdelane idejne zasnove objekta in njegove situacije, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Kot izhodišče se upoštevajo splošni pogoji OPN in podrobnejši
izvedbeni pogoji na širšem območju enake namenske rabe.

Faza
Sklep o pripravi OPPN in objava sklepa
Osnutek OPPN za pridobitev smernic
Pridobivanje smernic in odločbe CPVO
Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
Javna razgrnitev in javna obravnava OPPN
Zavzemanje stališč do pripomb
Priprava gradiva za 1. obravnavo na seji občinskega sveta
(v nadaljevanju: OS)
1. obravnava na seji OS
Posredovanje stališč v objavo in seznanitev lastnikov s stališči
do njihovih pripomb
Predlog OPPN
Pridobivanje in usklajevanje mnenj
Usklajen predlog OPPN
Priprava gradiva za 2. obravnavo na seji OS
2. obravnava na seji OS in sprejem dokumenta
Izdelava končnega dokumenta
Objava odloka OPPN v Uradnem listu

5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) Okvirni roki za pripravo OPPN:

Rok izdelave
35 dni po objavi sklepa
40 dni
21 dni po pridobitvi smernic
44 dni
7 dni po javni razgrnitvi
30 dni pred sejo OS

Nosilec
župan, občina
izdelovalec
izdelovalec
izdelovalec
občina, izdelovalec
občina, izdelovalec
občina, izdelovalec

7 dni po sprejemu na OS

OS
občina

7 dni po sprejemu stališč na OS
40 dni
7 dni po prejemu mnenj
30 dni pred sejo OS

izdelovalec
izdelovalec
izdelovalec
občina, izdelovalec
OS
14 dni po sprejemu na OS
izdelovalec
7 dni po prejemu končnega akta občina

(2) Roki, iz 8. in 14. točke tabele prejšnjega odstavka se
nanašajo na obravnave OS in se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS. Pripravljeno gradivo se uvrsti na prvo sejo
OS, ki sledi.
(3) Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v
skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave
OPPN. Predviden rok za sprejem akta je 9 mesecev od uvedbe
v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in
dinamike sej občinskega sveta.
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6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za
načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji
nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo
voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
(strokovna izhodišča poda: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1,
8000 Novo mesto);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami);
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
Vojkova c. 59, 1000 Ljubljana, (obramba);
5. Elektro Celje (za PE Krško), Vrunčeva 2a, 3000 Celje
(električna energija);
6. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice (področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
7. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
(razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture, zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti);
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (področje državnih
in regionalnih cest)
(strokovna izhodišča poda: Ministrstvo za infrastrukturo,
Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska c. 36, 8000 Novo mesto;
9. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno
omrežje);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Krajevna skupnost Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 2,
8263 Cerklje ob Krki;
11. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo
mesto, (telekomunikacije);
Odločba o CPVO:
12. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska c.47, 1000 Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim
odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen
(obveznosti financiranja OPPN)
(1) Pripravo OPPN financira investitor, ki za vodenje izdelave prostorskega akta imenuje pooblaščenega prostorskega
načrtovalca.
(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave OPPN se
določijo z dogovorom o izdelavi prostorskega akta med občino,
izdelovalcem in investitorjem.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani
Občine Brežice.
Št. 3505-8/2016
Brežice, dne 19. maja 2016
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
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ČRNOMELJ
1647.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Črnomelj po skrajšanem postopku,
2. sprememba in dopolnitev

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 7. in 16. člena
Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14)
je županja sprejela

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine
Črnomelj po skrajšanem postopku,
2. sprememba in dopolnitev
1. člen
(predmet načrtovanja in vrsta postopka)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj, sprejetega
z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 82/11, 105/11 – tehnični popravek; v nadaljevanju: OPN). S spremembami in dopolnitvami OPN – v nadaljevanju: SD OPN-2, se priprave prostorskega akta izvedejo
po skrajšanem postopku. Dopolnjujejo se le vsebine tekstualnega dela akta ter prikaz stanja prostora za obravnavani del.
SD OPN-2 se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve
strateškega dela in izvedbenega dela OPN.
SD OPN-2 naj obsegajo:
a) spremembo in dopolnitev tekstualnega dela drugega
odstavka 113. člena OPN z namenom jasnejših opredelitev
tekstualnega dela akta v delu, ki ga obravnava šifra EUP
»ČR/2b«.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev OPN)
OPN je bil sprejet 4. oktobra 2011 in je s 25. oktobrom
2011 stopil v veljavo. Zaradi podjetniške pobude z razvojno
potrebo ter ugotovitvami za izboljšavo in bolj nedvoumno tolmačenje oziroma razlago določila odloka je Občina Črnomelj
pristopila k pripravi SD OPN-2.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPN)
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo samo na določila drugega odstavka 113. člena Odloka OPN, in sicer šifre
EUP »ČR/2b«. Obravnavano območje zajema posamezne dele
in celote naslednjih zemljišč s parc. št.: 925/5, 925/7, 925/8,
925/9, 925/10, 925/27, 925/28, 925/32, 925/36, 925/37, 924/17,
924/30, 924/31, 924/32, 924/34, 924/35, 924/47, 924/48,
924/43, 924/49, 924/50, 924/51, 924/52, 924/53, 1134/1, vse
k.o. Črnomelj.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora
ter usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov.
5. člen
(okvirni rok za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)
Predviden rok za izpeljavo vseh faz postopka v skladu z
ZPNačrt in končni sprejem akta je približno 2 meseca.
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6. člen

POGOJI IN NAČIN ODDAJE V NAJEM
OZIROMA UPORABO

(navedba nosilcev urejanja prostora)
Predvidena je sprememba le tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev, ki ne tangira nosilcev urejanja prostora, zato v postopku le-ti ne bodo zaprošeni za izdajo smernic
niti mnenj.
7. člen
(financiranje priprave)
Finančna sredstva za izdelavo SD OPN-2 bodo zagotovljena iz proračuna Občine Črnomelj.
8. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Občine Črnomelj. Sklep začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se
sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim
občinam.
Št. 350-11/2016
Črnomelj, dne 23. maja 2016
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

DOBREPOLJE
1648.

Pravilnik o merilih uporabe in oblikovanja
cen za najem športnih objektov v Občini
Dobrepolje

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 –
ZUJF) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS,
št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 11. redni seji
dne 21. 4. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem
športnih objektov v Občini Dobrepolje
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in način oddajanja športnih
objektov in igrišč (v nadaljevanju: športni objekti) v skladu z
veljavnimi predpisi in Letnim programom športa v Občini Dobrepolje v najem oziroma uporabo s prednostno uporabo teh
objektov, pogoje za sklepanje pogodb o koriščenju športnih
objektov v lasti Občine Dobrepolje in način določanja cen za
najem oziroma uporabo.
2. člen
Športni objekti v lasti Občine Dobrepolje so:
– športna telovadnica JVIZ OŠ Dobrepolje
– Jakličev dom (prostor upokojencev v Jakličevem domu)
– šolska avla PŠ Struge
– zunanje površine: Kompolje, Predstruge, Videm, Struge
in Zagorica.

rabo:

3. člen
Najem oziroma uporaba športnih objektov obsega upo-

– vadbene površine v objektu in uporaba zunanjih športnih površin,
– garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu objekta,
– športnega orodja in opreme v objektu,
– športne opreme, postavljene na zunanjih športnih površinah.
4. člen
Športni objekti se lahko oddajo v najem oziroma uporabo v času prostih terminov, naslednjim uporabnikom oziroma
najemnikom:
– vrtcem,
– vzgojno-izobraževalnim zavodom,
– športnim klubom in društvom,
– ostalim društvom, klubom, organizacijam in skupinam,
– drugim fizičnim in pravnim osebam.
5. člen
Prednostno pravico uporabe pri najemu oziroma uporabi
športnega objekta imajo uporabniki oziroma najemniki po naslednjem vrstnem redu:
1. prioriteta: vzgojno-izobraževalni zavodi za potrebe izvajanja zakonsko predpisane dejavnosti ter za športno aktivnost v šolskih športnih društvih in klubih,
2. prioriteta: športna društva in klubi, ki so registrirani in
imajo sedež v Občini Dobrepolje in so izvajalci nacionalnega
programa športa na lokalni ravni,
3. prioriteta: športna društva in klubi, ki so registrirani in
imajo sedež v Občini Dobrepolje,
4. prioriteta: drugi izvajalci športnega programa v skladu
z veljavnimi predpisi,
5. prioriteta: ostali potencialni uporabniki v primeru nezasedenosti športnega objekta (npr. rekreacijske skupine, športna
društva in klubi, ki niso registrirana in nimajo stalnega naslova v
Občini Dobrepolje, organizatorji glasbeno-zabavnih prireditev).
6. člen
Občina Dobrepolje (v nadaljevanju upravljavec športnega
objekta) mora pri oddaji časovnih terminov najema oziroma
uporabi pri prednostni pravici uporabe upoštevati še:
– starostne kategorije uporabnikov (prednost najema oziroma uporabe do 20.00 ure imajo otroci in mladina do 19 let);
– kakovostni nivo športnih klubov in društev;
– športna panoga – primernost;
– tekmovalno obdobje;
– množičnost športne panoge (za množičnost se upošteva število športnikov v Občini Dobrepolje registriranih pri NPŠZ,
ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih).
Ne glede na prioriteto so možna usklajevanja najemnikov
oziroma uporabnikov športnega objekta s strokovno službo
Občine Dobrepolje in Zvezo športnih organizacij pri določanju
terminov oziroma urnika koriščenja. V primeru, da ne pride
do sporazumne uskladitve časovnih terminov najema oziroma
uporabe, določi strokovna služba Občine Dobrepolje.
7. člen
Občina Dobrepolje objavi v občinskem glasilu in na njeni
spletni strani vsako leto, najpozneje do 30. junija javni razpis
za najem oziroma uporabo in koriščenje prostih terminov v
naslednjem šolskem letu.
Ne glede na določila zgornjega odstavka tega člena lahko
Občina Dobrepolje objavi razpis zunaj predpisanega roka:
– v primeru, da v javnem razpisu ni bil objavljen kateri od
športnih objektov, ki jih je Občina Dobrepolje s sklepom določila
za športne objekte občinskega pomena,
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– v primeru, da gre za pridobitev novega športnega
objekta, katerega lastnik je Občina Dobrepolje.
Vsi klubi, društva, organizacije in skupine morajo najkasneje petnajst dni po objavi razpisa poslati pisno prijavo
z navedbo želenega termina najema oziroma uporabe in
števila ur tedensko, ki je lahko največ 2 šolski uri na dan na
vadbeno skupino.
Na podlagi prejetih prijav izdela upravljavec in Zveza
športnih organizacij (ZŠO Dobrepolje) najkasneje do 15. avgusta tekočega leta terminski plan (urnik) uporabe za naslednje šolsko leto in ga posreduje županu v potrditev.
Športni objekti v lasti Občine Dobrepolje se oddajo v
najem, če so izpolnjeni pogoji, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja.
NAČIN DOLOČANJA NAJEMNINE
OZIROMA UPORABE
8. člen
Ceno najema oziroma uporabe pripravi strokovna služba
Občine Dobrepolje praviloma za čas najema oziroma uporabe
ene šolske ure, cenik pa potrdi in sprejme s sklepom Občinski
svet Občine Dobrepolje.
Za posamezne vadbene prostore športnega objekta se
določi cena.
Za izračun cene se uporabijo naslednji podatki:
a) višina letnih materialnih stroškov
– stroški za ogrevanje,
– stroški za električno energijo,
– stroški za komunalne storitve,
– stroški pisarniških storitev, stroški za potrošniški material, ki so potrebni za redno delovanje objekta (npr. čistila,
sanitarni material, žarnice),
– stroški za pisarniški in sanitetni material,
– stroški za zavarovanje,
– neopredeljeni stroški (v višini 10 % vsote vseh zgoraj
opisanih kategorij stroškov);
b) stroški amortizacije za opremo (če se amortizacija ob
koncu leta ne knjiži v breme poslovnega sklada);
c) sredstva za investicijsko vzdrževanje.
Višina stroškov se deli s številom ur uporabe oziroma
najema športnega objekta v letu.
Ceno najema oziroma cenik uporabe športnih objektov
potrdi in sprejme Občinski svet Občine Dobrepolje.
Cenik najema oziroma uporabe se lahko spremeni in ga
predlaga v potrditev in sprejem občinskemu svetu tudi med
letom, kolikor se v zadnjih treh mesecih dejanski stroški nad
planiranimi stroški za redno poslovanje, najnujnejše vzdrževanje in obratovanje športnega objekta zvišajo za več kot 10 %.
9. člen
Izvajalci letnega programa športa in športna društva ter
klubi, ki so registrirani in imajo sedež v Občini Dobrepolje,
so upravičeni do neprofitne cene za njihovo redno športno
rekreativno dejavnost (treninge).
Za športne prireditve, tekmovanja, turnirje ter posamezne tekme se glede na zahtevnost posebnih pogojev (povečani materialni stroški in dodatno delo zaposlenih ob sobotah,
nedeljah ter praznikih) določi ustrezen dodatek k neprofitni
ceni.
10. člen
Za druge najemnike oziroma uporabnike (športna društva in klubi, ki niso registrirana in nimajo sedeža v Občini
Dobrepolje, neformalne rekreacijske skupine in drugi), ki imajo redno športno dejavnost, ter za športne prireditve, tekmovanja, turnirje ter posamezne tekme se glede na zahtevnost
posebnih pogojev (povečani materialni stroški in dodatno delo
zaposlenih ob sobotah, nedeljah ter praznikih) določi ustrezen
dodatek k ceni.
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11. člen
Upravljavec športnega objekta ne sme zaračunavati najemnine oziroma uporabe v naslednjih primerih:
– za redno vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki se izvaja v okviru zakonsko predpisane dejavnosti javnega zavoda
(OŠ JVIZ Dobrepolje),
– za redno vadbo šolskih otrok v šolskih športnih društvih,
– organizatorjem in izvajalcem za izvedbo občinskih športnih šolskih prvenstev za osnovnošolsko mladino.
SKLENITEV POGODBE IN OBRAČUN PLAČILA
12. člen
Upravljavec na podlagi določil tega pravilnika sklene z
uporabniki oziroma najemniki pogodbo o najemu oziroma uporabi. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev določijo tudi
višina najemnine in obveznosti najemnika. Poleg tega se določi
odgovorna oseba uporabnika oziroma najemnika, ki bo odgovarjala za dogovorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje
hišnega reda upravljavca in za morebitno povzročeno škodo na
objektu oziroma opremi. O povzročeni škodi mora biti sestavljen
in podpisan zapisnik. Le-ta je osnova za povrnitev škode.
Obvezna priloga k pogodbi o najemu oziroma uporabi je
veljavni cenik.
13. člen
Način in rok plačila se določi z neposredno pogodbo
sklenjeno med uporabnikom oziroma najemnikom objekta in
upravljavcem objekta.
Sofinanciranje s strani proračuna Občine Dobrepolje
14. člen
Otroci do zaključka OŠ
Srednješolska mladina
in študenti (vsaj 2/3 vadečih)
Starostniki (vsaj 2/3 nad
starostjo 65 let)
Tekmovalni šport – člani
Ostali potencialni uporabniki –
rekreacijske skupine, športna
društva in klubi, ki niso
registrirana in nimajo stalnega
naslova v Občini Dobrepolje,
organizatorji glasbeno-zabavnih
prireditev

100 % delež sofinanciranja
Občine Dobrepolje
60 % delež sofinanciranja
Občine Dobrepolje
100 % delež sofinanciranja
Občine Dobrepolje
50 % delež sofinanciranja
Občine Dobrepolje
0 % delež sofinanciranja
Občine Dobrepolje

DRUGA DOLOČILA
15. člen
Uporabnik mora voditi posebno dnevno evidenco najema
oziroma uporabne javnega športnega objekta, iz katerega morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba (trener) uporabnika,
– čas uporabe,
– število udeležencev (poimenski seznam),
– podpis trenerja oziroma odgovorne osebe,
– opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi.
Uporabnik mora dostaviti mesečno poročilo z vsemi zahtevanimi navedenimi podatki, najkasneje do 8. v mesecu.
16. člen
Občina Dobrepolje ne odgovarja za poškodbe igralcev
in nastopajočih pri uporabi športnih objektov, ki bi nastale pri
uporabi oziroma najemu športnega objekta.
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V času trajanja šolskega pouka, šolskih, športnih in interesnih dejavnosti zagotavlja nadzor nad uporabo športnega
objekta šola s svojim strokovnim kadrom.

kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in
76/15); 2. in 18. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 77/15) in 14. člena Statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine
Dobrepolje na 11. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel

17. člen
Najemnina in drugi prihodki, ki jih pridobi upravljavec
športnega objekta iz naslova upravljanja športnega objekta, so
prihodek upravljavca športnega objekta in se vodijo na posebni
postavki. Pridobljeni prihodki se uporabljajo izključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z upravljanjem in vzdrževanjem
športnega objekta, za investicije in investicijsko vzdrževanje.

SKLEP
o določitvi izhodiščne cene za odkup
nepremičnin na območju Občine Dobrepolje
po katerih potekajo kategorizirane ceste

18. člen
V primeru neustrezne uporabe s športnim objektom lahko
upravljavec in lastnik poda predloge k sprejemu ustreznih ukrepov (prekinitev pogodbe, povečanje deleža za sofinanciranje
stroškov, povečanje cen najema oziroma uporabe …), ki naj bi
zagotovili primerno uporabo.

1. člen
S tem sklepom se določi izhodiščna cena nepremičnin
(zemljišč) po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste in
niso javno dobro ali v lasti Občine Dobrepolje (v nadaljevanju
občina).
2. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra zemljišča po katerem
poteka kategorizirana občinska cesta (v nadaljevanju izhodiščna cena), temelji na Cenitvenem poročilu Odkup posameznih
vrst zemljišč na območju Občine Dobrepolje po katerih potekajo kategorizirane ceste, Ivan Devjak, štev. 06/16, marec
2016 in se oblikuje glede na katastrsko klasifikacijo zemljišč in
velikost zemljišča.

KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2016
Videm, dne 21. aprila 2016

3. člen
Izhodiščna cena se uporablja v primerih odkupa zemljišč
z namenom zemljiškoknjižne ureditve zemljišč po katerih potekajo kategorizirane javne ceste.
Zemljišča iz prejšnjega odstavka se pri nepremičninah
katerih posamična vrednost je izkustveno višja od 10.000 EUR
ter izjemoma, ob izkazanih posebnih okoliščinah in dejstvih,
odkupi po vrednosti iz strokovne cenitve nepremičnim, ki jo
opravi sodno zapriseženi cenilec ustrezne stroke.

Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

1649.

Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup
nepremičnin na območju Občine Dobrepolje
po katerih potekajo kategorizirane ceste

4. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra zemljišča za leto
2016 znaša:

Na podlagi 3. in 13. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15); 13. in 17. člena Za-

Velikost zemljišča
(m2)

Izhodiščna cena (v €) po katastrski klasifikaciji
Zazidljivo zemljišče

Pašnik

Travnik

Njiva

Gozd

do 100

12,00

0,70

0,90

1,80

0,50

do 1000

15,00

0,80

0,95

1,95

0,60

nad 1000

17,00

0,85

1,05

2,20

0,65

5. člen
Pridobivanje zemljišč po katerih potekajo kategorizirane
javne ceste sprejme občinski svet z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem ali z načrtom ravnanja z nepremičnim
premoženjem pod določeno vrednostjo organ, pristojen za
izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, če
tako določi občinski svet.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 011-29/2015-2
Videm, dne 21. aprila 2016
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

DOBROVA - POLHOV GRADEC
1650.

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah
Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisp) in 16. člena Statuta Občine
Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski
svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 13. redni seji dne
18. maja 2016 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine
Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:

41

42

43

»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki proračuna občine, izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov,
v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
I.
70

71

72

73

74

II.
40

v eurih
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 7.208.961
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.320.637
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
4.948.489
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.434.321
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
321.168
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
193.000
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.372.148
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
239.046
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
6.444
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
106.560
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
200.600
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
819.498
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
101.009
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV
101.009
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
1.000
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
786.315
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
786.315
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
7.621.674
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
2.711.308

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
XII.
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400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
309.999
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
49.991
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.205.318
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
35.000
409 REZERVE
111.000
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 2.276.475
410 SUBVENCIJE
155.868
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
1.529.630
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
165.048
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
425.930
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.454.229
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
2.454.229
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
179.662
430 INVESTICIJSKI TRANFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
431 INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM
IN FINANČNIM OSEBAM
177.662
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.000
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–412.713
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
0,00
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (50)
339.474
ZADOLŽEVANJE
339.474
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
339.474
ODPLAČILA DOLGA (55)
262.570
ODPLAČILA DOLGA
262.570
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
262.570
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–335.809
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
76.904
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
412.713
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
31. 12. PRETEKLEGA LETA
335.809

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu rebalansu in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni
strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni Holding
Ljubljana d.o.o.)
»Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega
holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2016 lahko zadolži do
skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino
Dobrova - Polhov Gradec.
Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti:
– kratkoročna posojila LPP skupno največ do višine
172.800 EUR,
– interno posojilo JHL-LPP skupno največ do višine
21.600 EUR.
Dolgoročna zadolžitev se namenja za financiranje nakupa
avtobusov:
– dolgoročno posojilo LPP skupno največ do višine
172.800 EUR.
Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz
ne proračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet usta
noviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2016-1
Dobrova, dne 18. maja 2016
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

1651.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Polhov Gradec

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – odl.
US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 – ZUOPP-A,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15), 3. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96,
18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS,
št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na
13. redni seji dne 18. maja 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Polhov Gradec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 80/15)
se četrti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»V sestavo zavoda sodi:
– podružnična osnovna šola Črni Vrh, ki izvaja vzgojnoizobraževalni program od 1. do 4. oziroma 5. razreda;
– podružnična osnovna šola Šentjošt, ki izvaja vzgojnoizobraževalni progam od 1. do 4. oziroma 5. razreda;
– enota vrtca pri podružnični šoli Šentjošt, ki deluje na
lokaciji Šentjošt nad Horjulom 54, Horjul;
– enota vrtca pri matični OŠ Polhov Gradec, ki deluje na
lokaciji Polhov Gradec 95, Polhov Gradec in na lokaciji Polhov
Gradec 1, Polhov Gradec.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2016-1
Dobrova, dne 18. maja 2016
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

1652.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Dobrova

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01 – odl.
US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 – ZUOPP-A,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15), 3. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96,
18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS,
št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na
13. redni seji dne 18. maja 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Dobrova
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Dobrova (Uradni list RS, št. 80/15) se
četrti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»V sestavo zavoda sodi enota vrtca Dobrova, ki deluje na
lokaciji Stara cesta 13, Dobrova in na lokaciji Cesta 7. maja 20,
Dobrova in enota vrtca Brezje, ki deluje na lokaciji Brezje 18,
Dobrova.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2016-1
Dobrova, dne 18. maja 2016
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
IVANČNA GORICA
1653.

Odlok o turistični taksi v Občini Ivančna
Gorica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 26. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 2/04, 57/12 in 17/15) in 16. člena Statuta Občine Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 14. redni seji
dne 17. 5. 2016 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačila turistične
takse na območju Občine Ivančna Gorica, njeno višino, način
obračuna, zavezance za plačilo in njihove obveznosti, način
pobiranja, odvajanja turistične takse in porabe ter nadzor nad
izvajanjem določil tega odloka.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot jih
določa zakon, ki ureja spodbujanje razvoja turizma.
3. člen
Turistično območje predstavlja celotno območje Občine
Ivančna Gorica.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TURISTIČNE TAKSE
4. člen
(1) Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani
Republike Slovenije in tujci, ki na območju Občine Ivančna
Gorica, izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve
prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem
objektu.
(2) Obveznost plačila turistične takse za turiste nastane
hkrati s plačilom storitev prenočevanja. Plačati so jo dolžni tudi,
ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če
zakon ne določa drugače.
III. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE

Št.

38 / 27. 5. 2016 /

Stran

5767

(2) Poraba sredstev turistične takse se v proračunu določi
namensko za dejavnosti in storitve, določene z zakonom.
V. OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
7. člen
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
1. otroci do 7. leta starosti,
2. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
3. osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara
ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne
komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na
podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
4. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami,
5. učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma
mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih
na nepridobitni podlagi organizirajo društva in vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih
rednih aktivnosti,
6. dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
7. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem
obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
9. člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
(2) Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
1. osebe od 7. do 18. leta starosti,
2. turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki
prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
3. turisti v kampih.
8. člen
(1) Župan lahko s sklepom dodatno odobri oprostitev
turistične takse.
(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka se sme na podlagi
pisne vloge odobriti organizatorjem in aktivnim udeležencem
mednarodnih, medobčinskih in občinskih prireditev, ki imajo
pomen za turistično promocijo Občine Ivančna Gorica.
(3) Razlog oprostitve mora biti vpisan v evidenci, ki je
določena v 11. členu tega odloka.
VI. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA
TURISTIČNE TAKSE

5. člen
(1) Turistična taksa se skladno z zakonom, ki ureja spodbujanje turizma, določa v točkah.
(2) Ob upoštevanju vrste turističnih gostinskih obratov,
bivanja v sezonskem ali zunaj sezonskem obdobju in obsega
ugodnosti in storitev, ki se brezplačno nudijo turistom, se za
območje Občine Ivančna Gorica določi turistična taksa v višini
10 točk.
(3) Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število
točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.

9. člen
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, kmetje, sobodajalci in druge osebe
po zakonu, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso za prenočevanje.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo turistično takso
za prenočevanje v imenu in za račun občine hkrati s plačilom
storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(3) Pobiranje in odvajanje turistične takse za prenočitev
turista je obvezno tudi v primeru, če osebe iz prvega odstavka
tega člena ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.

IV. NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE

10. člen
(1) Osebe iz prejšnjega člena do 25. dne v mesecu za
pretekli mesec občini in pristojnemu davčnemu organu predložijo mesečno poročilo in nakažejo pobrano turistično takso na
poseben račun Občine Ivančna Gorica.

6. člen
(1) Turistična taksa je namenski prihodek proračuna Občine Ivančna Gorica.
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(2) Mesečno poročilo zajema podatke o številu prenočitev
in znesku pobrane turistične takse in se oddaja na obrazcu v
Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
(3) Poročilo se oddaja po navadni pošti na naslov Občina
Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica ali v
elektronski obliki na uradni elektronski naslov Občine Ivančna
Gorica.
VII. NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE
11. člen
(1) Osebe iz 9. člena tega odloka morajo voditi evidenco
o turistični taksi v evidenci gostov skladno s predpisi, ki urejajo
prijavo prebivališča.
(2) Iz evidence mora biti razvidno tudi število prenočitev
posameznega turista.
12. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidenc opravljata občinski inšpekcijski organ in
pristojni davčni organ.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
(1) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in posameznik, ki sprejema turiste
na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične takse za prenočitev turistov (9. člen);
– nakazuje pobrane turistične takse (10. člen);
– vodi evidence (8. in 11. člen);
– posreduje podatkov (poročila) do 25. dne v mesecu za
pretekli mesec (prvi odstavek 10. člena).
(2) Z globo 50 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
turistični taksi v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine
Ivančna Gorica št. 3/02).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-003/2016-1
Ivančna Gorica, dne 17. maja 2016
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
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Priloga 1:
Obrazec za oddajo podatkov o številu prenočitev in znesku pobrane turistične takse
POROČILO O PORAVNANI TURISTIČNI TAKSI ZA __________________________________ (mesec, leto)
I.

PODATKI O ZAVEZANCU
____________________________________________________________________________
(naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika, ime in priimek sobodajalca)
____________________________________________________________________________
(naslov) (davčna številka)
Število sob:____ Število apartmajev:____ Število ležišč:____

II.

PODATKI O PRENOČITVAH
Število gostov (turistov):
a. Domači____ b. Tuji____
Skupno število prenočitev (a + b):____
a) Domači____ b) Tuji____
Št. nočitev oseb, ki so plačila tur. takse oproščeni na podlagi:
1. odstavka 8. člena odloka____ 9. člena odloka____
Št. nočitev oseb, ki so plačali tur. takso v višini 50 % na podlagi:
2. odstavka 8. člena odloka____

III.

PODATKI O PLAČANI TURISTIČNI TAKSI
1.
2.
3.

_________ nočitev X ____________________ = ______________ EUR
(število)
(višina celotne takse)
(znesek v EUR)
_________ nočitev X ____________________ = ______________ EUR
(število)
(višina polovične takse)
(znesek v EUR)
__________nočitev oseb, ki so oproščene plačila turistične takse Skupni znesek pobrane
turistične takse, ki bo nakazana na račun št.:_____________________, sklic na št.:
___________DŠ zavezanca ___________, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec znaša
____________EUR.

Datum:
_________________________________
(podpis odgovorne osebe)
Opomba: Zavezanec pošlje to poročilo do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na naslov:
‐ Občina Ivančna Gorica
Sokolska 8
1295 Ivančna Gorica
ali na elektronski naslov:
‐ obc.ivancna.gorica@siol.net

Žig:
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Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 367/2, 367/8,
367/9, 367/10, 367/11, 367/12, 367/13 in 367/14,
vse k.o. 1816 – Hudo, o ukinitvi statusa
grajenega javnega dobra na zemljiščih
parc. št. 1578/7, 1578/8, 1578/9, 999/22, 999/23,
999/24, 999/25 in 999/6, vse k.o. 1810 – Stična

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
– odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16.
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica
na 14. seji dne 17. 5. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 367/2, 367/8, 367/9, 367/10,
367/11, 367/12, 367/13 in 367/14, vse k.o. 1816
– Hudo, o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 1578/7, 1578/8,
1578/9, 999/22, 999/23, 999/24, 999/25 in 999/6,
vse k.o. 1810 – Stična
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremičninah s
parc. št. 367/2, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 40 m2,
parc. št. 367/8, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 1660 m2,
parc. št. 367/9, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 61 m2,
parc. št. 367/10, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 29 m2,
parc. št. 367/11, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 1 m2,
parc. št. 367/12, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 5 m2,
parc. št. 367/13, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 44 m2,
parc. št. 367/14, k.o. 1816 – Hudo v izmeri 19 m2,
parc. št. 1578/7, k.o. 1810 – Stična v izmeri 19 m2,
parc. št. 1578/8, k.o. 1810 – Stična v izmeri 49 m2,
parc. št. 1578/9 k.o. 1810 – Stična v izmeri 4 m2,
parc. št. 999/22, k.o. 1810 – Stična v izmeri 9 m2,
parc. št. 999/23, k.o. 1810 – Stična v izmeri 42 m2,
parc. št. 999/24, k.o. 1810 – Stična v izmeri 232 m2,
parc. št. 999/25, k.o. 1810 – Stična v izmeri 50 m2,
parc. št. 999/6, k.o. 1810 – Stična v izmeri 34 m2 s tem
prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in
postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna
Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0034/2013-4-412
Ivančna Gorica, dne 17. maja 2016
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1655.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 354/3, k.o. 116 –
Hudo

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno be-

Uradni list Republike Slovenije
sedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
– odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 76/10 ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16.
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica
na 14. seji dne 17. 5. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 354/3, k.o. 116 – Hudo
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremičnini parc. št. 354/3 v izmeri 127 m2 k.o. 1816
– Hudo s tem preneha biti zemljišče s statusom grajenega
javnega dobra in postane lastnina Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0052/2012-11-412
Ivančna Gorica, dne 17. maja 2016
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1656.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 628/6 in 628/5,
k.o. 1817 – Radohova vas

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
– odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 76/10 ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16.
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica
na 14. seji dne 17. 5. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 628/6 in 628/5, k.o. 1817 –
Radohova vas
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremičninah parc. št. 628/6 v izmeri 272 m2 in 628/5
v izmeri 366 m2, k.o. 1817 – Radohova vas s tem prenehajo
biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo
lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0021/2008-5-412
Ivančna Gorica dne 17. maja 2016
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1657.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1613/5, k.o. 1828 –
Podbukovje

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
– odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 76/10 ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16.
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica
na 14. seji dne 17. 5. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1613/5, k.o. 1828 –
Podbukovje
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremični s parc. št. 1613/5, k.o. 1828 – Podbukovje v izmeri 42 m2 s tem preneha biti zemljišče s statusom grajenega
javnega dobra in postane lastnina Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0053/2015
Ivančna Gorica, dne 17. maja 2016
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1658.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 1607/2, parc.
št. 1608/3 in parc. št. 1608/4 vse, k.o. 1810 –
Stična

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
– odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 76/10 ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16.
ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica
na 14. seji dne 17. 5. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 1607/2, parc. št. 1608/3
in parc. št. 1608/4 vse, k.o. 1810 – Stična
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremičninah
– parc. št. 1607/2 v izmeri 306 m2
– parc. št. 1608/3 v izmeri 23 m2
– parc. št. 1608/4 v izmeri 112 m2, k.o. 1810 – Stična
s tem prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega
dobra in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica.
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II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0002/2016
Št. 7113-0003/20016
Ivančna Gorica, dne 11. aprila 2016
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1659.

Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra
na zemljiščih

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. členom Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05
– popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US:
U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09
Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.),
20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu:
ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 14. seji dne
17. 5. 2016 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče:
1. parc. št. 246/5 k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6411907)
2. parc. št. 252/8 k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6411900)
3. parc. št. 252/9 k.o. 1805 – BUKOVICA (ID 6411899)
4. parc. št. 431/2 k.o. 1823 – DOB (ID 6368747)
5. parc. št. 430/2 k.o. 1823 – DOB (ID 6368775)
6. parc. št. 429/2 k.o. 1823 – DOB (ID 6368779)
7. parc. št. 317/2 k.o. 1823 – DOB (ID 6368763)
8. parc. št. 316/4 k.o. 1823 – DOB (ID 6368761)
9. parc. št. 316/6 k.o. 1823 – DOB (ID 6368765)
10. parc. št. 143/6 k.o. 1815 – DRAGA (ID 4570937)
11. parc. št. 35/2 k.o. 1815 – DRAGA (ID 1688494)
12. parc. št. 65/2 k.o. 1816 – Hudo (ID 4047275)
13. parc. št. 16/14 k.o. 1827 – KRKA (ID 92775)
14. parc. št. 16/10 k.o. 1827 – KRKA (ID 260769)
15. parc. št. 16/9 k.o. 1827 – KRKA (ID 2275459)
16. parc. št. 818/1 k.o. 1827 – KRKA (ID 2612118)
17. parc. št. 818/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 1603538)
18. parc. št. 831/46 k.o. 1827 – KRKA (ID 260771)
19. parc. št. 831/44 k.o. 1827 – KRKA (ID 4291499)
20. parc. št. 820/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 4458716)
21. parc. št. 820/3 k.o. 1827 – KRKA (ID 1771281)
22. parc. št. 819/2 k.o. 1827 – KRKA (ID 1771280)
23. parc. št. 831/40 k.o. 1827 – KRKA (ID 3448113)
24. parc. št. 16/15 k.o. 1827 – KRKA (ID 3955839)
25. parc. št. 817/52 k.o. 1827 – KRKA (ID 817/52)
26. parc. št. 169/3 k.o. 1822 – MULJAVA (ID 867814)
27. parc. št. 169/14 k.o. 1822 – MULJAVA (ID 4394373)
28. parc. št. 814/10, k.o. 1822 – MULJAVA (ID 6557230)
29. parc. št. 895/6 k.o. 1803 – METNAJ 6276311)
30. parc. št. 6/4 k.o. 1817 – RADOHOVA VAS
(ID 3280203)
31. parc. št. 310/3 k.o. 1817 – RADOHOVA VAS
(ID 5305433)
32. parc. št. 309/4 k.o. 1817 – RADOHOVA VAS
(ID 3794719)
33. parc. št. 309/2 k.o. 1817 – RADOHOVA VAS
(ID 1778818)
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parc. št. 636/4 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144376)
parc. št. 632/2 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144361)
parc. št. 638/4 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144378)
parc. št. 639/2 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144380)
parc. št. 636/6 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144348)
parc. št. 634/8 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 1076932)
parc. št. 634/12 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144373)
parc. št. 634/10 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144371)
parc. št. 633/9 k.o. 1806 – SOBRAČE (ID 6144363)
parc. št. 712/265 k.o.1810 – STIČNA (ID 6396663)
parc. št. 1170/6 k.o.1821 – VRHE (ID 6534349)
parc. št. 1167/5 k.o.1821 – VRHE (ID 6534334)
parc. št. 400/2 k.o. 1819 – VELIKE PECE
(ID 6300697)
parc. št. 394/2, k.o. 1819 – VELIKE PECE
(ID 6300700)
parc. št. 391/5, k.o. 1819 – VELIKE PECE
(ID 6300702)
parc. št. 386/2, k.o. 1819 – VELIKE PECE
(ID 6300688)
parc. št. 391/4, k.o. 1819 – VELIKE PECE
(ID 6300703)
parc. št. 387/2, k.o. 1819 – VELIKE PECE
(ID 6300687)

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0069/2016
Ivančna Gorica, dne 17. maja 2016
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1660.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št 31/7, k.o. 1816 –
Hudo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. členom Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05
– popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US:
U-I-150/04-19, 120/06 – Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09
Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.),
20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu:
ZGO-1) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 14. redni
seji dne 17. 5. 2016 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št 31/7, k.o. 1816 – Hudo
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče:
– parc. št. 31/7 v izmeri 124 m2, k.o. 1816 – Hudo.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0052/2012-12-412
Ivančna Gorica, dne 17. maja 2016
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
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1661.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 32/8, 32/9 in 35/6,
k.o. 1817 – Radohova vas

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni
list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. členom Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06
– Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8,
108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet
Občine Ivančna Gorica na 14. seji dne 17. 5. 2016 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 32/8, 32/9 in 35/6,
k.o. 1817 – Radohova vas
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča:
– parc. št. 32/8 v izmeri 64 m2, k.o. 1817 – Radohova vas,
– parc. št. 32/9 v izmeri 22 m2, k.o. 1817 – Radohova vas,
– parc. št. 35/6 v izmeri 5 m2, k.o. 1817 – Radohova vas.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0021/2008-6-412
Ivančna Gorica, dne 17. maja 2016
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1662.

Sklep o pridobiti statusa javnega dobra parc.
št. 176/2, 176/3, 156/3 vse k.o. 1810 – Stična

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni
list RS, št. 91/15 – UPB2) ter 2. in 21. členom Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06
– Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8,
108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US: U-I165/09-34, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet
Občine Ivančna Gorica na 14. redni seji dne 17. 5. 2016 sprejel

SKLEP
o pridobiti statusa javnega dobra parc. št. 176/2,
176/3, 156/3 vse k.o. 1810 – Stična
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča:
– parc. št. 176/2 v izmeri 18 m2,
– parc. št. 176/3 v izmeri 82 m2,
– parc. št. 156/3 v izmeri 116 m2 vse k.o. 1810 – Stična.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0002/2016
Št. 7113-0003/20016
Ivančna Gorica, dne 11. aprila 2016
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
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KAMNIK
1663.

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik
za leto 2015

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) ter 17. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski
svet Občine Kamnik na 14. seji dne 11. 5. 2016 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Kamnik za leto 2015
1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajevnimi skupnostmi) za leto 2015 je naslednja:
A.

I.
70

71

72

73
74

78

II.
40

41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

v€
Realizacija
2015
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 23.860.219
DAVČNI PRIHODKI
17.334.333
700 Davki na dohodek in dobiček
14.556.699
703 Davki na premoženje
2.489.982
704 Domači davki na blago in storitve
287.651
NEDAVČNI PRIHODKI
4.310.526
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
3.556.546
711 Takse in pristojbine
18.337
712 Globe in druge denarne kazni
84.057
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
83.492
714 Drugi nedavčni prihodki
568.093
KAPITALSKI PRIHODKI
117.396
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
16.846
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev
100.550
PREJETE DONACIJE
16.760
730 Prejete donacije iz domačih virov
16.760
TRANSFERNI PRIHODKI
2.053.550
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.997.537
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU
56.013
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
27.655
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
27.655
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.197.449
TEKOČI ODHODKI
5.746.614
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.427.973
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
217.561
402 Izdatki za blago in storitve
3.672.734
403 Plačila domačih obresti
139.145
409 Rezerve
289.200
TEKOČI TRANSFERI
10.045.753
410 Subvencije
247.782
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
5.992.839
412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
977.446
413 Drugi tekoči domači transferi
2.827.686
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
7.723.296
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.723.296
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
681.786
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,
ki niso pror. uporabniki
510.980
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
170.806
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–337.229
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
2.882
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
2.882
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
2.882
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
258.267
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
258.267
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
258.267
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
–255.385
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
746.491
55 ODPLAČILA DOLGA
746.491
550 Odplačila domačega dolga
746.491
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.339.106
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA –
PRENOS V 2015
5.135.110
2. člen
Neporabljena sredstva na dan 31. 12. 2015 v višini
3.796.004,15 € se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kamnik za leto 2016, in sicer:
– Občina Kamnik 3.483.323,58 € (namenska sredstva
1.490.114,68 € in nenamenska sredstva 1.993.208,90 €),
– krajevne skupnosti 312.680,57 €.
3. člen
Neporabljena sredstva proračunskih skladov na dan
31. 12. 2015 se za iste namene prenesejo v leto 2016, in sicer:
v€
proračunska rezerva
8.798,35
sklad za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca
in OŠ Frana Albrehta
290.131,09
rezervni sklad za stanovanjsko področje
74.130,65
sklad za ureditev prostorov GRS Kamnik
110.000,00
sklad za pokriti bazen
150.000,00
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2015
sestavljajo splošni in posebni del ter obrazložitve. V splošnem
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
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prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Kamnik za leto 2015.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2015 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni
del ter obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Kamnik
(http://www.kamnik.si/).
Št. 410-0089/2015
Kamnik, dne 11. maja 2016

Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

1664.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka na območju Občine Kamnik

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
(109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15
– ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski
svet Občine Kamnik na 14. seji dne 11. 5. 2016 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
na območju Občine Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Občine Kamnik in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik.
2. člen
(1) V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega
se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo
in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po
predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev,
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive
zavezance.
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– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je
možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora
zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje
tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
(2) V besedilu prikazani izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski
spol.
3. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občine Kamnik je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vsebino
programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Kamnik,
– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme
na območju Občine Kamnik,
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in
predvidene komunalne opreme,
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti
komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino
parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti
komunalne opreme,
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občine Kamnik sprejme Občinski svet Občine Kamnik z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno
opremo na območju Občine Kamnik:
– cestno omrežje (oznaka obračunskega območja
OBO_C_1),
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskih območij
OBO_K_1 in OBO_K_2),
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja
OBO_V_1).
(4) Obračunska območja posamezne komunalne opreme
s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah,
ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik novega ali obstoječega objekta, ki:
– se na novo priključuje na vse ali posamezne vrste komunalne opreme ali,
– povečuje neto tlorisno površino objekta ali,
– spreminja njegovo namembnost.
II. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji
formuli, ob smiselnem upoštevanju vseh določb Pravilnika o
merilih za odmero komunalnega prispevka:

pri čemer je:
KPij
znesek dela komunalnega prispevka,
ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju
Aparcela
površina parcele
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno
vrsto komunalne opreme
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Dp
Ctij

Atlorisna
Dt
Kdejavnost

delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka
obračunski stroški, preračunani na m2 neto
tlorisne površine objekta na obračunskem
območju za posamezno vrsto komunalne
opreme
neto tlorisna površina objekta,
delež neto tlorisne površine objekta
pri izračunu komunalnega prispevka
faktor dejavnosti

(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji
način:

pri čemer je:
KPij izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto komunalne opreme, na katero se objekt
priključuje
KP
celotni izračunani komunalni prispevek
i
indeks rasti cen v gradbeništvu.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je treba
pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način,
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena,
se le-ta določi na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(5) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s
faktorjem 1,5. Dobljena površina se v takem primeru upošteva
kot površina parcele pri izračunu komunalnega prispevka.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere
je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu
SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vloga za odmero komunalnega
prispevka je popolna le v primeru, če vsebuje neto tlorisno
površino objekta, določeno skladno z navedenim standardom.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2.
(8) Indeks rasti cen v gradbeništvu Občina Kamnik korigira enkrat letno, in sicer zadnji koledarski dan v mesecu
februarju.
6. člen
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan
v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri
kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta in gradnje na
obstoječi gradbeni parceli, če se opremljenost s komunalno
opremo ne spreminja, se za izračun komunalnega prispevka
upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se
ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov
opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na
neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se neto
tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno
površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega
objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek
obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri
kateri se ne povečuje neto tlorisna površina objekta in gradnje
na obstoječi gradbeni parceli, če se opremljenost s komunalno
opremo spreminja, se za izračun komunalnega prispevka:
– za komunalno opremo, ki se ne spreminja, upošteva le
neto tlorisna površina objekta,
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– za komunalno opremo, na katero se objekt na novo
priključuje, upošteva tako površina parcele kot neto tlorisna
površina objekta.
(5) V primeru četrtega odstavka tega člena se uporabljajo
določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na
parcelo in neto tlorisno površino objekta zgolj za komunalno
opremo, na katero se objekt na novo priključuje, za ostale
vrste komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že
v preteklosti pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno
površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem
se komunalni prispevek ne obračuna.
(6) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste
obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne
spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti.
(7) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost,
se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se
odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu
upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi
fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za
neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela,
kateremu se namembnost spreminja.
7. člen
(1) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju občine. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu
opremljanja stavbnih zemljišč ali so ti že bili sprejeti, se na
podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno
komunalno opremo. Posebne programe opremljanja stavbnih
zemljišč se sprejme za območja, ki bodo urejena s podrobnimi
izvedbenimi prostorskimi akti.
(2) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi
za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove
komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že
zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na
podlagi tega Odloka po naslednji formuli:

pri čemer je:
CpiS

CtiS

CpiN

CtiN

skupni stroški opremljanja kvadratnega
metra parcele z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju, na katerem
se na novo ureja komunalna oprema
skupni stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju,
na katerem se na novo ureja komunalna
oprema
stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele z določeno novo komunalno opremo
na obračunskem območju (območje,
ki se opremlja z novo komunalno opremo)
stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno komunalno
opremo na obračunskem območju (območje,
ki se opremlja z novo komunalno opremo)
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obstoječi stroški opremljanja kvadratnega
metra parcele z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju, določeni
s tem odlokom
CtiO
obstoječi stroški opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju,
določeni s tem odlokom
Fsoko faktor stroškov obstoječe komunalne opreme
CpiO

(3) Faktorji stroškov obstoječe komunalne opreme glede
na namensko rabo zemljišča:
Namenska raba zemljišča
Posebna območja (BT)
Območja centralnih dejavnosti (C, CD, CU)
Območja proizvodnih dejavnosti, gospodarske
cone (IG)
Območja proizvodnih dejavnosti, površine
z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK)
Območja okoljske infrastrukture (O)
Območja prometnih površin (PC, PO)
Območja stanovanj (SP, SS, SSe)
Območja zelenih površin (Z, ZD)

Fsoko
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

8. člen
(1) Skupni in obračunski stroški obstoječe in predvidene
komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Cestno omrežje
Kanalizacijsko omrežje Kamnik
Kanalizacijsko omrežje Črna
Vodovodno omrežje

Oznaka obračunskega območja
OBO_C_1
OBO_K_1
OBO_K_2
OBO_V_1

Vrednost skupnih
stroškov [€]
127.761.896,94
38.033.632,32
306.204,02
16.688.660,94

Vrednost obračunskih
stroškov [€]
112.577.665,25
20.462.197,40
106.204,02
11.626.776,90

(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na
posameznem obračunskem območju so:
Vrsta komunalne opreme
Cestno omrežje
Kanalizacijsko omrežje Kamnik
Kanalizacijsko omrežje Črna
Vodovodno omrežje

Oznaka obračunskega
območja
OBO_C_1
OBO_K_1
OBO_K_2
OBO_V_1

Površina parcel
[m2]
11.634.542,58
7.488.731,40
45.291,07
8.384.064,56

Vrednost [EUR]
112.577.665,25
20.462.197,40
106.204,02
11.626.776,90

Cena ne enoto
(Cpij) [EUR/m2]
9,676
2,732
2,345
1,387

(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto
tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na
posameznem obračunskem območju so:
Vrsta komunalne opreme
Cestno omrežje
Kanalizacijsko omrežje Kamnik
Kanalizacijsko omrežje Črna
Vodovodno omrežje

Oznaka obračunskega
območja
OBO_C_1
OBO_K_1
OBO_K_2
OBO_V_1

Neto tlorisne površine
objektov [m2]
2.841.855,81
2.150.671,97
10.036,57
2.283.530,72

Vrednost [EUR]
112.577.665,25
20.462.197,40
106.204,02
11.626.776,90

9. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega
odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.
10. člen
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dt) pri izračunu komunalnega prispevka
je Dp:Dt = 0,4:0,6.

Cena ne enoto
(Ctij) [EUR/m2]
39,614
9,514
10,582
5,092
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11. člen
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev,
ki je navedena v Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih
državnega pomena. Faktor dejavnosti po tem odloku je:
Klas. st. Klasifikacija

Faktor K

11100

Enostanovanjske stavbe

1,00

11210

Dvostanovanjske stavbe

1,15

11221

Tri- in večstanovanjske stavbe

1,30

11300

Stanovanjske stavbe za posebne
namene

0,70

121

Gostinske stavbe

1,15

122

Upravne in pisarniške stavbe

1,05

123

Trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti

1,20

12303

Bencinski servisi

1,30

124

Stavbe za promet in stavbe za
izvajanje elektronskih komunikacij

1,30

125

Industrijske stavbe in skladišča

0,70

126

Stavbe splošnega družbenega
pomena

0,70

12650

Športne dvorane

1,15

127

Druge nestanovanjske stavbe

0,70

12712

Stavbe za rejo živali

0,70

12714

Druge ne stanovanjske kmetijske
stavbe

0,70

12721

Stavbe za opravljanje verskih obredov

0,70

24110

Športna igrišča

0,70

24122

Drugi gradbeni inženirski objekti
za šport, rekreacijo in prosti čas

0,70

(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji
tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz
zgornje tabele, v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo
in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta
ni možno določiti na zgoraj opisan način, velja, da je faktor
dejavnosti po tem odloku 1.
12. člen
(1) V primeru, da se objekt na območju zaradi tehničnih
ali drugih upravičenih razlogov ne more priključiti na določeno
vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v
celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na
območju ni.
(2) Izjema pri obračunu komunalnega prispevka iz prvega
odstavka tega člena velja le za individualno infrastrukturo, ki se
nanaša na vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje, ne pa
za javno infrastrukturo oziroma infrastrukturo, ki je opredeljena
kot grajeno javno dobro in ki se nanaša na cestno omrežje.
III. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca ali;
– po uradni dolžnosti.
(2) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– občina prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, poslano s strani Upravne enote v
zavezančevem imenu.
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(3) Rok za izdajo odločbe iz prve alineje prvega odstavka
prve in druge alineje drugega odstavka tega člena je 15 dni. O
izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve
alineje drugega odstavka tega člena se praviloma izvede po
pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno
opremo. Komunalni prispevek se za predvideno komunalno
opremo zavezancu lahko odmeri tudi že pred tem, ko mu je
omogočena priključitev oziroma njena uporaba, če je njena
gradnja predvidena v proračunu občine v tekočem ali naslednjem letu.
(5) Zoper odločbo, ki je izdana po uradni dolžnosti zaradi
izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno
opremo, je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
14. člen
(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Kamnik. Občina Kamnik lahko sredstva, zbrana
po tem odloku, porablja samo za namen opremljanja stavbnih
zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega
proračuna.
(2) Komunalni prispevek zavezanci plačajo v enkratnem
znesku.
15. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču,
se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba
o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja
prostorsko načrtovanje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal del komunalnega
prispevka Občini Kamnik za izvedbo komunalne opreme, ki
jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka skladno z določili 7. člena tega odloka.
16. člen
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanjskih stavb (klasifikacija 11 – stanovanjske
stavbe) v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov,
katerih edini investitor je Občina Kamnik.
(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo novih
objektov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev za odpravo posledic nesreč.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile
izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča
po dosedanjih predpisih.
18. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 18/12) in Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 28/15).
(2) Odloki o programih opremljanja stavbnih zemljišč,
ki se nanašajo na veljavne podrobne izvedbene prostorske
akte, sprejeti pred dnem uveljavitve tega odloka, ostanejo v
veljavi in se smiselno povežejo z vsebino predmetnega programa opremljanja v delu odmere komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo oziroma za namen obračuna
tako imenovanih nadomestitvenih stroškov.
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19. člen
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik
vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Kamnik
ter na spletnih straneh Občine Kamnik.
20. člen
Odlok se objavi Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati trideseti dan po objavi.
Št. 351-121/2015
Kamnik, dne 11. maja 2016
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

LAŠKO
1665.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini
Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 12. seji
dne 30. 3. 2016 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Laško
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško
(Uradni list RS, št. 80/11) se štirinajsta alineja, prvega odstavka
2. člena spremeni tako, da se glasi:
"– upravljalec vodovoda je pravna oseba, ki je v skladu s
tem odlokom pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo,
ima sklenjeno izvajalsko pogodbo in najemno pogodbo za
opravljanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe
prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim
vodovodom."
2. člen
Prvi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Javna služba se financira v skladu z izvajalsko pogodbo
in najemno pogodbo."
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 6. 2016.
Št. 35403-4/2016
Laško, dne 30. marca 2016
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v Občini Laško
1. člen
S tem odlokom v Občini Laško preneha veljati Odlok
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v Občini Laško (Uradni list RS, št. 33/09).
2. člen
Z dnem prenehanja veljavnosti Odloka o koncesiji za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Laško (Uradni list RS, št. 33/09) so izpolnjeni
pogoji za izdajo upravne odločbe s katero se koncesionarju
Pivovarni Laško d.d. odvzame koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini
Laško in nanjo vezana javna pooblastila ter izvajanje lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško
prevzame režijski obrat Občine Laško.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 6. 2016.
Št. 430-27/2009
Laško, dne 30. marca 2016
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

1666.

Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 12. seji
dne 30. 3. 2016 sprejel

LOŠKI POTOK
1667.

Sklep o cenah storitev čiščenja komunalne
odpadne vode na območju Občine Loški Potok

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode na področju Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 27/09) je Občinski svet Občine Loški Potok
na 8. redni seji dne 14. 4. 2016 sprejel

SKLEP
o cenah storitev čiščenja komunalne odpadne
vode na območju Občine Loški Potok
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna
storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih izvaja Komunala Ribnica d. o. o. (v nadaljevanju izvajalec javne službe),
uporabnikom na področju Občine Loški Potok.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike
na območju Občine Loški Potok, ki so ali bodo priključeni na
sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
v Občini Loški Potok znaša 0,6235 €/m3 brez DDV. Storitev se
zaračunava mesečno glede na količino porabljene vode v m3.
Storitev praznjenja greznic in prevzema blata iz malih
komunalnih čistilnih naprav se mora skladno z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na
področju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 27/09) opraviti
enkrat na tri leta.
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4. člen
Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim
vodomerom, se uporabnikom zaračuna količina 0,15 m3 na
osebo na dan.
5. člen
Praznjenje pretočne greznice ali male komunalne čistilne
naprave po naročilu več kot enkrat na tri leta se uporabnikom
zaračuna po ceni, ki znaša 195,51 €/praznjenje brez DDV
(količina do 6 m3).
6. člen
Cene začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 6. 2016 dalje.
Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu, prenehajo veljati cene storitev gospodarske javne službe čiščenja
komunalne odpadne vode, ki veljajo od 29. 6. 2013.

72

73

74

78

Št. 301-0005/2016
Loški Potok, dne 14. aprila 2016
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina l.r.

II.
40

NOVA GORICA
1668.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2016

41

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12)
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. maja
2016 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2016
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za
leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15, v nadaljevanju odlok) se
spremeni tretji odstavek 2. člena tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

I.
A.
I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

v EUR
Proračun
2016
30.917.808
28.329.382
20.168.582
15.429.935
3.621.647
1.117.000
8.160.800
7.540.800
16.000
72.000
220.000

42
43

III.
B.
IV.
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714 Drugi nedavčni prihodki
312.000
KAPITALSKI PRIHODKI
1.007.340
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
370.040
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
637.300
PREJETE DONACIJE
50.610
730 Prejete donacije iz domačih virov
43.800
731 Prejete donacije iz tujine
6.810
TRANSFERNI PRIHODKI
1.434.557
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
825.668
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
608.889
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
95.919
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
95.919
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
32.824.443
TEKOČI ODHODKI
10.256.425
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.418.626
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
336.505
402 Izdatki za blago in storitve
7.012.294
403 Plačila domačih obresti
179.000
409 Rezerve
310.000
TEKOČI TRANSFERI
12.486.204
410 Subvencije
429.990
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
5.841.927
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
1.396.261
413 Drugi tekoči domači transferi
4.801.026
414 Tekoči transferi v tujino
17.000
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.173.514
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.173.514
INVESTICIJSKI TRANSFERI
908.300
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
558.800
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
349.500
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–1.906.635
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
114.814
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
114.814
750 Prejeta vračila danih posojil
34.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
80.814
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
121.716
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
121.716
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
121.716
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VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C.

–6.902

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

2.414.425

50 ZADOLŽEVANJE

2.414.425

500 Domače zadolževanje

2.414.425

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

1.130.000

55 ODPLAČILO DOLGA

1.130.000

550 Odplačilo domačega dolga

1.130.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–629.112

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.284.425

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.906.635

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

629.112
«.

2. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se na novo glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Pooblaščeni odredbodajalci lahko, na proračunskih postavkah za katere so pooblaščeni, samostojno prerazporejajo
pravice porabe med podkonti v okviru iste proračunske postavke.
Župan lahko s pismenimi sklepi prerazporedi sredstva
med proračunskimi postavkami praviloma znotraj istega področja porabe pri proračunskih uporabnikih mestni svet, nadzorni
odbor, župan in občinska uprava.
Sprememba pri postavki, ki se zmanjšuje s sklepom župana ne sme preseči 20 % vrednosti celotne postavke.
Izjemoma se investicijska postavka lahko zmanjša za več
kot 20 %, če zaradi utemeljenih razlogov investicija v tekočem
letu ne bo realizirana v načrtovani višini. Sredstva se lahko
prenesejo samo na drugo investicijsko postavko, ki je v teku in
kjer sredstva primanjkujejo.
Predsedniki krajevnih skupnosti lahko s pismenimi sklepi
prerazporedijo sredstva med postavkami znotraj posamične
krajevne skupnosti – neposrednega uporabnika proračuna z
zaporedno številko od 21 do 39. Sprememba pri postavki, ki se
zmanjšuje ne sme preseči 20 % vrednosti postavke.
Izvrševanje proračuna po ekonomski klasifikaciji je odraz
strukture nastalih stroškov posameznih postavk po področjih in
se evidenčno primerja s planiranimi stroški.«.
3. člen
Spremeni se 14. člen odloka, tako, da se na novo glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja, se Mestna občina Nova Gorica za proračun leta
2016 lahko zadolži do višine 2.414.425 EUR.«.
KONČNE DOLOČBE
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-29/2015-20
Nova Gorica, dne 19. maja 2016
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

1669.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta Kamnoloma
Vrčice

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12
– ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)
in na podlagi 22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS,
št. 57/10) je županja Občine Semič sprejela

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta Kamnoloma Vrčice
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa županja Občine Semič začetek
in način priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Kamnoloma Vrčice (v nadaljevanju SDUN).
(2) Pravna podlaga za pripravo SDUN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO) in veljavni podzakonski predpisi.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo SDUN)
(1) Za obravnavano območje je v veljavi Odlok o ureditvenem načrtu Kamnoloma Vrčice (Uradni list RS, št. 5/05).
(2) Podjetje CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo
mesto ima v upravljanju kamnolom Vrčice, ki je namenjen izkoriščanju dolomita. CGP d.d. je pobudnik SDUN.
(3) SDUN se nanašajo na:
– ureditev priključka kamnoloma na regionalno cesto
R1/1178 Črmošnjice–Črnomelj na podlagi izdelane projektne
dokumentacije – na regionalni cesti ni potrebe po izvedbi levega zavijalnega pasu, ki je predviden v osnovnem ureditvenem
načrtu,
– določitev nove trase poljske poti na severovzhodu območja osnovnega ureditvenega načrta – nova trasa poljske
poti, ki je predvidena z osnovnim ureditvenim načrtom se prestavi ob rob meje ureditvenega načrta, UN je podlaga za novo
parcelacijo in zamenjavo zemljišča z Občino Semič,
– spremembe ureditve južnega dela območja osnovnega
ureditvenega načrta, ki je namenjeno za postavitev objektov –
ni potrebe po postavitvi trajnih objektov (večnamenski objekt),
temveč se prostori potrebni za upravljanje kamnolomom predvidijo v manjših in začasnih objektih.
(4) Ker se spremembe in dopolnitve nanašajo le na posamične posege v prostoru in ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev se SDUN, na podlagi 61.a člena
ZPNačrta, izvedejo po skrajšanem postopku.
3. člen
(območje SDUN)
(1) Območje SDUN zajema celotno območje osnovnega ureditvena načrta, in sicer: parc. št. 3177/1 del, 3177/2,
3180/1 del, 3180/2, 3184/2 del, 3184/3 del, 3187 del, 3178/1
del, 3178/2 – pot, 3178/3, 3176/2, 3598/9, 3571/1 del – pot,
96/2 del, 99, 3606/1 del – pot, 3606/2 – pot, 3611 – cesta, vse
k.o. Blatnik, ter 2012/2, 2016, 2017/2, 2021, 2022/2, 2027 del,
2028/2, 2037/2, 2032/2, 2031 del, 2050/2, 2050/1 del, 3503/2
– pot, 2051/3, 2051/2 – pot, 2051/1 del, 3503/1 del – pot, vse
k.o. Pribišje.
(2) Območje urejanja s SDUN je velikosti cca 8,0 ha.
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4. člen

6. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(postopek in roki za pripravo SDUN in njegovih posameznih
faz)

(1) Strokovne rešitve za SDUN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, Občinskega prostorskega načrta
Občine Semič in investicijskih namer pobudnika SDUN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
(2) V postopku priprave SDUN se pridobijo naslednje
strokovne podlage:
– geodetski načrt v digitalni in analogni obliki za izdelavo
SDUN,
– program sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta.
(3) V postopku priprave SDUN se lahko določijo tudi
dodatne strokovne podlage.
(4) Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati
smernice nosilcev urejanja prostora.
(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega
načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
– odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US,
57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in ga izbere
naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi SDUN morajo s svojimi smernicami za
načrtovanje in mnenji k predlogu SDUN sodelovati naslednji
nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične
ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami),
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest – Območje Novo mesto,
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (upravljanje z državnimi cestami),
4. Elektro Ljubljana, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo
mesto (električna energija),
5. Komunala Črnomelj, Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj (vodovod, kanalizacija, ravnanje z odpadki),
6. Telekom Slovenije, RE TK omrežje Zahod, Novi trg 7a,
8000 Novo mesto (telekomunikacije),
7. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana, v vednost: Zavod RS za varstvo narave, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto (varstvo narave),
8. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
9. Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič (upravljanje z občinskimi cestami).
(2) Kolikor se v postopku priprave SDUN ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev
urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-te pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z
61.a členom ZPNačrta podati smernice k osnutku in mnenja
k predlogu prostorskega akta v 15 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne
podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte (tretji odstavek 58. člena
ZPNačrta).
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh
ne podajo mnenja, Občina nadaljuje s pripravo SDUN (prvi
odstavek 61. člena ZPNačrta).

Faza

Rok izdelave

Nosilec

– sklep o začetku priprave
SDUN

maj 2016

občina

– izdelava osnutka SDUN
za pridobitev smernic

maj, junij, 2016

izdelovalec

– pridobivanje smernic

junij 2016

izdelovalec

– usklajevanje smernic

junij 2016

izdelovalec,
občina

– izdelava dopolnjenega
osnutka SDUN

avgust 2016

izdelovalec

– javno naznanilo javne
september 2016 občina
razgrnitve in javne obravnave
SDUN
– javna razgrnitev

september 2016 občina

– izdelava gradiva za javno
obravnavo

september 2016 izdelovalec

– sodelovanje in obrazložitev september,
na javni obravnavi
oktober 2016

izdelovalec,
občina

– izdelava stališč do pripomb oktober 2016

izdelovalec

– uskladitev stališč
do pripomb

oktober 2016

izdelovalec,
občina

– obravnava stališč
do pripomb

november, 2016 občina,
izdelovalec

– obvestilo lastnikom o
stališčih do njihovih pripomb

november, 2016 občina

– izdelava predloga SDUN
za pridobitev mnenj

november,
december 2016

izdelovalec

– pridobivanje mnenj

december 2016

izdelovalec

– usklajevanje mnenj

januar 2017

izdelovalec

– izdelava usklajenega
predloga SDUN za sprejem

januar 2017

izdelovalec

– priprava gradiva za sejo OS januar 2017

občina

– sodelovanje in obrazložitev februar 2017
usklajenega predloga na seji
OS in odborih

izdelovalec,
občina

– objava odloka o SDUN
v Uradni listu RS

februar 2017

občina

– izdelava končnega
dokumenta

februar, marec
2017

izdelovalec

7. člen
(obveznosti financiranja SDUN)
Izdelavo SDUN financira CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36,
8000 Novo mesto.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-01/2016-1
Semič, dne 10. maja 2016
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.
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1670.

Zaključni račun proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2015

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.),
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena
Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03,
106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri
Litiji na 10. redni seji občinskega sveta dne 18. 5. 2016 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2015.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je
podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih
projektov, njihovim spremembam tekom leta 2015 ter njihovi
realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto
2015 v splošnem delu izkazuje:
Konto

Splošni del Zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015

A.
I.
70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740
741
78
787

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

Realizacija 2015
(v EUR)
4.989.987
3.976.480
3.373.448
2.989.876
253.628
129.945
0
603.031
458.313
2.836
6.730
71
135.081
48.880
42.900
0
5.980
0
0
0
964.627
578.432
386.195
0
0
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II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
431
432
III.
B.
75

IV.
750
751
752

44

V.
440
441
442
443
VI.

C.
50

55

VII.
500
5001
5002
5003
5004
VIII.
550
5501
5502
5503
5504
IX.
X.
XI.
XII.
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SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI
UPORABNIKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto
2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije Slovenije.
Št. 400-002/2016
Šmartno pri Litiji, dne 31. marca 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Stran

5783

4.988.077
1.682.509
194.652
28.186
1.322.220
106.070
31.382
1.854.502
11.749
1.238.296
119.827
484.631
0
1.365.750
1.365.750
85.315
62.962
22.353
1.910

278
0
0
278
0
0
0
0
0
278
0
0
0
0
0
0
210.325
210.325
210.325
0
0
0
–208.137
–210.325
–1.910
312.069
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Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno
pri Litiji za programsko obdobje 2016–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Zkme-1, Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15)
in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS,
št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno
pri Litiji na 10. redni seji dne 18. 5. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji
za programsko obdobje 2016–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste
pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Šmartno pri Litiji za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7.
2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
št. 702/2014),
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013),
– drugi ukrepi.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina
sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) "pomoč" pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,
(2) "MSP" ali "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni
podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014,
(3) "kmetijski sektor" pomeni vsa podjetja, ki so dejavna
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih
proizvodov,
(4) "kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta,
(5) "primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I
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k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov,
(6) "predelava kmetijskih proizvodov" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,
(7) "trženje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo,
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov,
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih,
(8) "kmetijsko gospodarstvo" je organizacijsko in poslovno
zaokrožena gospodarska celota, ki obsega eno ali več proizvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko
dejavnostjo, ima enotno vodstvo, naslov ali sedež, ime ali firmo
in je organizirano kot: pravna oseba, samostojna podjetnica
posameznica ali samostojni podjetnik posameznik, kmetija, ki
ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer
se za kmetijo šteje tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni
podjetnik posameznik, kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik,
kmetijsko gospodarstvo – planina,
(9) "nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga
vloge iz naslova ukrepov kmetijske politike oziroma sodeluje
pri izvajanju ukrepov kmetijske politike in posreduje podatke
v evidence z delovnega področja ministrstva, pristojnega za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
(10) "podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s
14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014,
(11) "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema,
(12) "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina,
(13) "začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti,
(14) "intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev,
(15) "standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti
živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije,
ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna
podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
(16) "neproizvodna naložba" pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega
gospodarstva,
(17) "naložbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije,
(18) "nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč,
(19) "mladi kmet" pomeni osebo, ki na dan predložitve
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva,
(20) "skupina in organizacija proizvajalcev" pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene
v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014,
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(21) "član kmetijskega gospodinjstva" pomeni fizično ali
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno
zakonodajo, razen delavcev na kmetiji,
(22) "predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe,
(23) "živila" pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta,
(24) "nekmetijske dejavnosti" pomeni dejavnosti, ki ne
spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju
EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode,
(25) "enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
velja za enotno podjetje.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo
preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah
komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega
pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči

Ukrepi

Državne pomoči po
skupinskih izjemah
v kmetijstvu (na
podlagi Uredbe
Komisije (EU)
št. 702/2014

UKREP 1: Pomoč za naložbe
v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi
s predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov (17. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)

De minimis pomoči UKREP 3: Pomoč za zagotavljanje
(na podlagi Uredbe tehnične podpore
Komisije (EU)
št. 1407/2013)
Ostali ukrepi občine UKREP 4: Podpora delovanju društev
s področja kmetijstva, gozdarstva
in razvoja podeželja (podlaga
za izvedbo ukrepa je veljavna
zakonodaja s področja javnih financ).
6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma v
primeru ukrepa po členu 17 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

Št.

38 / 27. 5. 2016 /

Stran

5785

dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi
komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih in ima sedež na
območju občine,
3) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine.
7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti,
ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe
na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z
izvozno dejavnostjo,
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega
blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano
vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni
izterljiv.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v občinskem glasilu in na internetni strani, skladno z
veljavnimi predpisi s področja javnih financ ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in
višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa
odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za
posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v
javnem razpisu.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
– ime in velikost podjetja,
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka
in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti,
– seznam upravičenih stroškov,
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi
predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega
za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
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10. člen
(dodelitev sredstev)

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog strokovne komisije odloča direktor občinske uprave.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
sklepa.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali
dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi
nadzornih ukrepov …).
12. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih v členih 13 in 14 tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih
zneskov pomoči določenih v členu 14 in 17 Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali
dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se
delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti
pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe
(EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če
bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči
ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v
Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU)
ŠT. 702/2014
13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,
– Ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih
razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije,
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno
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z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka
njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne
vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma
v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju
občine;
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne
kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev in imajo 1 ha kmetijskih zemljišč
na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta
potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba, če je naložba višja od
30.000 eurov neto pomoči;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
– stopnje pomoči se lahko povečajo do 20 odstotnih
točk, in sicer za mlade kmete, ki so prvič vzpostavili kmetijsko
gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva v petih letih pred
zahtevkom za pomoč.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član s pooblastilom.
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
(3) Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost,
agrarna skupnost …),
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine,
– urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov se mora izvajati
na najmanj 0,5 ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
(4) Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe ter dokazila o
morebiti nastalih stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme
in tehnologijo paše, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
(6) Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR na leto.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni
v skupno naložbo.
14. člen
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
(1) Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
(2) Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
– nakup novih strojev in opreme;
– splošni stroški (stroški, ki se nanašajo na izvedbo naložbe);
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Pomoč se ne dodeli:
– za obratna sredstva;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– za stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– za naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi
hrane;
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– za naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije in
– ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar se take prepovedi
ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni
uredbi.
(4) Pogoji za pridobitev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (kolikor upravičenec še nima
registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči);
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta
potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po
zaključeni naložbi;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave
in/ali trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, s sedežem dejavnosti na območju občine.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša
5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE
(EU) Št. 1407/2013
15. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo s
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spremembami) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta
skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de
minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR
(v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne
glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se
pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje
uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali
dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne
prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije
(ES) št. 1407/2013.
16. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis
do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
17. člen
UKREP 3: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore
(1) Namen pomoči je doseganje višje ravni izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov
s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne
kmetijske proizvodnje.
(2) Predmet podpore:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje nosilcev
registriranih kmečkih gospodarstev, njihovih družinskih članov
in zaposlenih na kmetiji.
(3) Upravičeni stroški:
– pomoč se dodeli za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja, materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanje, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, najem prostora, honorar izvajalcu,
oglaševanje, gradiva za udeležence).
(4) Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani in
zaposleni na kmetiji, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo
ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je
vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na
območju občine.
(5) Izvajalci in prejemniki pomoči:
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične
pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije.
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(6) Pogoji upravičenosti za dodelitev pomoči:
– izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti letni program
dela (finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj
oziroma storitev z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma
participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči),
– izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti dokazilo o
registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
območju občine,
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
(7) Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj o kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in
prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– stroške svetovanja, ki so financirani v okviru javne
svetovalne službe.
(8) Finančne določbe:
– bruto znesek pomoči: pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev pooblaščenim izvajalcem izobraževanja
posameznih programov, ki se jim krijejo upravičeni stroški
izobraževanja do 100 %;
– največji znesek dodeljene pomoči: za organizacije do
6.000 EUR/program letno.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE
18. člen
UKREP 4: Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
(1) Namen ukrepa:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spodbujati in
dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Sofinanciranje neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom,
gozdarstvom, prehrano in razvojem podeželja za pomoč pri
stroških delovanja.
(2) Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem
delovanju;
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
(3) Upravičeni stroški so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem
prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov,
– stroški pogostitve občnega zbora in društvenih prireditev,
– nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
– izdelava publikacij o delovanju društev,
– stroški izvedbe prireditve ob posebnih priložnostih
(obletnice delovanja društev, kulturni prazniki in podobno).
(4) Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev.
(5) Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti,
– pridobitno dejavnost društva.
(6) Pogoj za pridobitev pomoči je seznam članov društva
iz območja občine.
(7) Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki so
registrirana oziroma delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja na območju občine.
(8) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih
stroškov, višina sofinanciranja se določi z letnim razpisom.

Uradni list Republike Slovenije
V. NADZOR IN SANKCIJE
19. člen
(nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po
tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
20. člen
Občina bo hranila evidence in vso dokumentacijo, ki je
bila podlaga za odobritev državnih pomoči in de minimis pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma dodelitve pomoči.
VII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 89/07).
22. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.
(2) Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na
dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU,
začnejo uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu
o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka
informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Št. 321-01/2016
Šmartno pri Litiji, dne 18. maja 2016

Št.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09,
7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 61/10 ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
40/11 – ZUPJS, 40/11 – ZSVarPre-A in 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12),
16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS,
št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri
Litiji na 10. redni seji dne 18. 5. 2016 sprejel
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I.
Občina Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec javne službe Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno
pri Litiji.
II.
Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu znaša:
– 17,11 EUR/h na delovni dan,
– 23,01 EUR/h ob nedeljah in nočnem času,
– 24,49 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih
dnevih.
III.
Občina Šmartno pri Litiji subvencionira 100 % cene vodenja in koordinacije kar znaša 2,33 EUR/h in 75 % cene
neposredne socialne oskrbe, kar znaša 11,09 EUR/h, to je
vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika
na delovni dan, v višini 15,51 EUR/h neposredne socialne
oskrbe uporabnika ob nedeljah in v nočnem času in v višini
16,62 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika ob praznikih in dela prostih dnevih.
IV.
Cena za uporabnika storitve pomoči družini na domu
znaša:
– 3,69 EUR/h na delovni dan,
– 5,17 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
– 5,54 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
V.
Predlagane cene stopijo v veljavo s 1. 6. 2016.
VI.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 29/15).
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2016 dalje
Šifra: 551-002/2016
Šmartno pri Litiji, dne 18. maja 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

1673.
Sklep o cenah socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Šmartno
pri Litiji

Stran

SKLEP
o cenah socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

1672.
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Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO), 17., 18. in 20. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15), Pravilnika o
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni
list RS, št. 27/14) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski
svet Občine Šmartno pri Litiji na 10. redni seji dne 18. 5. 2016
sprejel

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Občini Šmartno pri Litiji
I.
V javnem vrtcu OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban se za posamezne programe predšolske vzgoje določijo cene, izračunane
na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki znašajo mesečno
na otroka:
Program predšolske vzgoje
I. starostna skupina – otroci stari od 1–3 let
II. starostna skupina – otroci stari od 3–6 let
Kombinirani oddelek

Cena v EUR
450,00
330,00
330,00

II.
Starši otrok, za katere je Občina Šmartno pri Litiji po
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo
za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najmanj en teden
pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 2,50 EUR za vsak delovni dan napovedane
odsotnosti otroka.
Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem
obračuna tudi neprekinjena najmanj enomesečna opravičena
odsotnost otroka zaradi bolezni, kar se dokazuje s kopijo originalnega zdravniškega potrdila.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmartno pri
Litiji po veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne
cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je
zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije
s strani staršev in ceno programa.
III.
Starši otrok lahko med letom začasno izpišejo otroka,
vendar največ za dva meseca in so za čas izpisa dolžni plačati
rezervacijo mesta v višini 80 % od višine plačila, določene po
Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.
IV.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/13.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 6. 2016.
Št. 601-01/2016
Šmartno pri Litiji, dne 18. maja 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

1674.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu
občinskega prostorskega načrta Občine
Šmartno pri Litiji

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12
– ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) je župan
Občine Šmartno pri Litiji sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o izvedbenem delu občinskega
prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa
način priprave spremembe in dopolnitev izvedbenega dela
občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN).
Pravna podlaga za pripravo OPN so naslednji predpisi:
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.)
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju:
ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS,
št. 99/07) in Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 22/08).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN)
Izvedejo se spremembe in dopolnitve izvedbenega dela
občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, ki
se nanašajo na:
Spremembe podrobne namenske rabe parcele številka
141/2 k.o. Šmartno iz območja površin za gospodarske cone
(IG) v območja okoljske infrastrukture (O).
Skladno z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 21/01 in 41/04 – ZVO-1) se namerava v
zgrajenem objektu, ki ima pridobljeno uporabno dovoljenje za
skladiščenje izvesti zbirni center za ravnanje z ločeno zbranimi
frakcijami v okviru opravljanja lokalne javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki.
3. člen
(vsebina in oblika OPN)
Dopolnitev besedilnega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji se bo izvedla
v prilogi 1 odloka, ki se jo objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, ter v grafičnem delu kot je to zapisano v 2. členu tega
sklepa, in sicer le za en grafični list merila 1:5000, kjer se bo
za parcelo št.: 141/2 k.o. Šmartno prikazalo območje okoljske
infrastrukture.
Zemljišče nameravane spremembe podrobne namenske
rabe obsega 4047 m2.
4. člen
(postopek in roki priprave OPN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki, in sicer po skrajšanem postopku:
Faze

Roki

Objava Sklepa o začetku priprave akta

maj 2016

Izdelava osnutka z usklajevanji

maj 2016

Pridobitev 1. mnenja v roku 15 dni

junij 2016

Dopolnitev osnutka akta v skladu
z zahtevami iz podanih smernic

junij 2016

Javna razgrnitev 15 dni in javna obravnava
Stališča do podanih pripomb

julij 2016
julij 2016

Priprava predloga OPPN

avgust 2016

Pridobitev mnenj na usklajen predlog akta
v roku 30 dni

avgust 2016

Obravnava in sprejem akta z odlokom
na seji občinskega sveta

september 2016

Objava odloka v Uradnem listu RS

september 2016

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1675.

Kolikor pristojno ministrstvo izda odločbo o uvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje se terminski načrt le
temu ustrezno spremeni in uskladi na predpis o varstvu okolja.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in
mnenj na osnutek in predlog OPN so:
1. Za področje razvoja poselitve:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za
prostor – Dunajska 21, 1000 Ljubljana
2. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS
za vode – Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
3. Za področje zaščite in reševanja:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in
reševanje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Za področje obrambe:
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko –
Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
5. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA –
Ponoviška c. 15, 1270 Litija
6. Za področje lokalnih cest:
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI – Tomazinova 2. 15, 1275
Šmartno pri Litiji
7. Za področje zdravja:
Ministrstvo za zdravje – Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
8. Za področje ohranjanja narave:
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE – Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
9. Za področje varstva kulturne dediščine:
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino – Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona
o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje
za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite
presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih
pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora
vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema
poziva na predloženi osnutek OPN podati prvo mnenje za načrtovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne
podajo mnenja, se šteje, da mnenja nimajo. V tem primeru bo
načrtovalec prostorske ureditve upošteval vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPN-ja morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh podati svoje drugo mnenje. V primeru, da
nosilci urejanja prostora v 15 dneh svojega mnenja niso podali,
se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev
OPN-ja zagotovi Občina Šmartno pri Litiji.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.
si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-3/2007-736
Šmartno pri Litiji, dne 18. maja 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.
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Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2016

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02
– ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 4. člena Pravilnika o pogojih in
merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa
iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS,
št. 117/04, 44/06, 8/15) in 16. člena Statuta Občine Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski
svet Občine Šmartno pri Litiji na 10. redni seji dne 18. 5. 2016
sprejel

LETNI PROGRAM
športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016
1. člen
Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto
2016 zagotavlja, da bo Občina Šmartno pri Litiji iz občinskega proračuna izvajalcem športnih programov namenila
55.000,00 EUR sredstev za izvajanje programov športa, ki se
financirajo iz javnih sredstev.
2. člen
Iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji se v letu 2016 zagotovijo sredstva za:
– dotacije društvom na področju športa,
– sofinanciranje programov športa, ki jih nosilci in izvajalci
športne dejavnosti prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa.
3. člen
Izvajalcem športnih programov se na osnovi Pravilnika o
pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2016
sofinancira naslednje dejavnosti:
TOV

I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDEN-

1. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE PREDŠOLSKIH
OTROK
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
– Športna programa Mali sonček in Ciciban planinec,
– Program Naučimo se plavati,
– Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti čas.
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
– Športna programa Mali sonček in Krpan,
– Program Naučimo se plavati,
– Programi, katerih nadgradnja je udeležba na področnem tekmovanju v okviru ŠŠT,
– Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti čas in drugi
ne tekmovalni programi,
– Programi Šolskih športnih tekmovanj in prireditev na
medobčinski, področni in državni ravni.
2.2. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
– Športna programa Mali sonček in Krpan,
– Program Naučimo se plavati,
– Programi, katerih nadgradnja je udeležba na področnem tekmovanju v okviru ŠŠT,
– Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti čas in drugi
ne tekmovalni programi,
– Programi Šolskih športnih tekmovanj in prireditev na
medobčinski, področni in državni ravni.
2.3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila in
normative, ki so določeni s Pravilnikom o pogojih in merilih
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih
sredstev v Občini Šmartno pri Litiji.

Stran

5792 /

Št.

38 / 27. 5. 2016

3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
3.1. Interesna športna vzgoja mladine:
Skladno s pravilnikom se sofinancira:
– Uporaba objektov za šport in strokovni kader za skupino, formirano glede na normative, ki veljajo za formiranje
skupin v športu.
3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila in
normative, ki so določeni s Pravilnikom o pogojih in merilih
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih
sredstev v Občini Šmartno pri Litiji.
3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:
Skladno s pravilnikom se sofinancira:
– Uporaba objektov za šport in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 10 mladih.
4. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
4.1. Interesna športna dejavnost študentov – program
Hura, prosti čas
Skladno s pravilnikom se sofinancira:
– Uporaba objektov za šport in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 20 študentov.
II. ŠPORTNA REKREACIJA
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o vrednotenju programov športa v Občini
Šmartno pri Litiji, in se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma
sami, vendar se zaradi javnega interesa po vključevanju čim
večjega števila občanov v športno aktivnost sofinancira iz občinskega proračuna uporaba športnih objektov v občini in s tem
povezanih stroškov.
V skupini mora biti vsaj 20 udeležencev.
III. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih
in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega
športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S
svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v
uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnih prvakov.
Pri tekmovalnem športu se obravnavajo vadbeni in tekmovalni programi, ki so v funkciji uradnih, prvenstvenih in pokalnih
tekmovanj po določilih državnih panožnih zvez.
Sofinancira se objekt za vadbo in tekmovanje.
IV. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda po določilih in kriterijih OKS-ZŠZ Slovenije.
Do sofinanciranja iz programa vrhunskega športa so upravičeni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike
s statusom športnika mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda pri Olimpijskem komiteju Slovenije.
V. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem
ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
Sofinancira se objekt za vadbo in strokovni kader.
VI. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Sofinancirajo se pridobitev izobrazbe, licenčni seminarji
in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
VII. DELOVANJE DRUŠTEV
Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje. Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev je
število članov s plačano članarino, število vadbenih skupin v
tekmovalni in netekmovalni dejavnosti in število m2 društvenega prostora.
VIII. PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
Sofinancirajo se športne prireditve, ki promovirajo občino ali imajo velik pomen za razvoj določene športne zvrsti v
občini. Pri športni prireditvi se upošteva predvsem množičnost
pri obisku gledalcev, nastopajočih, vrhunstvo kot spektakel,
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medijsko pokritost in pomen prireditve za razvoj športa v občini.
Vsak izvajalec lahko kandidira samo za eno športno prireditev
v tekočem letu.
4. člen
Od predvidene celotne mase se sredstva za programe
športa razdelijo po razpisu na podlagi sprejetih meril na naslednji način:
I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
II. Športna rekreacija
III. Kakovostni šport
IV. Vrhunski šport
V. Šport invalidov
VI. Razvojne in strokovne naloge v športu
(izobraževanje, delovanje društev, prireditve)

44 %
5%
10 %
4%
2%
35 %

5. člen
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini
Šmartno pri Litiji za leto 2016 ter Pravilnika o pogojih in merilih
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih
sredstev v Občini Šmartno pri Litiji bo objavljen javni razpis za
sofinanciranje programov športa v Občini Šmartno pri Litiji za
leto 2016.
Št. 621-02/2016
Šmartno pri Litiji, dne 18. maja 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

ŠTORE
1676.

Sklep o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov
Občine Štore

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi
30. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14)
je župan Občine Štore dne 10. 5. 2016 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
izvedbenih prostorskih aktov Občine Štore
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Štore začetek in
način priprave Sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih
aktov na območju Občine Štore (v nadaljevanju spremembe in
dopolnitve IPA).
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev IPA
so Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO – v nadaljevanju ZPNačrt) in podzakonski predpisi,
ki so uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev IPA)
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev IPA so v
določilih veljavnih IPA, ki določajo arhitektonsko oblikovanje
objektov, zlasti glede streh, ki naj bi bile simetrične dvokapnice.
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Št.

38 / 27. 5. 2016 /

Stran

5793

Pogoji IPA, ki so bili sprejeti pred dvajset in več leti, ne
omogočajo oblikovanja objektov skladnega s sodobnimi standardi arhitekturnega oblikovanja.

21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09,
17/11, 106/16) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne
17. 5. 2016 sprejel

3. člen

SKLEP

(predmet in programska izhodišča)
Predmet sprememb in dopolnitev IPA, določenih v 4. členu tega sklepa, je opredelitev novih prostorskih izvedbenih
pogojev glede urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja
objektov, ki bi omogočili tudi gradnje objektov po sodobnih
standardih arhitekturnega oblikovanja in skladno s tehnologijo,
ki jo zahteva namembnost objektov.
4. člen

I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini
0,6316 EUR/m3.
II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na
zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
EUR/priključek
2,5699
7,7097
25,6990
38,5485
128,4950
256,9900
513,9800

(območje sprememb in dopolnitev IPA)
Območje sprememb in dopolnitev obsega celotna območja, ki se urejajo z naslednjimi IPA, v mejah Občine Štore:
1. Odlok o zazidalnem načrtu Štore I. (Uradni list RS,
št. 43/97, 103/08)
2. Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone v Štorah (Uradni list RS, št. 35/96, 27/01).
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pridobitev strokovnih rešitev ter pridobitev smernic in
mnenj ni potrebna.
7. člen
(postopek in roki za pripravo)
Spremembe prostorskih aktov se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, zato v skladu s 53., 58. in 61. členom ZPNačrt potekajo po skrajšanem postopku.
8. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

DN20
DN25
DN40
DN50
DN80
DN100
DN150

III.
Cena storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne
uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega
sklepa.
IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0019/2016
Tolmin, dne 18. maja 2016

Pri pripravi spremembe in dopolnitve IPA ni potrebno
sodelovanje nosilcev urejanja prostora ter drugih udeležencev.
Predmet postopka je drugačno arhitekturno oblikovanje objektov, vsebinsko se dokument ne spreminja.

Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

9. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev financira Občina Štore,
Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.
10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.

1678.

Sklep o višini vodarine

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi
21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09,
17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne
17. 5. 2016 sprejel

Št. 350-0001/2016-15
Štore, dne 10. maja 2016
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

TOLMIN
1677.

Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe
čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi

SKLEP
I.
Sprejme se vodarina v višini 0,4664 EUR/m3.
II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na
zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
DN20
DN25
DN40
DN50
DN80
DN100
DN150

EUR/priključek
2,7785
8,3355
27,7850
41,6775
138,9250
277,8500
555,7000

Stran

5794 /

Št.

38 / 27. 5. 2016
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III.
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo iz I.
in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega sklepa.
IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0019/2016
Tolmin, dne 18. maja 2016
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

Št. 354-0019/2016
Tolmin, dne 18. maja 2016

1680.

Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

1679.

Sklep o določitvi subvencije najemnine

Na podlagi 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12)
in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09,
17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne
17. 5. 2016 sprejel

SKLEP
I.
Za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti, se iz proračuna Občine Tolmin določi subvencija najemnine:
– za ostanek zbiranja komunalnih odpadkov v višini
43,40 %,
– za biološke odpadke v višini 29,51 %.
II.
Subvencija, določena s tem sklepom, se začne uporabljati
z uveljavitvijo novih cen ravnanja s komunalnimi odpadki v letu
2016.

Posoda
120 l

Vrsta odpadka
ostanek zbiranje

1,6390

ostanek obdelava

1,2302

ostanek odlaganje
SKUPAJ:
240 l

500 l

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi
21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09,
17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne
17. 5. 2016 sprejel

SKLEP
I.
Določijo se naslednje cene storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki:
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov:
1.1 cena stroškov javne
infrastrukture:
0,0132 €/kg
1.2. cena storitev javne službe:
0,1833 €/kg
2. Zbiranje bioloških odpadkov:
2.1. cena stroškov javne
infrastrukture:
0,0142 €/kg
2.2 cena storitev javne službe:
0,1666 €/kg
3. Obdelava komunalnih odpadkov:
0,1169 €/kg
4. Odlaganje ostankov obdelave
komunalnih odpadkov:
0,0369 €/kg
II.
Na podlagi veljavnega tarifnega sistema se določijo naslednje cene:
1. za odvoz po posodah:

Cena infrastrukture €/odvoz
0,1180

Cena skupaj €/odvoz
1,7570
1,2302

0,3883

0,3883

3,2575

0,1180

3,3756

ostanek zbiranje

3,2779

0,2361

3,5140

ostanek obdelava

2,4605

2,4605

ostanek odlaganje

0,7767

0,7767

SKUPAJ:

6,5151

0,2361

6,7512

ostanek zbiranje

6,8291

0,4918

7,3209

ostanek obdelava

5,1260

ostanek odlaganje
SKUPAJ:
700 l

Cena storitve €/odvoz

Sklep o cenah storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki

5,1260

1,6181

1,6181

13,5731

0,4918

14,0649

ostanek zbiranje

9,5607

0,6885

10,2492

ostanek obdelava

7,1764

7,1764

ostanek odlaganje

2,2653

2,2653
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Posoda

Št.

Vrsta odpadka

Cena storitve €/odvoz

SKUPAJ:
900 l

1100 l

5 m3

7 m3

30 m3

ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje
SKUPAJ:
ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje
SKUPAJ:
ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje
SKUPAJ:
ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje
SKUPAJ:
ostanek zbiranje
ostanek obdelava
ostanek odlaganje
SKUPAJ:
organski
organski
embal.
papir
embal.
papir
sveče
steklo
embal.
papir
tekstil
embal.
papir
plastika
papir

120 l
240 l
240 l
240 l
1100 l
1100 l
1100 l
1,23 m3
1,8 m3
1,8 m3
1,8 m3
3,2 m3
3,2 m3
30 m3
30 m3
in
2. za odvoz po osebah:
Ostanek zbiranje
Ostanek obdelava
Ostanek odlaganje
Biološki odpadki
SKUPAJ:

19,0023
12,2923
9,2268
2,9125
24,4316
15,0239
11,2772
3,5597
29,8608
68,2905
51,2600
16,1805
135,7310
95,6067
71,7640
22,6527
190,0234
409,7430
307,5600
97,0830
814,3860
7,3902
14,7804
3,2779
3,2779
15,0239
15,0239
15,0239
16,7995
24,5846
24,5846
24,5846
43,7059
43,7059
409,7430
409,7430

Cena storitve €/osebo
3,1583
0,5225
0,1649
0,4098
4,2555
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Cena infrastrukture €/odvoz
0,6885
0,8852

0,8852
1,0820

1,0820
4,9180

4,9180
6,8852

6,8852
29,5080

29,5080
0,1180
0,2361
0,2361
0,2361
1,0820
1,0820
1,0820
1,2098
1,7705
1,7705
1,7705
3,1475
3,1475
29,5080
29,5080

Cena infrastrukture €/osebo
0,2274

0,0349
0,2623

III.
Cena storitve javne službe ravnanja z odpadki iz I.
in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega sklepa.
IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-0019/2016
Tolmin, dne 18. maja 2016
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

Stran

5795

Cena skupaj €/odvoz
19,6909
13,1775
9,2268
2,9125
25,3168
16,1059
11,2772
3,5597
30,9428
73,2085
51,2600
16,1805
140,6490
102,4919
71,7640
22,6527
196,9086
439,2510
307,5600
97,0830
843,8940
7,5082
15,0165
3,5140
3,5140
16,1059
16,1059
16,1059
18,0093
26,3551
26,3551
26,3551
46,8534
46,8534
439,2510
439,2510

Cena skupaj €/osebo/mesec
3,3857
0,5225
0,1649
0,4447
4,5178

Stran

5796 /
1681.

Št.

38 / 27. 5. 2016

Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe
odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi
21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09,
17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 15. seji dne
17. 5. 2016 sprejel

SKLEP
I.
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini
0,2166 EUR/m3.
II.
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na
zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
EUR/priključek
1,8205
5,4615
18,2050
27,3075
91,0250
182,0500
364,1000

DN20
DN25
DN40
DN50
DN80
DN100
DN150

III.
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne
uporabljati s 1. dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega
sklepa.
IV.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi statusa javnega dobra v lasti
Občine Tržič
1.
Določi se status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena na nepremičninah:
– parc. št. 992, 983, 993/2, 546/234, 546/187, 980/1,
1033/8, 981/73, 981/76, 981/16 in 981/20, vse k.o. 2142 –
Lom pod Storžičem,
– parc. št. 251/10 in 251/11, obe k.o. 2143 – Tržič,
– parc. št. 165/5 in 166/2, obe k.o. 2145 – Leše,
– parc. št. 853/5, 246/1, 246/19 in 857/12, vse k.o.
2146 – Kovor,
– parc. št. 843, 151/41 in 151/26, vse k.o. 2147 – Križe,
– parc. št. 868, 869/2, 157/6, 145/2, 157/5, 145/3,
157/2, 157/3, 154/3, 154/1, 157/1, 861/39, 861/25, 196/2,
280/41, vse k.o. 2148 – Senično,
– parc. št. 343/6, 363/2, 363/3, 234/7, 235/6, vse
k.o. 2149 – Žiganja vas.
2.
Nepremičnine parc. št. 992, 983, 993/2, 546/234,
546/187 in 980/1, vse k.o. 2142 – Lom pod Storžičem,
parc. št. 843, k.o. 2147 – Križe ter parc. št. 868 in 869/2,
obe k.o. 2148 – Senično, postanejo last Občine Tržič in se
pri njih v zemljiški knjigi vknjiži lastninska pravica na ime
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka
5883547000.
3.
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta, razen pri nepremičnini parc. št. 983,
k.o. 2142 – Lom pod Storžičem, kjer se zaznamuje grajeno
javno dobro lokalnega pomena – gozdna cesta, in pri nepremičninah parc. št. 546/234 in 546/187, obe k.o. 2142 – Lom
pod Storžičem, ter parc. št. 868 in 869/2, obe k.o. 2148 –
Senično, kjer se zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega
pomena – kolovoz.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-0019/2016
Tolmin, dne 18. maja 2016
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

Št. 478-32/2016/2(206)
Tržič, dne 22. aprila 2016
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

TRŽIČ
1682.

Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti
Občine Tržič

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15),
drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15
– ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 14. redni seji dne
21. 4. 2016 sprejel

CERKNICA
1683.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Cerknica – spremembe št. 4

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
(109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je
Občinski svet Občine Cerknica na 11. seji dne 5. 5. 2016
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Cerknica – spremembe št. 4
1. člen
V besedilu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12, 58/13, 1/14, 76/14)
se v prvi alineji prvega odstavka 17. člena beseda »Lavrica«
nadomesti z besedo »Beričevo«.
2. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 28. člena se spremeni tako,
da se glasi: »Podporna turistična in druga infrastruktura se bo
zagotavljala predvsem v Dolenjem Jezeru in Cerknici (nastanitvene kapacitete vključno s kampom v severnem delu naselja,
športnorekreacijske dejavnosti itn.) ter na Rakeku, v manjši meri
pa tudi v drugih naseljih nižinskega dela (zlasti naseljih, ki so
opredeljena kot središča ali manjša nosilna naselja v lokalnem
prostoru ter naseljih na obrobju Cerkniškega jezera).«
V tretjem odstavku se doda novi zadnji stavek, ki se glasi:
»Ob pokopališču v Cerknici se uredi nov javni športni park.«.
3. člen
V 34. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Na območju gozdne krajine, ki zajema strnjene gozdove na območju Javornika (južni in zahodni rob območja
Rakovega Škocjana ter južni rob območja Cerkniškega jezera)
in Menišije, se gozdovi varujejo pred posegi, ki bi lahko razvrednotili njihovo prvobitnost.«.
4. člen
V prvem odstavku 36. člena se v besedilu v oklepaju za
besedo »Slivnica« doda besedilo, ki se glasi: », Križna jama«.
Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»V sklopu obeh območij se ohranjajo in na novo oblikujejo
posamezni programski fokusi, v katere se umeščajo manjši objekti turistične in izobraževalne infrastrukture, s katerimi
se zagotavlja ustrezna ponudba, zlasti informacijske, vstopne
oziroma izhodiščne točke, objekti za sodobno interpretacijo
narave (učilnice na prostem, ptičje opazovalnice, razgledne
stolpe, učne poti ipd.), dostopi do vode, manjši nastanitveni
objekti, športnorekreacijski in spremljajoči objekte (prostori za
taborjenje, kompleks smučišča Kalič).«.
5. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Kot perspektivna območja za potrebe obrambe se opredeljujejo območja Bloške Police (izključna ter omejena in nadzorovana raba), Veliki Javornik (možna izključna raba), Poček –
Bač (omejena in nadzorovana raba), Vinji vrh (možna izključna
raba) in Slivnica (možna izključna raba).«.
6. člen
V 44. členu se v prvem stavku točke (6.2) doda besedilo,
ki se glasi: »ter ob pokopališču (nov javni športni park).«.
7. člen
V 46. členu se za prvim stavkom točke (6.2) doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Na te površine se naveže tudi ureditev
prostora za taborjenje na južnem robu naselja.«.
8. člen
V prvem odstavku 50. člena se 7. točka spremeni tako,
da se glasi:
»7. Odmik od parcelnih meja ali med posameznimi objekti
se meri od najbolj izpostavljenih delov (upošteva se tlorisna
projekcija) objekta, v kolikor ni s posameznimi členi tega odloka
določeno drugače.«.
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Za 9. točko se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. Pritličje (P) je etaža, katere prostori se nahajajo
neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,4 metra nad
njo, in je namenjena glavnemu dostopu. Kot nivo glavnega
dostopa se praviloma upošteva nivo dostopa iz smeri glavne
prometnice na območju EUP oziroma podEUP. V kolikor te ni
mogoče določiti, pa se kot nivo glavnega dostopa upošteva
najnižja točka na stiku stavbe s terenom.«.
Dodata se novi 13. in 14. točka, ki se glasita:
»13. Stanovanjski dvojček je stanovanjska stavba z
dvemi stanovanji, kjer ima vsako stanovanje svojo streho in
lasten vhod iz pritličja.
14. Ureditve za interpretacijo narave so različni objekti
in prostorske ureditve, namenjeni opazovanju in proučevanju
naravnega okolja. Objekti morajo biti umeščeni v prostor tako,
da je njihov vpliv na okolje (posebno pozornost je potrebno
posvetiti možnemu vplivu na živali, ki se nahajajo v neposredni
okolici) in podobo krajine čim manjši. Njihova višina ne sme
presegati višine odraslega drevesa v neposredni okolici. V
njihovem sklopu je možna postavitev informacijskih in interpretacijskih tabel. Ureditve za interpretacijo narave so zlasti:
– Ptičja opazovalnica je preprost pritličen objekt z dostopno ploščadjo ali razgledni stolp, namenjen opazovanju ptic (po
namenu in obliki podoben lovski preži). Objekt mora biti lesen
s točkovnimi temelji in je lahko nadkrit. Stranice objekta, razen
vhoda, imajo praviloma majhne odprtine, razporejene tako, da
omogočajo opazovanje ptic ne da bi bilo to moteče za ptice ali
druge živali v okolici.
– Razgledni stolp je lesena večetažna konstrukcija s
stopniščem ali lestvijo ter z eno ali več razglednimi ploščadmi,
namenjenimi opazovanju narave (po namenu in obliki podobna
lovski preži). Stranice objekta so praviloma odprte, razen v etažah, kjer se nahajajo razgledne ploščadi. Razgledne ploščadi
morajo biti oblikovane tako, da je opazovanje čim manj moteče
za ptice ali druge živali v okolici.
– Učilnica na prostem je preprosta parterna ureditev v
naravi, namenjena izobraževalnim dejavnostim. Predstavlja
travnat ali preprosto utrjen prostor brez stavb, kjer se obiskovalci lahko usedejo na klopi ali hlode.
– Učna pot med krošnjami je niz visečih mostov z dostopi
in manjšimi razglednimi ploščadmi na posameznih lokacijah.
Mostovi in razgledne ploščadi so urejeni okvirno v višini okoliških krošenj. Učna pot med krošnjami se uredi tako, da je
poseg v prostor minimalen – praviloma se pritrdi na okoliška
drevesa. V kolikor pritrditev na drevesa ne zagotavlja ustrezne
stabilnosti in varnosti konstrukcije, je možna tudi izvedba posebnih podpornih elementov (npr. stebrov)«.
Dosedanje točke 10., 11. in 12. postanejo točke 11., 12.
in 15.
9. člen
V 52. členu se črta točka 5 uvodnih pojasnil pri preglednici 5 (Prikaz členitve občine na EUP in podEUP), ostale
točke 6–15 pa se preštevilčijo v točke 5–14.
V preglednici 5 (Prikaz členitve občine na EUP in
podEUP) se črta stolpec 5, stolpci 6–15 pa se preštevilčijo v
stolpce 5–14.
V preglednici 5 (Prikaz členitve občine na EUP in podEUP)
se spremenijo določila pri posameznih EUP oziroma podEUP,
in sicer:
1. V sklopu NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK
– UNEC se črta EUP z oznako RA 60.
2. V sklopih NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO (oznake DV 02/4, DV 02/5, DV 10/3, DJ 02/4
in GI 04/3), NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA
– PODSKRAJNIK (oznake CP 03, CE 47/3 in CE 63) NIŽINSKI
DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKEK – UNEC (oznake RK 14,
RA 62 in UN 24) in HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE
(oznake VH 04, VH 05, VH 06 in KU 02) se v relevantne razdelke (po območjih ter oznakah in zaporednih številkah EUP
oziroma podEUP) dodajo nove EUP oziroma podEUP:
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3. EUP oziroma podEUP v sklopih NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO (oznake DV 12 in GI
03) in NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE | CERKNICA –
PODSKRAJNIK (oznake CE 10, CE 30 in CE 61) se razdelijo v
več podEUP, posledično se spremenijo tudi nekateri prostorski
izvedbeni pogoji:
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4. Pri podEUP v sklopu NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO
POLJE | CERKNIŠKO JEZERO (oznaki CJ 01/1 in CJ 01/2) se
doda nova namenska raba prostora (stolpec 3):
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5. Pri EUP oziroma podEUP v sklopih NIŽINSKI DEL |
CERKNIŠKO POLJE | CERKNIŠKO JEZERO (oznake BP
07, DV 09/3 in GJ 05), NIŽINSKI DEL | CERKNIŠKO POLJE |
CERKNICA – PODSKRAJNIK (oznake CE 43/1, CE 51/3, PO
13, PO 16 in PO 20), NIŽINSKI DEL | RAKOVŠKA UVALA |
RAKEK – UNEC (oznake RA 08, RA 47 in UN 23), NIŽINSKI
DEL | RAKOVŠKA UVALA | RAKOV ŠKOCJAN (oznaka VJ 01)
in HRIBOVITI DEL | VIDOVSKO HRIBOVJE (oznaki BG 15 in
ČO 04) se spremenijo namenska raba prostora (stolpec 3) in/
ali prostorski izvedbeni pogoji (stolpci 4 – 14):
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10. člen
V preglednici 7 v 55. členu se pri dejavnosti »oskrba z
vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja«
na koncu besedila v tretjem stolpcu doda besedilo, ki se glasi:
»; izjemoma (v primerih, ko je to izrecno navedeno v posebnih
določbah tega odloka) pa tudi za dejavnosti, pri katerih se predelujejo nenevarni gradbeni odpadki«.
11. člen
V 57. členu se v točkah (3.3), (4.3), (5.3), (6.3), (8.3),
(9.3), (10.3), (12.3), (13.3), (15.3), (16.3), (18.3) in (26.3) doda
nova alineja, ki se glasi:
– »kotlovnice z nazivno močjo največ 1 MW za potrebe
stavb oziroma skupin stavb znotraj EUP oziroma podEUP«.
12. člen
V 58. členu se v šesti alineji in peti podalineji sedme alineje točke (3.3) med oznaki SKk in IK doda oznaka CUv, med
oznaki IK in Ak pa oznaka ZDs.
Tretja podalineja sedme alineje se spremeni tako, da se
glasi:
– »premični čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m2
kolikor zemljišče ni v gozdnem prostoru po predpisu, ki določa
gozdni prostor, in je od stavbnih zemljišč (namenske rabe SKs,
SKk, CUv, CDp, IG, IK, ZDs ali Ak) oddaljeno največ 500 m«.
Za šesto alinejo se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
– »na območju gozdnega prostora v skladu s predpisi o
gozdovih so dovoljene še ureditve gozdnih cest, grajenih gozdnih vlak in gozdnih učnih poti«.
V točki (4.4) se tretja alineja spremeni, tako da se glasi:
– »krčitev gozdov za kmetijske namene do površine
0,5 ha na lokacijah, kjer stopnja poudarjenosti gozda tako
krčitev dopušča in je možno zaokrožiti obstoječa kmetijska zemljišča, pod pogojem, da taka krčitev ni v gozdu, ki je v skladu
s predpisi opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s posebnim
namenom«.
V točki (8.2) se številka 57 zamenja s številko 56.
13. člen
V 59. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč, kjer
odmik ni določen z urbanističnim tipom iz 61. člena tega odloka, morajo biti objekti od meja sosednjih zemljišč oddaljeni

(K)+P+1+M
(K)+P

najmanj 1,5 metra. Manjši odmiki so dovoljeni v primeru, da so
za njih pridobljena pisna overjena soglasja lastnikov sosednjih
zemljišč. Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se
odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi predpisi), parterne ureditve (dvorišča, parkirišča,
manipulacijske površine ipd.) ter objekti gospodarske javne
infrastrukture se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč,
vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče.
Ograje (razen ograj ob javnih cestah, pri katerih se odmik glede na kategorijo ceste določi v skladu s prometno-tehničnimi
predpisi) se lahko gradi tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki
jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna overjena soglasja
lastnikov sosednjih zemljišč).«.
14. člen
V 61. členu se tretja alineja točk (3.1) in (3.2) ter druga
alineja točk (3.3.1) in (4.1) spremenijo tako, da se glasijo:
– »Ne glede na določila prve alineje te točke mora biti
odmik ograj od površin v javni lasti, ki so namenjene širši rabi,
minimalno 1,5 m. Izjemoma se jih lahko gradi tudi na meji, če se
lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna
overjena soglasja lastnikov sosednjih zemljišč).«.
V točki (3.3.1) se v prvi alineji črta besedilo »(razen objektov v EUP oziroma podEUP z namensko rabo IG)«.
V točkah (3.3.2) in (3.4) se za besedo »prve« doda besedilo, ki se glasi: »in druge«.
15. člen
Tretji odstavek 62. člena se črta, četrti odstavek pa postane tretji odstavek.
16. člen
V 63. členu se v sklopu »Velikost« točke (5.1.2) prvi
stavek druge alineje spremeni, tako da se glasi: »Tlorisni in
višinski (višina in etažnost) gabarit stavbe morata upoštevati
značilno zasnovo stavb v EUP oziroma podEUP (kolikor imajo
vse obstoječe stavbe istega tipa na območju EUP oziroma podEUP enotne gabarite, nove stavbe od tega gabarita ne smejo
zaznavno odstopati).«.
V sklopu »Velikost« točke (5.1.2) se doda nova tretja
alineja, ki se glasi:
– »Ne glede na določila prejšnje alineje maksimalni višinski gabarit stavb ne sme presegati gabarita določenega po
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posameznih EUP oziroma podEUP v Preglednici 5 v 52. členu
tega odloka.«.
V sklopu »Oblikovanje strešin« in »Oblikovanje fasad«
točke (5.1.2) se pred besedilo »Upoštevanje tega določila se
utemelji na osnovi analize območja EUP oziroma podEUP, ki
mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.« doda besedilo, ki se glasi »(kolikor imajo vse obstoječe
stavbe istega tipa na območju EUP oziroma podEUP enotne
oblikovne značilnosti, nove stavbe od teh značilnosti ne smejo
zaznavno odstopati)«.
17. člen
Drugi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V stanovanjskih območjih višine ograj (razen varovalnih, igriščnih in protihrupnih) ne smejo presegati 1,20 metra.
Ograje so lahko masivne samo v spodnjem parapetnem delu,
do višine 0,60 m. V celoti masivne ograje niso dovoljene, razen
če gre za protihrupne ograje ali objekte kulturne dediščine.«.
18. člen
V 69. členu se v točki (2.7) med oznaki SKk in IK doda
oznaka CUv, med oznaki IK in Ak pa oznaka ZDs.
19. člen
V 71. členu se v zadnjem stavku šestega odstavka doda
besedilo: », hodniki za pešce pa naj bodo dovolj široki, da
zagotavljajo varno uporabo za vse tipe uporabnikov (npr. za
funkcionalno ovirane osebe, otroške vozičke ipd.).«
20. člen
V 82. členu se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Za pomožne stavbe, ki so enostavni ali nezahtevni
objekti, izvedba samostojnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, razen priključkov na prometno omrežje, ni
dopustna.«.
21. člen
V 84. členu se v točki (5.7) za besedilom »meliorirati
kmetijska zemljišča« doda besedilo »(izjemoma je dopustno
namakanje ob pogoju, da se predhodno pridobijo kulturnovarstveni pogoji in soglasje)«.
22. člen
Šesti odstavek 85. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(6) Vse pašne površine morajo biti zavarovane pred
napadi velikih zveri z ograjo in ustreznimi ukrepi za odvračanje. Ograjevanje in odvračanje mora upoštevati vsaj obvezne
ukrepe, določene v predpisu, ki obravnava primerne načine
varovanja premoženja in vrste ukrepov za preprečitev nadaljnje
škode na premoženju.«.
23. člen
90. člen se spremeni, tako da se glasi:
»90. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Načrtovanje in gradnjo objektov je potrebno zasnovati
tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje
in pomoč.
(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte
poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je
pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov
v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih,
ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne
povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.
(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma
izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogrože-
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nosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev
načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe
posega v prostor.
(4) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s
potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih
ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna
območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.
(5) Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne
nevarnosti še niso bili določeni, so dopustni samo odstranitev
objektov ter vzdrževanje, rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih objektov v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
(6) Ne glede na določbe točk (2) in (5) tega člena so na
poplavnih območjih dopustni posegi v prostor in dejavnosti,
ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter
posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih določajo
predpisi o vodah.«.
24. člen
Peti odstavek 95. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(5) Območja z II. stopnjo varstva pred hrupom, mirna
območja poselitve in območja iz točke (4) tega člena se določi
na podlagi posebne strokovne podlage. Rezultati te strokovne
podlage se po potrditvi s strani ministrstva, pristojnega za
okolje, vnesejo v prikaz stanja prostora. Do takrat so meje
med III. in IV. območjem varstva pred hrupom na območjih
poselitve določene z mejami med območji različne podrobnejše namenske rabe prostora in so razvidne iz kartografskega
dela OPN.«.
Šesti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(6) Pri projektiranju novih in rekonstrukciji obstoječih
stavb je potrebno upoštevati obremenitev okolja s hrupom zaradi obstoječih in predvidenih virov hrupa ter stavbe že v osnovi
zasnovati (umestitev, orientacija, lega posameznih prostorov v
stavbi) tako, da so varovani prostori kot jih določajo predpisi s
področja varstva pred hrupom čim manj izpostavljeni emisiji
hrupa.«.
25. člen
Šesti odstavek 96. člena se črta.
26. člen
V prvem odstavku 99. člena se doda nova tretja alineja,
ki se glasi:
– »v kolikor v usmeritvah za posamezno območje urejanja z OPPN, opredeljenih v 101. do 149. členu tega odloka, ni
določeno drugače, se za gradnje iz prejšnje alineje upoštevajo
pogoji za namensko rabo, določeno za EUP oziroma podEUP,
ter naslednji pogoji:
– urbanistični tip: U1/1/2
– stavbni tip: A1/1/1 ali A4/1
– maksimalni faktor zazidanosti parcele, namenjene
gradnji: 0,40
– minimalni delež zelenih površin: 30%
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M (stavbni tip
A1/1/1) ali (K) + P (stavbni tip A4/1)«.
27. člen
V drugi alineji točke (1.1) 103. člena se doda besedilo, ki
se glasi: »(to določilo je možno uporabiti le za gradnjo objekta
z isto namembnostjo kot jo je imel prej odstranjeni objekt)«.
V peti alineji točke (1.1) se med besedi »za« in »gradnje«
doda besedilo, ki se glasi: »rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter«.
V točki (1.1) se doda nova peta alineja, ki se glasi:
– »ureditev šotorišč na območju EUP z oznako DJ 01«.
Dosedanja peta alineja točke (1.1) postane šesta alineja.
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28. člen
V točki (1.2.3) 104. člena se doda nova prva alineja, ki
se glasi:
– »nabor dejavnosti na območju mora biti usklajen
z dejavnostmi javnega zavoda Notranjski regijski park v
smislu enotne promocije in skupne ponudbe storitev obiskovalcem«.
Dosedanja prva alineja točke (1.2.3) postane druga alineja.
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29. člen
Za razdelkom 4.2.1.3. Dolenje Jezero se doda nov razdelek 4.2.1.4. Goričice. Dosedanji razdelki 4.2.1.4.–4.2.1.7. se
preštevilčijo v razdelke 4.2.1.5.–4.2.1.8..
V novem razdelku 4.2.1.4. Goričice se doda nov
104.a člen, ki se glasi:
»104.a člen
Območje podEUP z oznako GI 04/3:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
–/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– bivanje s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalni faktor zazidanosti: 0,4
– minimalni delež zelenih površin: 30%
– maksimalna etažnost: (K) + P + 1 + M
(1.2.3) Druge usmeritve
– območje se pretežno namenja individualni stanovanjski gradnji (prostostoječe hiše) z največ dvema stanovanjema na stavbo
– gradnja naj sledi poteku plastnic in bo zasnovana tako, da se za višinske premostitve med posameznimi parcelami
ne uporablja opornih zidov
– jugovzhodni rob območja na prehodu v okoliško krajino naj se intenzivno ozeleni
– pri ureditvi zunanjih površin naj se uporabljajo popolnoma zasenčena svetila oziroma svetila na samodejen vklop/izklop«.

30. člen
Na koncu druge alineje točke (1.1) 111. člena se doda besedilo, ki se glasi: »(to določilo je možno uporabiti le za gradnjo
objekta z isto namembnostjo kot jo je imel prej odstranjeni objekt)«.
V četrti alineji točke (1.1) 111. člena, se med besedi »za«
in »gradnje« doda besedilo, ki se glasi: »rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter«.
31. člen
V peti alineji točke (1.1) 116. člena se med besedi »za« in
»gradnje« doda besedilo, ki se glasi: »rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter«.
32. člen
Prva alineja točke (1.1) 117. člena se spremeni tako, da
se glasi:
– »ureditev parkirišč za potrebe šole in prireditev«.

33. člen
Na koncu točke (1.1) 121. člena se doda nova alineja, ki
se glasi:
– »na zemljišču parc. št. 444 k.o. Cerknica se dopušča
gradnja premičnega čebelnjaka (upoštevati je potrebno
določila za stavbni tip A4/1) kot začasnega objekta, ki ga
morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom
izvajanja OPPN, če bo v nasprotju z načrtovanimi posegi
v OPPN«.
34. člen
V razdelku 4.2.2.1. Cerknica se doda nov 123.a člen, ki
se glasi:
»123.a člen
Območje podEUP z oznako CE 61/1:

(1.1) Vrste gradenj, ki so dovoljene do sprejetja predvidenega OPPN
–/
(1.2) Usmeritve za izdelavo OPPN
(1.2.1) Dejavnosti
– območje se namenja ureditvi javnega športnega parka s spremljajočimi dejavnostmi
(1.2.2) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
– maksimalna etažnost: (K) + P
(1.2.3) Druge usmeritve
– v sklopu športnega parka je potrebno zagotoviti minimalen obseg športnorekreacijskih površin za potrebe okoliških
stanovanjskih sosesk (pešpoti, površine za igro otrok ločeno po starostnih skupinah, večnamensko igrišče in območje,
namenjeno psom)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

38 / 27. 5. 2016 /

Stran

5803

– območje je potrebno s pešpotmi povezati s sosednjimi območji (zagotoviti je treba umestitev vsaj enega izveninvojskega prečkanja predvidene obvoznice)
– površine za mirujoči promet je deloma možno urediti v območju predvidene obvoznice
– območje je od predvidene obvoznice potrebno ločiti z zaščitnimi zelenimi pasovi«.

35. člen
V drugi alineji točke (1.1) 124. člena se med besedi »za«
in »gradnje« doda besedilo, ki se glasi: »rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter«.
36. člen
Druga alineja točk (1.1) 125. in 126. člena se spremeni,
tako da se glasi:
– »za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito
zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnje alineje je potrebno
upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo
pogoji za namensko rabo LN (površine nadzemnega pridobivalnega prostora) ter naslednji pogoji:
– urbanistični tip: U1/3/2
– stavbni tip: A4/2
– maksimalna etažnost: (K) + P«.
37. člen
Druga alineja točk (1.1) 127. in 128. člena se spremeni,
tako da se glasi:
– »za rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito
zgrajenih objektov ter gradnje iz prejšnje alineje je potrebno
upoštevati določila tega odloka, pri čemer za območje veljajo
pogoji za namensko rabo LN (površine nadzemnega pridobivalnega prostora) ter naslednji pogoji:
– urbanistični tip: U1/3/2
– stavbni tip: A4/2
– maksimalna etažnost: (K) + P«.
38. člen
V drugi alineji točke (1.1) 131. člena se med besedi »za«
in »gradnje« doda besedilo, ki se glasi: »rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter«.
39. člen
V točki (1.1) 133. člena se besedilo prve alineje spremeni
tako, da se glasi:
– »na zemljiščih parc. št. 1948/2 in 1948/7 k.o. Rakek so
dopustne začasne ureditve (utrditev terena, postavitev ograje)
za potrebe skladiščenja avtodomov, počitniških prikolic ipd.«.
40. člen
V drugi alineji točke (1.1) 139., člena se med besedi »za«
in »gradnje« doda besedilo, ki se glasi: »rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter«.
41. člen
Na koncu druge alineje točke (1.1) 142. člena se doda
besedilo, ki se glasi: »(to določilo je možno uporabiti le za gradnjo objekta z isto namembnostjo kot jo je imel prej odstranjeni
objekt)«.
V četrti alineji točke (1.1) se med besedi »za« in »gradnje« doda besedilo, ki se glasi: »rekonstrukcije in vzdrževanje
obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter«.
42. člen
V drugi alineji točke (1.1) 143. člena se med besedi »za«
in »gradnje« doda besedilo, ki se glasi: »rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov ter«.
43. člen
145. člen se črta.

44. člen
150. člen se spremeni tako, da se glasi:
»150. člen
(1) Območje podEUP z oznako CJ 01/1:
(1.1) Območje pretežno sovpada z območjem naravne
vrednote Cerkniško polje. Ne glede na določila točk (3.3) in
(4.3.) 58. člena tega odloka so na kmetijskih in gozdnih zemljiščih na območju dovoljene le gradnje in ureditve iz točk (1.2)
do (1.8) tega člena ob soglasju pristojne občinske službe za
prostor.
(1.2) Na kmetijskih zemljiščih so dovoljene naslednje gradnje in ureditve:
– ograje za pašo živine;
– učne poti, vendar le v primeru, da potekajo po obstoječih cestah in poteh.
(1.3) Na drugih kmetijskih zemljiščih pa so dovoljeni še:
– kozolci s tlorisno površino največ 60 m2 v zaledju vasi,
v oddaljenosti največ 200 m od meje stavbnih zemljišč naselja;
– krmišča in molzišča s tlorisno površino največ 30 m2
v zaledju vasi, v oddaljenosti največ 200 m od meje stavbnih
zemljišč naselja;
– premični čebelnjaki s tlorisno površino največ 20 m2;
– v 20 m pasu ob območju z namensko rabo SKs, SKk,
CUv, IK, ZDs in Ak je dovoljena gradnja vseh pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov pod pogojem, da ne presegajo velikosti in drugih omejitev iz točke (2) 69. člena tega odloka;
(1.4) Na kmetijskih zemljiščih so dovoljene tudi gradnje in
ureditve za interpretacijo narave za potrebe zakonsko opredeljenih izobraževalnih ustanov in zavodov s sedežem v občini
Cerknica, in sicer:
– ptičje opazovalnice in razgledni stolpi s tlorisno površino
največ 20 m2 in višino največ 10 m na naslednjih lokacijah:
parc. št. 2578, k.o. Dolenja vas (območje nasipa). 2579, k.o.
Dolenja vas (Rešeto) – na vseh navedenih lokacijah je potrebno objekte umestiti na rob površin, ki so porasle z drevesno in
grmovno vegetacijo, in zagotoviti čim manjšo vizualno izpostavljenost,
– učilnice na prostem s tlorisno površino največ 60 m2 na
naslednjih lokacijah: 2578, k.o. Dolenja vas (območje nasipa),
2892, k.o. Otok II (Vodonos).
(1.5) Na gozdnih zemljiščih so dovoljene naslednje gradnje in ureditve:
– grajene gozdne vlake in učne poti.
(1.6) Na gozdnih zemljiščih so dovoljene tudi gradnje in
ureditve za interpretacijo narave za potrebe zakonsko opredeljenih izobraževalnih ustanov in zavodov s sedežem v občini
Cerknica, in sicer na največ 10 lokacijah (priporoča se, da se na
posamezni lokaciji združuje čim več vsebin,tako da bo skupno
število lokacij čim manjše). Tlorisna površina ptičjih opazovalnic
in razglednih stolpov na teh lokacijah ne sme presegati 50 m2,
tlorisna površina učilnic na prostem pa ne sme presegati 60 m2.
(1.7) Na kmetijskih in gozdnih zemljiščih vzdolž regionalne ceste RI 212 Unec – Žlebič se dopušča še ureditev
kolesarske povezave med Martinjakom in Cerknico), pri čemer
se v največji možni meri sledi poteku katastrskih poti s parc.
št. 2738/1, 2738/9, 2851 in 2861/2 k.o. Cerknica. Konkreten
potek trase se določi v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja ob upoštevanju okvirne trase (dopustna korekcija je
možna 40 m v obe smeri od okvirno zarisane trase), prikazane
na karti območij enot urejanja prostora in javne gospodarske
infrastrukture v merilu 1:5000.
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(1.8) Na zemljišču parc. št. 2053/2 k.o. Dolenja vas se v
delu, kjer je to možno z vidika poplavne ogroženosti, dopušča
gradnja kozolca.
(1.9) Objekti iz točk (1.4) in (1.6) tega člena morajo biti vizualno čim manj izpostavljeni (velikost, izbor lokacije, barv, oblike
itn.) in izdelani iz sonaravnih materialov.«.
45. člen
V razdelku 5.1.1. Odprti prostor se doda nov 150.a člen, ki
se glasi:
»150.a člen
Območje podEUP z oznako CJ 01/2:
Ne glede na določila točke (1) 56. člena in točke (4) 58. člena je v sklopu rekonstrukcije javne poti JP 542751 možno urediti
manjše parkirne površine (do 5 parkirnih mest za osebna vozila
in 1 avtobus) za potrebe Križne jame, vendar ne več kot na treh
lokacijah. Površine za mirujoči promet morajo biti le nasute in utrjene. Ne glede na določila točke (4) 58. člena tega odloka se na
območju podEUP na gozdnih zemljiščih ob vstopu v Križno jamo
(v oddaljenosti največ 150 m od EUP z oznako BP 07) dopušča
tudi ureditev učnih poti med krošnjami.«.
46. člen
»Na koncu 151. člena se doda besedilo, ki se glasi: Zanj veljajo določila Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje
vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14) in
njenih sprememb.«
47. člen
153. člen se spremeni tako, da se glasi:
»153. člen
Območje EUP z oznako BP 07:
Ne glede na določila 56. in 57. člena tega odloka na območju
niso dovoljene dozidave in nadzidave ter gradnja novih stavb,
razen gradnje novega stavbe na mestu prej odstranjene zakonito
zgrajene stavbe, pri čemer se ne sme spreminjati namembnosti
stavbe, tlorisna površina nove stavbe pa ne sme presegati 115 m2.
Do gradnje nove stavbe je dopustna ureditev novega nadstreška z
maksimalno tlorisno površino 40 m2. Zasnovo stavbe je potrebno
pred pripravo projektov za pridobitev upravnih dovoljenj uskladiti s
pristojnima območnima enotama Zavoda Republike Slovenije za
varstvo narave in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Nabor dejavnosti na območju mora biti usklajen z dejavnostmi
javnega zavoda Notranjski regijski park v smislu enotne promocije
in skupne ponudbe storitev obiskovalcem.«.
48. člen
158. člen se spremeni tako, da se glasi:
»158. člen
Območje EUP z oznako DV 09:
Ne glede na določila 55. in 57. člena tega odloka se na
območju podEUP z oznakama DV 09/1 in DV 09/2 dovoljujejo
tudi kmetijstvo (do 20 GVŽ) in dopolnilne dejavnosti kmetij ter v
obstoječem obsegu dejavnost žag – (c/16.1) žaganje, skobljanje
in impregniranje lesa – kot dopolnilna dejavnost kmetij. Ne glede
na določila 57. člena tega odloka se na območju podEUP z oznakama DV 09/1 in DV 09/2 dovoljuje tudi gradnja nestanovanjskih
kmetijskih stavb in stavb za dopolnilne dejavnosti kmetij ter pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov. Ne glede na določila 57. in
58. člena tega odloka na območju naravne vrednote Cerkniščica
ni dovoljena gradnja novih stavb, izjemoma je dopustna gradnja
pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, na območjih podEUP
z oznakama DV 09/1 in DV 09/2 pa tudi pomožnih objektov za
lastne potrebe, pri čemer pa morajo biti ti objekti zgrajeni v leseni
izvedbi.«.
49. člen
Na koncu 160. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Ne glede na določila točke (3) 58. člena je območje podEUP z oznako
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DV 12/2 možno glede na potrebe turistične oziroma izobraževalne dejavnosti začasno uporabljati kot šotorišče (vso podporno infrastrukturo je potrebno umestiti na območje podEUP z
oznako DV 12/1). Ohraniti je potrebno pas drevesne vegetacije
na severnem robu EUP.«
50. člen
161. člen se spremeni, tako da se glasi:
»161. člen
Območje podEUP z oznako DJ 02:
Ne glede na določila točke (29) 57. člena na območju
podEUP z oznako DJ 02/1 in DJ 02/4 ni dovoljena gradnja
garaž. Območje podEUP z oznako DJ 02/4 se namenja ureditvi parkirišča za avtodome. Odpadne vode s parkirišča ali iz
samih vozil je prepovedano odvajati neposredno v tla oziroma
vode (preprečiti je potrebno možnost onesnažitve kraškega
podzemlja). Parkirišča na območjih podEUP z oznakama DJ
02/1 in DJ 02/4 na naj se ozelenijo z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo. Izvede naj se ukrepe za zaustavitev večine
motornega prometa (obiskovalci Cerkniškega jezera) na tej lokaciji. Območje podEUP z oznako DJ 02/2 se namenja ureditvi
vstopne točke na Cerkniško jezero z informacijskim objektom,
sanitarijami, manjšim gostinskim objektom in spremljajočo turistično-informacijsko infrastrukturo.«.
51. člen
V 163. členu se besedilo prve vrstice spremeni tako, da
se glasi:
»Območji EUP z oznakama GI 01 in GI 03 ter območji
podEUP z oznakama GI 04/1 in GI 04/2:«
52. člen
V sklopu 5.2. Cerkniško polje – Območje Cerknice in
Podskrajnika se doda nov razdelek 5.2.1. Odprti prostor. Dosedanja razdelka 5.2.1. in 5.2.2. postaneta razdelka 5.2.2. in 5.2.3.
V novem razdelku 5.2.1. Odprti prostor se doda nov 174.a
člen, ki se glasi:
»174.a člen
Območje EUP z oznako CP 03:
Ne glede na določila točke (3) 58. člena tega odloka sta
na območju dovoljeni samo dejavnosti (a/01.45) reja drobnice
in (a/01.49) reja drugih živali, pri čemer je v sklopu teh dejavnosti dopustna gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov kot nezahtevnih ali enostavnih objektov kot so: kozolec,
kmečka lopa, skedenj, senik, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali
gnojevke, napajalno korito, krmišče, grajeno molzišče, grajena
ograja za pašo živine ipd. za potrebe dovoljenih dejavnosti.
Na območju se lahko postavita največ dve stavbi. Vsi pomožni
kmetijsko-gozdarski objekti na območju morajo biti zgrajeni v
leseni izvedbi z možnostjo ureditve nepropustnih (betonskih)
tal. Pred napadi velikih zveri morajo biti objekti zavarovani v
skladu z določili točke (6) 85. člena.«.
53. člen
181. člen se spremeni tako, da se glasi:
»181. člen
Območje EUP z oznako CE 30:
Ne glede na določila 56. člena in točke (22) 57. člena je na
območju podEUP z oznako CE 30/1 dovoljena gradnja novih in
prestavitev obstoječih kozolcev, ne pa tudi njihova odstranitev.
Ne glede na določila točke (3) 58. člena je na območju podEUP
z oznako CE 30/2 dovoljena le gradnja novih in prestavitev
obstoječih kozolcev.«.
54. člen
V razdelku 5.2.3. Podskrajnik se doda nov 190.a člen, ki
se glasi:
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»190.a člen
Območje EUP z oznako PO 13:
V skladu z določili točke (3) 55. člena tega odloka so na
zemljiščih parc. št. 3618, 3620 in 3555, 3641, vse k.o. Dolenja
vas dopustne tudi dejavnosti, pri katerih se predelujejo (dopustna je le mehanska predelava) nenevarni gradbeni odpadki.
Ob vzpostavitvi teh dejavnosti je potrebno zagotoviti ustrezne
ukrepe za preprečitev oziroma zmanjšanje prašenja – naj se
izvede fizična ločitev (ograjevanje, zazelenitev) od sosednjih
objektov, površin ter javnih cest.«.

»208.a člen
Območje EUP z oznako VJ 01:
Območje EUP je območje možne izključne rabe za potrebe obrambe. Zanj veljajo določila Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
(Uradni list RS, št. 17/14) in njenih sprememb.«.

55. člen
V sklopu 5.3. Rakovška uvala – Območje Rakeka in Unca
se doda nov razdelek 5.3.1. Odprti prostor. Dosedanji razdelki
5.3.1.–5.3.4. postanejo razdelki 5.3.2.–5.3.5..
V novem razdelku 5.3.1. Odprti prostor se doda nov
191.a člen, ki se glasi:

»212.a člen
Območja EUP z oznakami VH 04, VH 05 in VH 06:
Območje EUP se namenja ureditvi površin za pašo živine,
pri čemer je na zemljišču potrebno vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo do 1. 1. 2019.«.

»191.a člen
Območje EUP z oznako RK 14:
Območje EUP se namenja ureditvi površin za pašo živine, pri čemer je na zemljišču potrebno vzpostaviti kmetijsko
dejansko rabo do 1. 1. 2019. Pred pridobitvijo dovoljenja za
krčitev gozda je v primeru, da se preoblikuje teren oziroma
kako drugače posega v arheološko najdišče, potrebno izvesti
predhodne arheološke raziskave v skladu z določili točke (6.6)
84. člena tega odloka.«.
56. člen
V razdelku 5.3.3. Rakek se doda nov 202.a člen, ki se glasi:
»202.a člen
Območje EUP z oznako RA 62:
Območje se namenja ureditvi prostora za taborjenje,
glamping in druge podobne oblike začasnega bivanja v naravi
s potrebnimi servisnimi objekti (recepcija, sanitarije, igrišča,
piknik prostori, parkirišča vključno s parkirišči za avtodome
ipd.). V čim večji meri naj se ohranja obstoječa konfiguracija
terena. Objekte je na območje potrebno umestiti tako, da
se ohrani čim več obstoječe drevesne vegetacije, pri čemer
naj intenziteta izrabe upada od severozahoda proti jugovzhodu. Grajene servisne objekte (recepcija, sanitarije, parkirišča
vključno s parkirišči za avtodome ipd.) je potrebno umestiti
v severozahodni del območja ob obstoječo dostopno cesto.
Ostali servisni objekti naj bodo locirani centralno. Na območju,
namenjenemu taborjenju, glamping hišicam ipd. se terena praviloma ne tlakuje, tlorisna površina posameznega objekta pa
naj ne presega 20 m2. Za vse stavbe na območju se priporoča
lesena izvedba, za glamping hišice in druge podobne objekte
pa je taka izvedba obvezna. Pred umestitvijo objektov mora biti
ob upoštevanju določb tega člena za celotno območje pripravljena enotna zasnova ureditve, h kateri je potrebno predhodno
pridobiti soglasje pristojne občinske službe za prostor.«.
57. člen
V razdelku 5.3.5. Unec se doda nov 205.a člen, ki se glasi:
»205.a člen
Območja EUP z oznako UN 24:
Območje se namenja ureditvi vstopne točke za območje
občine oziroma Notranjskega regijskega parka s površinami
za mirujoči promet in turistično-informacijsko infrastrukturo.«.
58. člen
»Na koncu 208. člena se doda besedilo, ki se glasi: Zanj
veljajo določila Uredbe o državnem prostorskem načrtu za
Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS,
št. 17/14) in njenih sprememb.«
59. člen
V razdelku 5.4.1. Odprti prostor se doda nov 208.a člen,
ki se glasi:

60. člen
V razdelku 5.6.1. Odprti prostor se doda nov 212.a člen,
ki se glasi:

61. člen
Besedilo 217. člena se spremeni tako, da se glasi:
»217. člen
(1) Območje EUP z oznako BG 22:
(1.1) Vsi objekti, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, na območju morajo biti zgrajeni v leseni izvedbi.
Ne glede na določila točke (15) 57. člena tega odloka sta
na območju dovoljeni samo dejavnosti (a/01.43) konjereja
in (a/01.45) reja drobnice. Izbiro pašnih živali in obtežbo
GVŽ/ha je potrebno načrtovati glede na nosilno sposobnost
terena (stopnjo zaraščenosti travišč) ter utemeljiti v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred napadi velikih
zveri morajo biti objekti zavarovani v skladu z določili točke
(6) 85. člena.
(1.2) Ne glede na določila točke (3) 57. člena tega odloka
ter točke (1.1) tega člena je na območju dopustna gradnja
ptičjih opazovalnic in razglednih stolpov.«.
62. člen
233.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»233.a člen
Območje EUP z oznako ME 06:
Ne glede na določila točke (3) 58. člena tega odloka
sta na območju dovoljeni samo dejavnosti (a/01.45) reja
drobnice in (a/01.49) reja drugih živali, pri čemer je v sklopu
teh dejavnosti dopustna gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov kot nezahtevnih ali enostavnih objektov kot
so: kozolec, kmečka lopa, skedenj, senik, gnojišče, zbiralnik
gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, grajeno
molzišče, grajena ograja za pašo živine ipd. za potrebe
dovoljenih dejavnosti. Na območju se lahko postavi največ šest stavb. Vsi pomožni kmetijsko-gozdarski objekti na
območju morajo biti zgrajeni v leseni izvedbi z možnostjo
ureditve nepropustnih (betonskih) tal. Pred napadi velikih
zveri morajo biti objekti zavarovani v skladu z določili točke
(6) 85. člena.«.
63. člen
V drugem odstavku 237. člena se na koncu sedme alineje
doda besedilo, ki se glasi: »ter na območju funkcionalne celote
FC 1 v delu, ki sovpada z EUP z oznako PO 08;«.
Doda se nova alineja, ki se glasi:
– «Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja BG 19/1 (osrednji del) v naselju Begunje pri
Cerknici (Uradni list RS, št. 37/15).«.
64. člen
Kartografski del tega odloka vsebuje naslednje liste, s
katerimi se nadomesti istoimenske liste iz kartografskega dela
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 48/12, 58/13, 1/14, 76/14):
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– list 3 strateškega dela: Usmeritve za razvoj poselitve in
celovito prenovo ter okvirna območja naselij in okvirna območja
razpršene poselitve,
– list 4 strateškega dela: Usmeritve za razvoj v krajini,
– list 5 strateškega dela: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
– pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske
rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture v
merilu 1:50000,
– listi 4 (D2216), 8 (D2220), 9 (E2211), 10 (E2212),
13 (D2226), 14 (D2227), 15 (D2228), 16 (D2229), 17 (D2230),
18 (E2221), 19 (E2222), 20 (E2223), 23 (D2236), 24 (D2237),
25 (D2238), 26 (D2239), 27 (D2240), 28 (E2231), 31 (D2246),
32 (D2247), 33 (D2248), 34 (D2249), 35 (D2250), 36 (E2241),
38 (D2106), 39 (D2107), 40 (D2108), 41 (D2109), 47(D2118),
48 (D2119), 49 (D2120), 50 (E2111) in 51 (E2112) s prikazom
območij namenske rabe prostora ter območij funkcionalnih in
prostorskih enot v merilu 1:5000,
– listi 10 (E2212), 17 (D2230), 18 (E2221), 19 (E2222), 20
(E2223), 23 (D2236), 24 (D2237), 25 (D2238), 26 (D2239), 27
(D2240), 28 (E2231), 33 (D2248), 34 (D2249), 35 (D2250), 36
(E2241), 41 (D2109), 49 (D2120), 50 (E2111) in 51 (E2112) s
prikazom objektov gospodarske javne infrastrukture ter območja funkcionalnih in prostorskih enot v merilu 1:5000.
KONČNA DOLOČBA
65. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2015
Cerknica, dne 20. maja 2016
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

KRIŽEVCI
1684.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za komunalno opremo
v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih

Na podlagi 61.a in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) (v nadaljnjem besedilu:
ZPNačrt), ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS,
št. 3/15) je Občinski svet Občine Križevci na 12. redni seji dne
26. 5. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za komunalno opremo
v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih
1. člen
V Odloku o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v
obrtno-poslovni coni v Bučečovcih (Uradni list RS, št. 49/06 in
93/14) se v drugem odstavku 4. člena črta peta alinea.
V tretjem odstavku se na koncu besedila črta pika in doda
besedilo »ter bencinskih servisov.«.
2. člen
V drugem odstavku 9. člena se črta peta alinea.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-12/2016-83
Križevci pri Ljutomeru, dne 26. maja 2016
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

LJUBLJANA
1685.

Avtentična razlaga določb prvega odstavka
95. člena in prvega odstavka 100. člena v
povezavi z 12. členom Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana –
izvedbeni del

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 122.
člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 16. seji dne 23. 5. 2016 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
določb prvega odstavka 95. člena in prvega
odstavka 100. člena v povezavi z 12. členom
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Ljubljana – izvedbeni del
I.
Določbo prvega odstavka 95. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 –
popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr.,
72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN,
50/15 – DPN, 88/15 – DPN in 95/15) je za območje EUP BE385, za katero je predvidena izdelava OPPN 16 Baragovo
semenišče, treba razlagati tako, da je do uveljavitve tega
OPPN dopustna tudi ureditev parkirnih površin iz trinajste
alineje.
II.
Določbo prvega odstavka 100. člena v povezavi z 12. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Ljubljana – izvedbeni del je treba razlagati tako, da je na območju EUP PC-12 dopustna ureditev parkirnih površin za osebna
motorna vozila do realizacije gradnje po Odloku o zazidalnem
načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS,
št. 107/06, 83/08, 43/09, 78/10 in 109/11).
III.
Ta avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3504-58/2016-3
Ljubljana, dne 23. maja 2016
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
Po pooblastilu
Podžupan
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.
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1686.

Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na
16. seji dne 23. 5. 2016 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o potrditvi mandata člana Mestnega sveta
Mestne občine Ljubljana
I.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat
člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Klemnu
BABNIKU.
Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta.
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega
sklepa.
Št. 041-11/16-7
Ljubljana, dne 23. maja 2016
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič l.r.

PREBOLD
1687.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Prebold

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15),
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo) in Statuta Občine Prebold (Uradni
list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na
14. seji dne 12. 5. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Prebold (Uradni list RS, št. 32/99 in 24/07) se 2.
člen spremen tako, da glasi:
»Šola posluje pod imenom: Osnovna šola Prebold.
Skrajšano ime šole: OŠ Prebold.
Sedež šole: Graščinska cesta 7, Prebold.
V sestavo zavoda Osnovne šole Prebold sodi:
– enota vrtec Prebold.«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da glasi:
»Šola ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
35 mm in pečat 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano:
Osnovna šola Prebold, Graščinska cesta 7, Prebold.«.
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3. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
»Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– P85.200 – osnovnošolsko izobraževanje;
– P85.100 – predšolska vzgoja;
– I56.290 – druga oskrba z jedmi;
– P85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje;
– R91.011 – dejavnost knjižnic;
– N77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup;
– L68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin;
– R93.110 – obratovanje športnih objektov.«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
»Šola izvaja javno veljavni vzgojno varstveni in vzgojno-izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku,
določenim z zakonom.«.
5. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da glasi:
»Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja na področju naselij: Matke, Šešče, Dolenja vas,
Sveti Lovrenc, Kaplja vas, Latkova vas, Marija Reka in Prebold.«.
6. člen
V prvem odstavku 7. člena se spremeni prva alineja tako,
da glasi
»– Svet zavoda Osnovne šole Prebold (v nadaljevanju
svet šole),«.
7. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
»Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole: trije predstavniki matične šole Prebold, dva predstavnika vrtca Prebold,
– trije predstavniki staršev: dva predstavnika staršev šole,
en predstavnik staršev vrtca.
Mandat članov sveta šole traja štiri leta. Mandat predstavnikov staršev je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status
učenca šole ali status vpisanega otroka v vrtec.
Člani sveta šole so lahko ponovno imenovani oziroma
izvoljeni, največ dvakrat zaporedoma.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov.«
8. člen
V 10. členu se spremeni sedma alineja tako, da glasi:
»– odloča o povezovanju šole v skupnost zavodov oziroma o ustanovitvi zavoda za opravljanje skupnih nalog,«.

stil.«.

9. člen
Tretji odstavek 17. člena se spremeni tako, da glasi:
»Enota vrtec Prebold v pravnem prometu nima poobla-

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602/2016
Prebold, dne 4. maja 2016
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
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VLADA
1688.

Uredba o izvajanju podpornega programa
v vinskem sektorju

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju podpornega programa
v vinskem sektorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba ureja pravila za financiranje ukrepov na podlagi
podpornega programa v vinskem sektorju za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES)
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/232 z
dne 15. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih vidikov sodelovanja proizvajalcev (UL L št. 44 z dne 19. 2. 2016, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih
programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju
(UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene
z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/38 z dne 14. januarja
2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 v zvezi z zgornjo
mejo za predplačila za podporo za naložbe in inovacije v okviru
nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L
št. 11 z dne 16. 1. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
555/2008/ES).
2. člen
(splošne določbe)
(1) Za izvajanje te uredbe se uporabljajo podatki, ki se
vodijo v registru pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem
besedilu: register) in registru kmetijskih gospodarstev.
(2) Za pridobitev sredstev po tej uredbi ni treba vložiti
zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike.
(3) Upravičenec mora imeti ob oddaji vlog za podporo na
podlagi te uredbe urejeno stanje v registru kmetijskih gospodarstev, če je zavezan vpisu vanj.
3. člen
(financiranje ukrepov za ureditev trga)
(1) Ukrepi iz te uredbe se izvajajo na podlagi petletnega
podpornega programa v vinskem sektorju, ki ga ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
predloži Komisiji v skladu z 41. členom Uredbe 1308/2013/EU,
in se v celoti financirajo iz sredstev Evropskega kmetijskega
jamstvenega sklada, dodeljenih Republiki Sloveniji v skladu
s prilogo VI Uredbe 1308/2013/EU. Sredstva za ukrepe po tej
uredbi se dodelijo na podlagi te uredbe in se v posameznem
proračunskem letu izplačajo do 15. oktobra.
(2) Višina sredstev, ki je v posameznem letu na razpolago
za posamezen ukrep iz te uredbe, je določena v podpornem
programu iz prejšnjega odstavka.
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek se v posameznem letu
višina sredstev za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov
določi tako, da se sredstva, ki v zadevnem letu niso porabljena za podporo za promocijo, prištejejo k sredstvom, ki so
v podpornem programu na razpolago za prestrukturiranje in
preusmeritev vinogradov.
II. PODPORA ZA PRESTRUKTURIRANJE
IN PREUSMERITEV VINOGRADOV
4. člen
(pogoji)
(1) Pridelovalci vinskega grozdja oziroma vina (v nadaljnjem besedilu: pridelovalec), ki so vpisani v register, lahko v
skladu s 46. členom Uredbe 1308/2013/EU uveljavljajo podporo za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov (v nadaljnjem besedilu: prestrukturiranje), kar vključuje:
– zamenjavo sort, spremembo lokacije vinogradov ali izboljšavo tehnologije upravljanja in obdelovanja vinogradov, pri
čemer mora biti pri nadomestitvi vinograda ta starejši od deset
let, mlajši pa je lahko le, če je bil uničen zaradi posledic izrednih
vremenskih pojavov ali naravne nesreče, ugotovljene v skladu
s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč, ali
– zamenjavo sort s precepljanjem, če je to izvedeno v
vinogradu ali njegovem delu, ki ni mlajši od pet in starejši od 20
let, na strnjeni površini iz druge alineje četrtega odstavka tega
člena in s cepiči sort vinske trte, ki so v skladu s predpisom, ki
ureja pridelovalna območja, in izpolnjujejo zahteve predpisov,
ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin in zdravstveno
varstvo rastlin.
(2) Prestrukturiranje lahko vključuje enega ali več naslednjih ukrepov:
– pripravo zemljišča,
– ureditev nasada v terasah,
– postavitev opore,
– posaditev cepljenk,
– navoz zemlje na pridelovalnem območju Kras,
– postavitev latnikov na pridelovalnem območju Kras,
– napravo ozkih teras,
– precepljanje.
(3) Podpora za prestrukturiranje se pridelovalcu dodeli za
delež priznanih stroškov prestrukturiranja in priznano vrednost
izpada dohodka v času, ko posajen vinograd še ne rodi. Stroški
prestrukturiranja in vrednost izpada dohodka iz tega odstavka
se izračunajo v skladu z 10. členom te uredbe.
(4) Podporo za prestrukturiranje lahko uveljavljajo pridelovalci, ki so nosilci kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom,
ki ureja kmetijstvo, in ki:
– skupaj s površino, za katero vlagajo zahtevo za podporo, obdelujejo najmanj 0,85 ha vinogradov,
– prestrukturirajo strnjeno površino, veliko najmanj
0,1 ha, določeno v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 555/2008/ES, in
– prestrukturirajo vinograd, za katerega je bilo izdano
dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte ali dovoljenje za
zasaditev vinske trte na podlagi pretvorbe pravice za obnovo
vinograda v skladu z 68. členom Uredbe 1308/2013/EU, razen
pri zamenjavi sort s precepljanjem.
(5) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka
lahko podporo za prestrukturiranje uveljavljajo tudi pridelovalci,
ki skupaj s površino, za katero vlagajo zahtevo za podporo,
obdelujejo najmanj 0,6 ha vinogradov in:
– prestrukturirajo vinograd v vinorodnem okolišu Kras,
Dolenjska, Bela krajina, Prekmurje ali vinorodnem podokolišu
Haloze ali
– prestrukturirajo vinograd, ki je bil uničen zaradi naravne
nesreče, ugotovljene v skladu s predpisom, ki ureja odpravo
posledic naravnih nesreč.
(6) Če podporo za prestrukturiranje uveljavlja pridelovalec, ki je v preteklih petih letih izkrčil del ali vse vinograde
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zaradi odrejenega uničenja trt zaradi ugotovljene navzočnosti
škodljivega organizma v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, se pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja
iz prve alineje četrtega odstavka tega člena ali iz prejšnjega
odstavka upošteva površina vinogradov, vpisana v register
pred izkrčitvijo.
5. člen
(vloga)
(1) Pridelovalec, ki želi uveljavljati podporo za prestrukturiranje, med 1. oktobrom in 15. decembrom v tržnem letu iz
točke (d) 6. člena Uredbe 1308/2013/EU (v nadaljnjem besedilu: vinsko leto), v katerem se začne izvajati prestrukturiranje,
pošlje Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) vlogo za podporo
za prestrukturiranje.
(2) Vloga za podporo za prestrukturiranje mora vsebovati:
– podatke o pridelovalcu (osebno ime ali firma, naslov ali
sedež in KMG-MID),
– podatke o površini, ki se prestrukturira (lokacija in velikost),
– navedbo ukrepov iz drugega odstavka prejšnjega člena,
ki bodo izvedeni za prestrukturiranje vinograda, in
– podatek o nameravanem uveljavljanju podpore za postavitev opore iz sedmega odstavka tega člena.
(3) Sestavni del vloge iz prejšnjega odstavka so tudi
izjave pridelovalca:
– o uveljavljanju izpada dohodka,
– da dovoli ogled zasajene površine agenciji in drugim
nadzornim organom,
– da za prestrukturiranje tega vinograda še ni prejel
sredstev in
– da bo še tri leta po prejemu podpore upošteval pravila
o navzkrižni skladnosti in vložil zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(4) Če se v vinogradu hkrati obnavljata ločena dela, za
katera sta bili podani ločeni vlogi za izdajo dovoljenja za zasaditev vinske trte, se za vsak del vinograda vloži ločena vloga
za podporo za prestrukturiranje.
(5) Če se zamenjava sort s precepljanjem izvaja le na
delu vinograda, je sestavni del vloge za podporo za prestrukturiranje tudi skica z grafičnim prikazom vinograda z ustrezno
označeno površino, na kateri se izvaja precepljanje, in navedbo števila trsov po sortah in letu sajenja, na katerih se izvaja
precepljanje. Če se zamenjava sort s precepljanjem izvaja na
ločenih strnjenih površinah istega vinograda, se za vsak del
vinograda vloži ločena vloga za podporo za prestrukturiranje.
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
lahko vloga za podporo za prestrukturiranje vloži tudi za prestrukturiranje, izvedeno v preteklem vinskem letu, če zanj vloga
še ni bila vložena.
(7) Pridelovalec lahko uveljavlja podporo za postavitev
opore v vinskem letu vložitve vloge ali v naslednjih dveh vinskih
letih. Določba tega odstavka se ne uporablja pri zamenjavi sort
s precepljanjem.
(8) Če pridelovalec uveljavlja podporo za prestrukturiranje
za vinograd, ki je bil uničen zaradi naravne nesreče, to navede
v vlogi za podporo za prestrukturiranje.
(9) Če pridelovalec uveljavlja podporo za prestrukturiranje
za vinograd, ki je bil uničen zaradi posledic izrednih vremenskih
pojavov, vlogi za podporo priloži dokazilo o poškodovanosti
vinograda (zapisnik zavarovalnice ali komisije za odpravo posledic škode).
6. člen
(vrednosti)
Vlada vsako leto do 15. junija predpiše vrednosti, potrebne za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja
in izpada dohodka, za vloge za podporo za prestrukturiranje,
vložene v naslednjem vinskem letu, in sicer:
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– tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja na podlagi
povprečja dejanskih kalkulativnih stroškov, pripravljenih v okviru strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka glede na
način predelave grozdja, določeno na podlagi podatkov o neto
dodani vrednosti pridelave grozdja, povprečni doseženi ceni
vina iz tržnoinformacijskega sistema in povprečnih kalkulativnih
stroškov pridelave vina, pripravljenih v okviru strokovnih nalog
v rastlinski proizvodnji, in
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja.
7. člen
(izjava)
(1) Pridelovalec, ki je vložil vlogo za podporo za prestrukturiranje, pošlje agenciji v istem vinskem letu med 1. aprilom
in 15. junijem tudi izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje. Za izjave, vložene pred 1. aprilom, se šteje, da so
vložene 1. aprila.
(2) Pridelovalec mora v izjavi iz prejšnjega odstavka navesti:
– podatke o pridelovalcu (osebno ime ali firmo, naslov ali
sedež, KMG-MID in podatke o računu),
– podatke o vinogradu, ki se prestrukturira (številka GERK
vinograda, prijavljenega v register kmetijskih gospodarstev, če
so trsne cepljenke že posajene),
– podatek o zaključenem prestrukturiranju (ali je prestrukturiranje zaključeno ali pa ga je začel izvajati in bo na poziv
agencije položil varščino) in
– podatek o uveljavljanju podpore za postavitev opore iz
sedmega odstavka 5. člena te uredbe.
(3) Če so ob oddaji izjave o uveljavljanju podpore za
prestrukturiranje trsne cepljenke v vinogradu posajene, mora
pridelovalec podatke o dejanskem stanju vinograda prijaviti v
register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja
register kmetijskih gospodarstev.
(4) Če prestrukturiranje ob oddaji izjave o uveljavljanju
podpore za prestrukturiranje še ni zaključeno, ga mora pridelovalec zaključiti do konca drugega vinskega leta po prejemu
podpore za prestrukturiranje. V tem primeru mora po zaključku
prestrukturiranja agenciji še enkrat predložiti izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje iz prvega odstavka tega člena.
(5) Zaradi naravnih nesreč, izrednih vremenskih pojavov
ali ukrepov pristojnih organov zaradi bolezni in škodljivcev
na vinski trti lahko agencija na zahtevo pridelovalca rok za
zaključitev prestrukturiranja iz prejšnjega odstavka izjemoma
podaljša, vendar največ za dve vinski leti. Pridelovalec mora
zahtevo za podaljšanje roka zaključitve prestrukturiranja vložiti
na agencijo pred iztekom drugega vinskega leta po prejemu
podpore za prestrukturiranje.
(6) Če pridelovalec v vlogi za podporo za prestrukturiranje
navede, da bo podporo za postavitev opore uveljavljal v naslednjih dveh vinskih letih po vložitvi vloge, mora po postavitvi
opore agenciji še enkrat predložiti izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje iz prvega odstavka tega člena.
(7) Če je prestrukturiranje ob oddaji izjave o uveljavljanju
podpore za prestrukturiranje zaključeno, razen v delu, ki se nanaša na postavitev opore, in pridelovalec izjavi, da bo podporo
za postavitev opore uveljavljal v vinskem letu vložitve vloge,
za ta del podpore položi varščino v višini podpore, ki ustreza
postavitvi opore.
(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se varščina
v primeru opore za latnik položi le v višini podpore, ki ustreza
dodatku za oporo za latnik, če je osnovna opora že postavljena.
(9) Agencija pred odločitvijo o vlogah za podporo za
prestrukturiranje k pologu varščine pozove vse pridelovalce,
ki ob oddaji izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje
prestrukturiranja še niso zaključili. V pozivu določi znesek in
rok za plačilo varščine, ki je pogoj za dodelitev podpore za
prestrukturiranje.
(10) Varščina iz drugega, sedmega in osmega odstavka
tega člena, namenjena zagotovitvi izvedbe prestrukturiranja,
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se vrne pridelovalcu po prejeti izjavi o uveljavljanju podpore za
prestrukturiranje in po zaključenem prestrukturiranju, kar ugotovi agencija z ogledom na kraju samem iz 8. člena te uredbe.
Pri vračilu varščine se upoštevajo določbe drugega odstavka
9. člena Uredbe 555/2008/ES. Del varščine, ki se nanaša na
neizvedeni ukrep oziroma površino, agencija zaseže.
(11) Če agencija pri ogledu po zaključenem prestrukturiranju iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je prestrukturiranje
izvedeno na manj kot 30 % površine iz vloge za podporo, poleg
zasega dela varščine iz prejšnjega odstavka naloži pridelovalcu
upravno kazen v višini zakonitih obresti od zneska neupravičenega predplačila od dneva prejema predplačila do prejema
izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje oziroma do
izteka roka za zaključitev prestrukturiranja.
(12) Če pridelovalec prestrukturira vinograd s cepljenkami
kategorije bazni material, agencija preveri, ali je pridelovalec
vložil prijavo o nameri sajenja matičnega nasada v skladu s
predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte.
(13) Če pridelovalec uveljavlja podporo za prestrukturiranje za vinograd, ki je bil uničen zaradi naravne nesreče, agencija preveri, ali vinograd leži na območju nastanka naravne
nesreče, ugotovljenem v skladu s predpisi, ki urejajo odpravo
posledic naravnih nesreč.
8. člen
(ogled)
(1) Agencija po prejemu izjave o uveljavljanju podpore za
prestrukturiranje iz prejšnjega člena opravi ogled na kraju samem, pri katerem v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe
555/2008/ES ugotovi prestrukturirano površino, preveri, ali je
bilo prestrukturiranje izvedeno v skladu z izjavo, in o ogledu
sestavi zapisnik. Če v primeru iz četrtega odstavka prejšnjega
člena trsne cepljenke v vinogradu še niso posajene, opravi
ogled šele po prejemu ponovne izjave o uveljavljanju podpore
za prestrukturiranje, iz katere izhaja, da je prestrukturiranje
zaključeno.
(2) Pridelovalec mora agenciji v času, ki ga ta določi,
omogočiti ogled iz prejšnjega odstavka. Ob ogledu prestrukturirane površine mora biti navzoč tudi pridelovalec, ki lahko za
navzočnost pooblasti tudi drugo osebo.
(3) Pri zamenjavi sort s precepljanjem je sestavni del
ogleda na kraju samem tudi preveritev etikete in potnega lista
za kupljene cepiče, oziroma, če se uporabijo lastni cepiči, zapisnika o pregledu vinograda, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo
trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte, opravi:
– organ za potrjevanje, ki ima javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve materiala za vegetativno razmnoževanje trte na podlagi zakona, ki ureja semenski material
kmetijskih rastlin (za certificirane cepiče), ali
– inšpektor, ki je v skladu z zakonom, ki ureja semenski
material kmetijskih rastlin, pristojen za uradne preglede standardnega materiala trte (za standardne cepiče).
(4) Pri prestrukturiranju vinograda s cepljenkami kategorije bazni material je sestavni del ogleda na kraju samem tudi
preveritev etikete za bazni material, izdane v skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje
trte.
9. člen
(odločitev o podpori)
(1) Agencija upravičencem dodeli podporo za prestrukturiranje na podlagi prejetih izjav o uveljavljanju podpore za
prestrukturiranje iz 7. člena te uredbe. Agencija vsako leto
odloči o vlogah za podporo za prestrukturiranje tako, da določi
dokončno višino podpor glede na skupno višino sredstev za ta
ukrep, priznane celotne stroške prestrukturiranja in dovoljen
delež sofinanciranja v skladu s šestim odstavkom 46. člena
Uredbe 1308/2013/EU. Priznani celotni stroški prestrukturiranja se določijo kot vsota priznanih stroškov prestrukturiranja in
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vrednosti izpada dohodka za površino, določeno v zapisniku
agencije iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, da je glede na razpoložljiva sredstva dokončna višina
podpor v posameznem letu nižja od 35 % priznanih celotnih
stroškov prestrukturiranja, dokončna višina podpore določi kot
35 % priznanih celotnih stroškov prestrukturiranja. V tem primeru se izplačilo podpore vsakemu upravičencu izvede sorazmerno v dveh delih: prvi del do skupne višine sredstev, namenjenih
za ta ukrep v tekočem letu, do 15. oktobra, preostanek pa iz
sredstev, namenjenih za ta ukrep v naslednjem letu, pri čemer
se za ta sredstva zniža skupna višina sredstev za ta ukrep v
naslednjem letu.
(3) Če je prestrukturirana površina večja od površine iz
vloge za podporo za prestrukturiranje, se podpora dodeli le za
površino, navedeno v vlogi za podporo.
(4) Šteje se, da je prestrukturiranje vinograda izvedeno v
skladu s to uredbo tudi, če se v postopku dodeljevanja podpore
za prestrukturiranje ugotovi, da je vinograd posajen s sortami
vinske trte, ki so sicer drugačne od sort iz dovoljenja za zasaditev vinske trte, vendar so to sorte, ki so v skladu s predpisom,
ki ureja pridelovalna območja Republike Slovenije.
(5) Če je prestrukturiranje vinograda zaključeno, vendar niso izvedeni vsi ukrepi, navedeni v vlogi za podporo za
prestrukturiranje, agencija pri odločanju o podpori upošteva
stroške dejansko izvedenih ukrepov v skladu z 10. členom te
uredbe, določene za vinsko leto vložitve vloge za podporo.
(6) Če se v času od oddaje vloge za podporo za prestrukturiranje do oddaje izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje spremeni pridelovalec, ki prestrukturira vinograd, mora
novi pridelovalec ob oddaji izjave o uveljavljanju podpore za
prestrukturiranje o tej spremembi obvestiti agencijo. K obvestilu
o spremembi mora biti priloženo tudi soglasje pridelovalca, ki
je vložil vlogo za podporo za prestrukturiranje, razen v primeru
smrti pridelovalca, ko novi pridelovalec dokaže pravico do
obdelave zemljišča, ki je predmet obnove, z vpisom tega zemljišča v register kmetijskih gospodarstev.
10. člen
(stroški prestrukturiranja in vrednost izpada dohodka)
(1) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja iz prvega
odstavka prejšnjega člena se določi kot višina stroškov na
hektar prestrukturiranega vinograda, z upoštevanjem tabele
za izračun stroškov prestrukturiranja iz prve alineje 6. člena
te uredbe in nagiba površine, ki je predmet prestrukturiranja,
dobljenega na podlagi podatkov digitalnega modela reliefa
pred izvedenim prestrukturiranjem. Izračuna se kot seštevek
vrednosti iz navedene tabele, dobljenih na podlagi podatkov o
dejansko izvedenih ukrepih iz zapisnika v skladu z 8. členom
te uredbe.
(2) Priznani stroški prestrukturiranja na hektar ne morejo
preseči višine, predpisane v skladu s tretjo alinejo 6. člena te
uredbe.
(3) Vrednost izpada dohodka, ko vinograd ne rodi, iz
prvega odstavka prejšnjega člena se določi z upoštevanjem
predvidenega dohodka v treh letih po posaditvi oziroma v
dveh letih po precepljanju in z upoštevanjem načina predelave
grozdja (lastna predelava ali prodaja za nadaljnjo predelavo).
Izračuna se kot zmnožek priznane vrednosti izpada dohodka
iz druge alineje 6. člena te uredbe in površine, za katero se
uveljavlja izpad dohodka.
(4) Vrednost izpada dohodka, ko vinograd ne rodi, iz
prejšnjega odstavka se pridelovalcu prizna, če je zadnja tri leta
pred odločitvijo o podpori za prestrukturiranje v register redno
prijavljal letni pridelek grozdja. Vrednost izpada dohodka se ne
prizna za vinograde, mlajše od deset let, iz prve alineje prvega
odstavka 4. člena te uredbe.
(5) Način predelave grozdja se za posameznega pridelovalca določi glede na v register prijavljen pridelek zadnjega
letnika pred odločitvijo o podpori za prestrukturiranje, in sicer
šteje kot:

Uradni list Republike Slovenije
– lastna predelava, če je pridelovalec predelal v vino
najmanj 50 % količine pridelanega grozdja, in
– prodaja za nadaljnjo predelavo, če je pridelovalec najmanj 50 % količine pridelanega grozdja prodal za nadaljnjo
predelavo.
(6) Površina, ki se upošteva pri izračunu vrednosti izpada
dohodka, je enaka:
– površini izkrčenega vinograda, za katero je bilo izdano dovoljenje za zasaditev iz tretje alineje četrtega odstavka
4. člena te uredbe, ali
– na novo zasajeni površini, upravičeni do podpore, če je
ta manjša od površine izkrčenega vinograda.
(7) Pri zamenjavi sort s precepljanjem je površina, ki se
upošteva pri izračunu vrednosti izpada dohodka, enaka površini, na kateri se izvaja precepljanje.
III. PODPORA ZA PROMOCIJO VINA
11. člen
(ukrepi)
(1) V skladu s 45. členom Uredbe 1308/2013/EU se za
povečanje konkurenčnosti vina s poreklom iz Evropske unije in
obveščanje potrošnikov o vinih Evropske unije uvede podpora
za promocijo vina, ki zajema:
– promocijo vina na trgih tretjih držav in
– obveščanje potrošnikov v državah članicah o odgovornem uživanju vina ter sistemih Evropske unije za označbe
porekla in geografske označbe.
(2) Podpora iz prejšnjega odstavka se dodeli za povrnitev
upravičenih stroškov v zvezi z zasnovo, izvedbo in objavo posamezne dejavnosti iz 15. ali 19. člena te uredbe.
(3) Višina podpore znaša 50 % upravičenih stroškov.
(4) Upravičenec ni upravičen do podpore za posamezno
dejavnost iz prvega odstavka 15. člena ali prvega odstavka
19. člena te uredbe, če znašajo upravičeni stroški na podlagi
njegovih vloženih vlog za podporo za to dejavnost manj kot
60 % višine sredstev, odobrene za to dejavnost z odločbo o
odobritvi programa iz 13. člena te uredbe. Določba prejšnjega
stavka se ne uporablja v primeru morebitnega vračila sredstev
po naknadnem nadzoru.
12. člen
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14. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za izvedene dejavnosti iz 15. člena
te uredbe so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe,
upravičeni stroški za dejavnosti iz 19. člena te uredbe pa so
navedeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Upravičeni stroški so stroški, ki se nanašajo na dejavnosti iz programa, izvedene v obdobju iz 17. ali 21. člena te
uredbe, in ki so dejansko nastali v tem obdobju.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek so upravičeni stroški
tudi stroški, ki so sicer nastali pred obdobjem, na katero se
nanaša program, vendar po predložitvi programa in le, če
upravičenec vnaprej plača del ali celotne stroške za dejavnosti
iz točke c) priloge 1 te uredbe in iz točke c) priloge 2 te uredbe,
ki bodo izvedene v obdobju, na katero se nanaša program.
(4) Če upravičenci iz 16. ali 20. člena te uredbe sodelujejo
na istem dogodku, se lahko eden ali več istih stroškov iz prve,
druge, tretje, pete in šeste alineje točke c) priloge 1 te uredbe
in iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje točke c) priloge 2
te uredbe nanašajo na več upravičencev, pri čemer lahko:
– eden izmed upravičencev zahteva plačilo pomoči za
celotni skupni strošek ali
– vsak izmed upravičencev zahteva plačilo pomoči za
svoj del stroškov.
(5) Če upravičenec, na katerega se glasi račun za celotni
skupni strošek iz prejšnjega odstavka, izda račune posameznim upravičencem za plačilo njihovega dela stroška, lahko
vsak upravičenec vloži zahtevek le za svoj del stroškov, vsota
teh stroškov iz njihovih vlog za podporo pa ne sme presegati
zneska na računu za celotni upravičeni skupni strošek. Če ga
presega, se upravičeni strošek vsakemu upravičencu sorazmerno zniža, tako da skupna vsota tako znižanih stroškov ne
presega zneska na računu za celotni upravičeni skupni strošek.
1. Podpora za promocijo vina na trgih tretjih držav

(vloga za odobritev programa)

15. člen
(dejavnosti)

13. člen
(1) Agencija prispele vloge za odobritev programov za
promocijo vina pregleda, oceni na podlagi meril za ocenitev
programov iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe, in odobri
tiste programe, ki dosežejo najmanj 70 % najvišjega števila
možnih točk in za katere upravičeni stroški znašajo najmanj
7.000 eurov.
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(2) Če se dejavnosti iz odobrenega programa spremenijo, mora upravičenec o tem obvestiti agencijo najmanj 30 dni
pred začetkom izvajanja posamezne dejavnosti. Sprememba
dejavnosti ne sme vplivati na višino sredstev, dodeljenih z
navedeno odločbo. O ustreznosti spremembe programa odloči agencija.

(1) Za namen uveljavljanja podpore za promocijo vina
zainteresirani upravičenci iz 16. in 20. člena te uredbe vložijo
vloge za odobritev programov.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj:
– podatke o vlagatelju (osebno ime ali firmo, naslov ali
sedež in KMG-MID, če je vlagatelj zavezan vpisu v register
kmetijskih gospodarstev),
– cilje, ciljno skupino in glavna sporočila programa,
– podroben opis posameznih dejavnosti iz 15. ali 19. člena te uredbe, vključno s časovnim razporedom posameznih
dejavnosti,
– predviden učinek programa,
– finančno konstrukcijo programa s predvideno dinamiko
izstavitve vlog za podporo.
(3) Sestavni del vloge so tudi izjave vlagatelja, ki so na
obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
(odobritev programov)

Stran

(1) Podpora za promocijo vina na trgih tretjih držav se
uvede za naslednje dejavnosti:
– objavo oglasov v medijih (tiskani, televizijski, radijski,
spletni),
– izdelavo reklamnega gradiva za prodor na trge tretjih
držav,
– udeležbo na mednarodnih sejmih in drugih mednarodnih dogodkih,
– izdelavo raziskav trga tretjih držav,
– organizacijo seminarjev za novinarje, uvoznike, strokovno javnost in potrošnike tretjih držav.
(2) Promocija vina na trgih tretjih držav se mora nanašati
na vino z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko
označbo, pridelano v Republiki Sloveniji, na prikaz značilnosti vinorodnih območij Republike Slovenije in sort grozdja,
pridelanega v Republiki Sloveniji, ter na povezave tega vina
s kulinariko, vinsko arhitekturo ali vinskim turizmom. Oznaka
porekla vina, ki obsega vsaj geografsko označbo v skladu s
pravilnikom, ki ureja seznam geografskih označb, mora biti
uporabljena v okviru promocijskih dejavnosti ter navedena v
vseh oglasih in reklamnem gradivu, ki se uveljavljajo kot upravičeni strošek. Promocijsko gradivo mora biti v jeziku države,
v kateri se izvaja promocija oziroma katere udeležencem je ta
namenjena, ali pa v angleškem ali francoskem jeziku.

Stran
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16. člen
(upravičenci)

(1) Upravičenci do podpore za promocijo vina na trgih
tretjih držav so:
– pridelovalci, vpisani v register, ki letno pridelajo najmanj 30.000 litrov vina, pri pridelovalcih, ki pridelujejo vino iz
ekološko pridelanega grozdja, pa mora letna pridelava znašati
najmanj 15.000 litrov, ali
– združenja pridelovalcev, vpisanih v register, ki so pravne
osebe in združujejo najmanj pet pridelovalcev, s skupno letno
pridelavo najmanj 75.000 litrov vina.
(2) Če program, ki se nanaša na določeno tretjo državo,
odda združenje pridelovalcev, pri čemer je eden od ustanoviteljev pridelovalec vina, ki v istem letu odda program za isto
tretjo državo, se ta pridelovalec in njegova količina vina ne
upoštevata pri pogojih upravičenosti iz druge alineje prejšnjega
odstavka.
17. člen
(odobritev programov za promocijo vina na trgih tretjih držav)
(1) Pridelovalci in združenja pridelovalcev iz prejšnjega člena za uveljavljanje podpore za promocijo vina na trgih
tretjih držav vložijo vloge za odobritev programov pri agenciji
najpozneje do 31. januarja v letu začetka izvajanja programa.
Programi se lahko nanašajo na dejavnosti, ki bodo izvedene v
obdobju med 1. junijem leta vložitve vloge iz tega odstavka in
31. majem naslednjega leta.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov iz
drugega odstavka 12. člena te uredbe vsebovati tudi:
– državo, na katero se nanaša program,
– analizo rezultatov dosedanje promocije (vključno z referencami dosedanje promocije) in pričakovano prodajo,
– opis situacije na zadevnem tretjem trgu in povpraševanja.
(3) Agencija v posameznem letu odobri največ pet programov za promocijo vina na trgih tretjih držav istega upravičenca, pri čemer imajo prednost programi z višjimi upravičenimi
stroški.
(4) O ustreznosti programa in višini sredstev za odobreni
program odloči agencija najpozneje do 31. maja v letu vložitve
programa.
(5) Če vsota upravičenih stroškov programov za promocijo vina na trgih tretjih držav, ki dosežejo predpisano število točk
iz prvega odstavka 13. člena te uredbe, presega razpoložljiva
sredstva za ukrep promocije vina na trgih tretjih držav, agencija
odobri programe do porabe razpoložljivih sredstev v skladu s
prednostnimi kriteriji iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(6) Če je upravičenec v posameznem obdobju izvajanja
podpornega programa v vinskem sektorju iz 41. člena Uredbe
1308/2013/EU že tri leta prejemal podporo za promocijo vina
na trgu določene tretje države in je predložil nov predlog programa za isto tretjo državo, mora kot sestavni del predloga programa predložiti tudi analizo rezultatov že izvedenih dejavnosti,
za katere mu je bila dodeljena podpora na podlagi odobrenih
programov za promocijo vina v tej tretji državi, in podatke o
prodaji. Iz podatkov analize in predloženih dokazil mora za
odobritev programa izhajati, da se je v obdobju izvajanja programov vrednostna realizacija prodaje vina na posameznem
trgu povečala za najmanj 2 %.
18. člen
(dodelitev podpore)
(1) Upravičenec uveljavlja podporo za promocijo vina
na trgih tretjih držav na podlagi vlog za povrnitev upravičenih
stroškov za izvedene dejavnosti iz programa, ki jih vloži na
agencijo v naslednjih rokih:
– med 20. in 31. januarjem za dejavnosti, izvedene med
1. junijem in 31. decembrom preteklega leta, in
– med 10. in 20. junijem za dejavnosti, izvedene med
1. januarjem in 31. majem tekočega leta.
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(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (osebno ime ali firmo, naslov ali
sedež, podatke o računu in KMG-MID, če je vlagatelj zavezan
vpisu v register kmetijskih gospodarstev),
– številko odločbe o ustreznosti odobrenega programa iz
četrtega odstavka prejšnjega člena,
– višino zahtevane podpore po posameznih izvedenih
dejavnostih za promocijo vina v obdobju, na katero se nanaša
vloga,
– poročilo in dokazilo o izvedbi posameznih dejavnosti,
na katere se nanašajo stroški v vlogi, vključno s specifikacijo
računov in preostalih stroškov po posameznih izvedenih dejavnostih,
– originalne izvode računov za upravičene stroške, ki se
glasijo na upravičenca in na katere se nanaša vloga, skupaj z
dokazili o plačilu računov (položnica oziroma blagajniški prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrjen kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska pogodba).
2. Podpora za obveščanje v državah članicah
19. člen
(dejavnosti)
(1) Podpora za obveščanje potrošnikov v državah članicah o odgovornem uživanju vina in sistemih Evropske unije za
označbe porekla ter geografske označbe (v nadaljnjem besedilu: podpora za obveščanje v državah članicah) se uvede za
naslednje dejavnosti:
– informacijske kampanje (objava oglasov in člankov v
medijih, izdelava informacijskega gradiva),
– organizacijo obveščanja potrošnikov v okviru prireditev,
sejmov in razstav, ki so nacionalnega pomena ali pomembni
na ravni Evropske unije.
(2) Obveščanje v državah članicah mora temeljiti na dejanski kakovosti in lastnostih vina z zaščiteno označbo porekla
ali zaščiteno geografsko označbo, ki ni usmerjeno k določeni
blagovni znamki in ne spodbuja uživanja vina. Dejavnosti obveščanja v državah članicah morajo biti izvedene v jeziku države
članice, v kateri se izvajajo.
(3) Dejavnosti obveščanja iz prvega odstavka tega člena
morajo vsebovati informacije najmanj:
– o odgovornem uživanju vina in sistemih označb porekla
ter kakovosti in
– o vsaj dveh zaščitenih označbah porekla ali zaščitenih
geografskih označbah za vina iz Republike Slovenije.
20. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do podpore za obveščanje v državah
članicah so:
– združenja pridelovalcev, vpisanih v register, ki združujejo najmanj pet pridelovalcev, s skupno letno pridelavo najmanj
75.000 litrov vina, ali
– strokovne vinogradniško-vinarske organizacije.
(2) Strokovna vinogradniško-vinarska organizacija iz prejšnjega odstavka je gospodarsko interesno združenje ali zbornica, ustanovljena v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijsko-gozdarske ali gospodarske zbornice, njeni člani pa so pridelovalci.
Strokovna vinogradniško-vinarska organizacija mora delovati
že vsaj dve leti pred oddajo programa.
(3) Upravičenec iz tega člena mora imeti med svojimi
člani zastopane pridelovalce, ki pridelujejo vino na območju
vseh vinorodnih okolišev vsaj ene vinorodne dežele v Republiki
Sloveniji.
21. člen
(odobritev programov za obveščanje v državah članicah)
(1) Združenja pridelovalcev in strokovne vinogradniško-vinarske organizacije iz prejšnjega člena za uveljavljanje podpore za obveščanje v državah članicah vložijo vloge za odobritev
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programov pri agenciji najmanj dva meseca pred začetkom
izvajanja programa. Programi se lahko nanašajo na dejavnosti,
ki bodo izvedene v obdobju največ enega koledarskega leta.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov iz
drugega odstavka 12. člena te uredbe vsebovati tudi:
– državo ali države, na katere se nanaša program,
– reference dosedanjih dejavnosti, povezanih z obveščanjem potrošnikov,
– opis situacije v zadevni državi z vidika informiranosti
potrošnika o vinih.
(3) Dejavnosti iz druge alineje prvega odstavka 19. člena
te uredbe morajo biti v časovnem razporedu iz tretje alineje drugega odstavka 12. člena te uredbe napovedane s točnim datumom. Če napovedani datum ob oddaji vloge ni znan ali se po
oddaji vloge spremeni, mora upravičenec obvestiti agencijo o
spremembi najmanj deset delovnih dni pred izvedbo dejavnosti.
(4) O ustreznosti programa in višini sredstev za odobreni
program odloči agencija najpozneje v dveh mesecih od vložitve.
(5) Če dejavnosti obveščanja v državah članicah vsebujejo tudi informacije v zvezi z učinki uživanja vina na zdravje in
vedenje, se agencija o ustreznosti teh informacij pred odločitvijo o ustreznosti programa ali o podpori posvetuje z ministrstvom, pristojnim za zdravje.
22. člen
(dodelitev podpore)
(1) Upravičenec uveljavlja podporo za obveščanje v državah članicah na podlagi vloge za povrnitev upravičenih stroškov za izvedene dejavnosti, ki jo vloži na agencijo največ dvakrat letno, in sicer do 31. maja in 30. novembra za dejavnosti,
izvedene pred tema datumoma.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (firma, sedež in podatki o računu),
– številko odločbe o ustreznosti odobrenega programa iz
prejšnjega člena,
– višino zahtevane podpore po posameznih izvedenih
dejavnostih,
– poročilo in dokazilo o izvedbi posameznih dejavnosti,
na katere se nanašajo stroški v vlogi, vključno s specifikacijo
računov in preostalih stroškov po posameznih izvedenih dejavnostih,
– originalne izvode računov za upravičene stroške, ki se
glasijo na upravičenca in na katere se nanaša vloga, skupaj z
dokazili o plačilu računov (položnica oziroma blagajniški prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrjen kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska pogodba).
(3) Agencija v posameznem letu odloča o vlogah na
naslednji način:
– če vsota upravičenih stroškov iz odobrenih programov,
za katere iz časovnega razporeda posameznih dejavnosti izhaja, da bodo vloge zanje vložene do 31. maja zadevnega leta
oziroma so bile vložene do 30. novembra preteklega leta, ne
presega razpoložljivih sredstev za ukrep obveščanja v državah
članicah, agencija izplača vsa sredstva iz odobrenih vlog;
– če vsota upravičenih stroškov iz prejšnje alineje presega
razpoložljiva sredstva za ukrep obveščanja v državah članicah,
agencija izplača samo vloge na podlagi programov, ki so v
postopku odobritve iz 13. člena te uredbe na podlagi meril za
ocenitev dosegli več kot 80 % od najvišjega števila možnih točk
(v nadaljnjem besedilu: najbolje ocenjeni programi), preostale
vloge pa razvrsti v skladu s prednostnimi kriteriji iz priloge 5 te
uredbe in jih izplača po vrstnem redu do porabe razpoložljivih
sredstev; preostale vloge, za katere zmanjka razpoložljivih
sredstev, zavrne;
– če vloge najbolje ocenjenih programov presegajo razpoložljiva sredstva, jih agencija razvrsti v skladu s prednostnimi
kriteriji iz priloge 5 te uredbe in izplača po vrstnem redu do
porabe razpoložljivih sredstev, preostale vloge na podlagi najbolje ocenjenih programov pa izplača iz sredstev, namenjenih
za ta ukrep v naslednjem letu, pri čemer se za ta sredstva zniža
skupna višina sredstev za ta ukrep v naslednjem letu.
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3. Skupna pravila za izvajanje ukrepov za promocijo vina
23. člen
(nadzor in dokumentacija)
(1) Nadzor nad izvajanjem ukrepov za promocijo vina iz
tega poglavja opravlja agencija v skladu s 77. členom Uredbe
555/2008/ES tako, da preveri skladnost izvedbe programa
z odobrenim programom, skladnost vloge za podporo s programom in listine, priložene vlogi za podporo. Nadzor lahko
agencija opravi tudi na kraju samem in pri osebah, pri katerih
je upravičenec naročil storitev oziroma material, na katerega se
nanaša vloga (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec).
(2) Upravičenci, ki pridobijo sredstva za promocijo vina,
morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za izplačilo sredstev, in dokumentacijo, ki izkazuje nastanek, naravo, obseg
oziroma izvedbo poslovnega dogodka, hraniti še najmanj pet
let od datuma izplačila zadnjega zneska iz odločbe o odobritvi
programa.
(3) Upravičenci morajo zagotoviti, da se nadzor iz prvega
odstavka tega člena lahko opravi tudi pri podizvajalcih in da
zahtevo iz prejšnjega odstavka upošteva tudi podizvajalec.
24. člen
(računi za upravičene stroške)
(1) Če so računi za upravičene stroške za dejavnosti
promocije vina izdani v tuji valuti, se morajo zneski preračunati
v euro v skladu s 40. členom Delegirane uredbe Komisije (EU)
št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem,
potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255
z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano
Uredbo Komisije (EU) 2015/160 z dne 28. novembra 2014 o
spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 o
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi,
finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in
uporabo eura (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2015, str. 7).
(2) Če na računu ni naveden zaračunan prometni davek
(npr. davek na dodano vrednost), ni navedeno, da je dobavitelj
izvzet iz obveznosti obračunavanja tega davka, ali ni navedeno, da je dobava oproščena tega davka, se strošek ne odobri.
(3) Če je račun izdan v tujem jeziku, je obvezna priloga
tudi sodni prevod računa, razen za račune, izdane v angleškem, nemškem, francoskem, hrvaškem in srbskem (latinica)
jeziku.
(4) Upravičeni stroški za dejavnosti promocije vina, za
katere je kot dokazilo treba priložiti račune, se v primeru, da je
zadevni račun plačan z gotovino, priznajo le, če je tako plačilo
v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(5) Če se račun nanaša na stroške dejavnosti promocije
vina, ki jih je za izvajalca opravil podizvajalec, je obvezna priloga tudi račun podizvajalca, ki je dejansko izvedel dejavnost
promocije. Strošek posredovanja izvajalca se v teh primerih
prizna največ do višine 10 % zadevnega upravičenega stroška
dejavnosti promocije vina.
(6) Iz računov izvajalcev in podizvajalcev morajo biti razvidne posamezne dejavnosti in njihov stroškovnik oziroma
elementi upravičenih stroškov. Če se račun nanaša tudi na
stroške, ki niso upravičeni za dejavnosti promocije vina, mora
upravičenec te postavke na računu označiti. Če neupravičeni
stroški na računu niso označeni, se podpora zniža za dvakratnik neupravičenih stroškov.
(7) Agencija po odločitvi o podpori vrne originalne izvode
računov za upravičene stroške, če to zahteva upravičenec.
25. člen
(stroški dela)
Za dejavnosti, za katere se kot upravičeni stroški priznajo
tudi stroški dela, je treba k vlogi za podporo priložiti tudi zadnji
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obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja, predložen davčnemu organu v skladu s predpisom, ki ureja
obračun davčnih odtegljajev (obrazec REK-1), za zaposlene,
za katere se ti stroški uveljavljajo.
IV. SKUPNE DOLOČBE
26. člen
(odločitev o vlogah)
(1) Agencija o vlogah za dodelitev podpor iz te uredbe
odloči najpozneje do 30. septembra v letu vložitve vloge.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka agencija o
vlogah iz prvega odstavka 5. člena te uredbe in o vlogah iz prvega odstavka 22. člena te uredbe, vloženih do 30. novembra,
odloči v naslednjem letu.
27. člen
(vzorci za izdelavo programov in vlog)
Agencija na svoji spletni strani objavi vzorce (npr. vzorec
programa in vlog, navodila), ki jih vlagatelji lahko uporabijo za
izdelavo programov za promocijo vina in vlog za uveljavljanje
podpor na podlagi te uredbe.
28. člen
(pridobitev sredstev)
(1) Upravičenci lahko samo enkrat pridobijo sredstva za
isti strošek. Do sredstev ni upravičen tisti, ki je za stroške, ki
jih navaja v vlogi za pridobitev podpore po tej uredbi, že prejel
sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije.
(2) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je podporo iz
te uredbe pridobil nezakonito oziroma jo uporabil nenamensko,
da ni upošteval določb iz te uredbe oziroma je dal lažno izjavo
oziroma lažna dokazila ali je ravnal v nasprotju z dano izjavo,
mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa nezakonito
oziroma nenamensko pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izplačila pomoči.
(3) O vračilu sredstev iz prejšnjega odstavka odloči agencija.
29. člen
(letna pridelava vina)
(1) Pri ugotavljanju količine vina iz 16. in 20. člena te
uredbe se upošteva povprečje v register prijavljene količine
vina zadnjih treh let pred oddajo predloga programa promocije.
Če je upravičenec kupil vino od drugega upravičenca, se ta
količina upošteva le pri kupcu.
(2) Za določitev povprečne letne v register prijavljene
količine vina iz 16. in 20. člena te uredbe se ne upošteva leto,
v katerem je pridelovalec utrpel škodo zaradi naravne nesreče,
če je ta vplivala na količino pridelka grozdja in vina. Pridelovalec, ki je utrpel škodo zaradi naravne nesreče, mora ob oddaji
programa promocije priložiti oceno škode pristojne komisije
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izdelano
v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje škode zaradi naravne nesreče, ali uradni dokument zavarovalnice, iz katerega je
razvidna ocena škode.
(3) Če je bil pridelovalec vpisan v register manj kot tri leta
pred uveljavljanjem podpor iz te uredbe, vendar ima prijavljen
pridelek v letu pred uveljavljanjem podpore, se za določitev ko-
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ličine povprečne letne v register prijavljene količine vina iz 16.
in 20. člena ter vrednosti izpada dohodka iz 10. člena te uredbe
upošteva le povprečje let, ko je pridelovalec vpisan v register.
30. člen
(posredovanje podatkov)
Agencija grafične podatke o ugotovljeni prestrukturirani
površini iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, vključno z umestitvijo v prostor s koordinatami točk v državnem koordinatnem
sistemu, v elektronski obliki posreduje ministrstvu do 31. januarja leta, ki sledi letu, v katerem so bile ugotovitve opravljene.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(vloge za podporo za prestrukturiranje)
Vloge za podporo za prestrukturiranje, vložene na podlagi
Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12,
24/13 in 66/14), se obravnavajo v skladu z Uredbo o ureditvi
trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12, 24/13 in 66/14).
32. člen
(programi za promocijo vina na trgih tretjih držav in vloge
za podporo)
(1) Ne glede na določbo 17. člena te uredbe se v letu
2016 programi za promocijo vina na trgih tretjih držav vložijo
na agencijo najpozneje do 13. junija 2016 in se nanašajo na
dejavnosti, ki bodo izvedene v obdobju med 1. avgustom 2016
in 31. majem 2017.
(2) Upravičenci, ki imajo odobrene programe za promocijo
vina na trgih tretjih držav na podlagi Uredbe o ureditvi trga z
vinom (6/12, 38/12, 24/13 in 66/14), za uveljavitev podpore
za promocijo vina v letu 2016 vložijo vloge v skladu z Uredbo
o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12, 24/13
in 66/14). Pri obravnavi teh vlog se upošteva menjalni tečaj v
skladu s prvim odstavkom 24. člena te uredbe.
33. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati 3. do
14. člen in priloge 1 do 4 Uredbe o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12, 24/13 in 66/14), uporabljajo pa se
za dokončanje postopkov, ki so se začeli na podlagi Uredbe o
ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 6/12, 38/12, 24/13 in
66/14).
34. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-17/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2016-2330-0109
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1: Upravičeni stroški po posameznih dejavnostih iz prvega odstavka 15. člena
te uredbe
a) Za objavo oglasov v medijih (tiskani, televizijski, radijski, spletni):
–
idejna zasnova in produkcija,
–
zakup medijskega prostora,
–
ureditev, postavitev in vzdrževanje spletnega mesta,
–
prevajanje in honorarji za pripravo besedil,
–
drugi stroški, povezani z objavo oglasov v medijih;
b) za izdelavo reklamnega gradiva za prodor na trge tretjih držav (za reklamno gradivo se šteje
kakršno koli promocijsko gradivo, namenjeno promociji vina na trgu določene tretje
države):
–
idejna zasnova, izvedbeno oblikovanje, grafično oblikovanje,
–
tiskanje gradiva, zapisi na drugih medijih (npr. CD, DVD) oziroma izdelava drugega
promocijskega gradiva,
–
distribucija gradiva,
–
drugi stroški, povezani z izdelavo reklamnega gradiva;
c) za udeležbo na mednarodnih sejmih in drugih mednarodnih dogodkih v tretjih državah:
–
stroški najema oziroma zakupa prostora, vključno s stroški kotizacije, zavarovalnine za
čas sodelovanja na sejmu in navedbe v skupnem katalogu,
–
stroški najema dodatnih prostorov za izvedbo vzporednih predstavitvenih dogodkov, ki
so običajne dejavnosti sodelovanja na sejmih in drugih dogodkih, vključno s stroški
kotizacije, zavarovalnine za čas sodelovanja na sejmu in navedbe v skupnem katalogu,
–
stroški oblikovanja stojnice, njene izdelave, postavitve in podiranja, stroški prevoza
stojnice na sejem in nazaj, stroški njenega upravljanja (energija, ogrevanje in voda),
stroški najema preprog, pohištva in opreme, stroški čiščenja, stroški priključitve in
uporabe telefona ali svetovnega spleta, stroški najema kozarcev, tehničnih pripomočkov
za predstavitev (zasloni, računalniki, projektorji in podobno), stroški nabave ledu za
hlajenje vina, stroški ravnanja z odpadki, stroški prevoza sejemskih eksponatov in
sejemskega materiala, prevoza nazaj in zavarovanja med prevozom ter okoljske takse,
–
stroški dela, nastanitve oziroma prevoza zaradi sodelovanja na dogodku največ treh
oseb, redno zaposlenih pri upravičencu, oziroma nosilca in članov kmetijskega
gospodarstva ali oseb, ki za upravičenca storitev sodelovanja na dogodku opravljajo po
pogodbi, v skladu z omejitvami iz točke e),
–
stroški dela pomožnega osebja v zvezi s sodelovanjem na dogodku, ki se priznajo za
največ tri osebe, in sicer za povprečno največ 12 ur/dan do višine največ 12
eurov/uro/osebo,
–
strošek vina, ki se prizna le, če je vlagatelj pravna oseba, ki združuje pridelovalce vina,
in če je to vino, namenjeno dejavnosti za promocijo vina, odkupil od posameznih
pridelovalcev, ki jih združuje;
č) za izdelavo raziskav trga tretjih držav (npr. raziskava trga mora za zadevni trg vključevati vsaj
trende prodaje in potrošnje vina, podatke o vrednosti in obsegu izvoza vin s poreklom iz
Evropske unije in pričakovane spremembe tržnega deleža, trend povprečne prodajne
cene vina, pričakovano donosnost načrtovane promocije):
–
izvedba tržne raziskave (plačilo dela avtorju raziskave, ki ne presega 10.000 eurov);
d) za organizacijo seminarjev za novinarje, uvoznike, strokovno javnost in potrošnike tretjih
držav (kot seminar se šteje izobraževalna predstavitev, v kateri se novinarje, uvoznike vina,
strokovno javnost ali potrošnike tretjih držav informira o vinih, pridelanih v Republiki Sloveniji,
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vinorodnih območjih in sortah Republike Slovenije, povezavi tega vina s kulinariko, vinsko
arhitekturo ali vinskim turizmom):
–
strošek dela, potni stroški in stroški nastanitve, pri čemer se upoštevajo omejitve iz
četrte alineje točke c),
–
strošek honorarja za izvedbo seminarja, če gre za zunanjega izvajalca, ki za
posameznega izvajalca ne presega 1.000 eurov/dan; če so v honorar vključeni tudi
potni stroški in prenočitev, se ta znesek poveča za potne stroške in stroške nastanitve v
skladu z omejitvami iz četrte alineje točke c),
–
stroški dela pomožnega osebja v zvezi z izvedbo seminarja, ki se priznajo za največ tri
osebe, in sicer za povprečno največ 12 ur/dan do višine največ 12 eurov/uro/osebo,
–
strošek najema prostorov, kjer se izvaja seminar, in opreme, potrebne za izvedbo
seminarja,
–
če seminar obsega tudi terenski del, strošek prevoza udeležencev, vendar za največ 30
udeležencev posameznega seminarja,
–
strošek pogostitve udeležencev, ki se prizna za največ 30 udeležencev v višini največ
20 eurov/osebo,
–
strošek vina se prizna le, če je vlagatelj pravna oseba, ki združuje pridelovalce vina, in
če je to vino, namenjeno dejavnosti za promocijo vina, odkupil od posameznih
pridelovalcev, ki jih združuje;
e) stroški dela, nastanitve in prevoza iz točk c) in d):
–
stroški dela oseb, redno zaposlenih pri upravičencu oziroma nosilca in članov
kmetijskega gospodarstva ali oseb, ki za upravičenca storitev sodelovanja na dogodku
opravljajo po pogodbi, se priznajo za dneve trajanja dogodka in za največ en dan pred
začetkom in po koncu dogodka,
–
urna podstavka za stroške dela iz prejšnje alineje se izračuna tako, da se zadnji
evidentirani letni bruto strošek zaposlitve zadevnega zaposlenega deli s 1.720 urami; za
nosilca in člane kmetijskega gospodarstva ter osebe, ki za upravičenca storitev
sodelovanja na dogodku opravljajo po pogodbi, se kot letni bruto strošek zaposlitve
upošteva statistični podatek o povprečni bruto plači za preteklo leto,
–
nastanitveni stroški med dogodkom ter za največ en dan pred začetkom in po koncu
dogodka, do višine največ 150 eurov/dan/osebo,
–
stroški letalske vozovnice za ekonomski razred (eno potovanje/osebo/sejem),
vozovnice za potovanje z vlakom 2. razreda ali vozovnice za potovanje z drugim javnim
prevozom, razen s taksijem,
–
potni stroški v obliki kilometrine; pri obračunu kilometrine se upošteva razdalja, ki je
običajna med dvema krajema in se jo določi z aplikacijo spletne strani
http://www.viamichelin.co.uk/, in sicer do višine, ki se kot povračilo stroškov za službena
potovanja ne všteva v davčno osnovo na podlagi predpisa o višini povračil stroškov v
zvezi s službenim potovanjem, ki se ne vštevajo v davčno osnovo;
f) za dejavnosti iz točke c) in d) se priznajo tudi režijski stroški:
–
upravičeni režijski stroški zajemajo dnevnice, stroške lokalnega prevoza, parkiranja,
cestnine in stroške uporabe informacijske tehnologije,
–
nanašajo se na osebe, redno zaposlene pri upravičencu, oziroma nosilca in člane
kmetijskega gospodarstva, in so nastali zaradi sodelovanja pri dogodku,
–
priznajo se v višini največ 80 eurov/osebo za ves dan bivanja v Evropski uniji in največ
90 eurov/osebo za ves dan bivanja zunaj Evropske unije,
–
režijski stroški na posamezni vlogi za podporo ne smejo presegati 4 % dejanskih
upravičenih stroškov za izvedene dejavnosti.
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PRILOGA 2: Upravičeni stroški po posameznih dejavnostih iz prvega odstavka 19. člena
te uredbe
a) Za objavo oglasov in člankov v medijih (tiskani, televizijski, radijski, spletni):
–
idejna zasnova in produkcija,
–
zakup medijskega prostora,
–
ureditev, postavitev in vzdrževanje spletnega mesta,
–
prevajanje in honorarji za pripravo besedil,
–
drugi stroški, povezani z objavo oglasov v medijih;
b) za izdelavo informacijskega gradiva:
–
idejna zasnova, izvedbeno oblikovanje, grafično oblikovanje,
–
tiskanje gradiva, zapisi na drugih medijih (npr. CD, DVD) oziroma izdelava drugega
gradiva,
–
distribucija gradiva,
–
drugi stroški, povezani z izdelavo gradiva;
c) za organizacijo obveščanja potrošnikov znotraj organizacije prireditev, sejmov in razstav, ki
so nacionalnega pomena ali pomembne na ravni Evropske unije (izobraževalna predstavitev, v
kateri se potrošnike informira o vinih z označbo porekla ali geografsko označbo, vinorodnih
območjih in sortah Republike Slovenije, povezavi tega vina s kulinariko, vinsko arhitekturo ali
vinskim turizmom in o odgovornem pitju vina):
–
strošek dela, potni stroški in stroški nastanitve, pri čemer se upoštevajo omejitve,
navedene v četrti alineji točke c) in točke e) priloge 1 te uredbe,
–
strošek honorarja za izvedbo dejavnosti, če gre za zunanjega izvajalca, ki za
posameznega izvajalca ne presega 1.000 eurov/dan; če so v honorar vključeni tudi
potni stroški in prenočitev, se ta znesek poveča za potne stroške in stroške nastanitve v
skladu z omejitvami, navedenimi v četrti alineji točke c) priloge 1 te uredbe,
–
stroški dela pomožnega osebja v zvezi z izvedbo dejavnosti, ki se priznajo za največ tri
osebe, in sicer za povprečno največ 12 ur/dan do višine največ 12 eurov/uro/osebo,
–
strošek najema prostorov, kjer se izvaja dejavnost, in opreme, potrebne za izvedbo
dejavnosti, vključno s stroški kotizacije, zavarovalnine in navedbe v skupnem katalogu,
–
če dejavnost obsega tudi terenski del, strošek prevoza udeležencev, vendar za največ
30 udeležencev posamezne dejavnosti,
–
strošek pogostitve udeležencev, ki se prizna za največ 30 udeležencev v višini največ
20 eurov/osebo;
č) za dejavnosti iz točke c) se priznajo tudi režijski stroški v skladu z omejitvami, navedenimi v
točki f) priloge 1 te uredbe.
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PRILOGA 3:
Vlagatelj (osebno ime ali firma)
Naslov ali sedež
IZJAVE VLAGATELJA
Izjavljamo,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

da smo seznanjeni z določbami Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (v nadaljnjem besedilu:
Uredba);
da so vsi podatki, navedeni v predlogu programa in njegovem podrobnem opisu ter tudi v vlogah, ki bodo vložene na
podlagi tega programa, popolni in verodostojni ter da smo seznanjeni s posledicami navajanja neresničnih podatkov;
da smo seznanjeni z obvezo, da moramo vsa sredstva, ki jih pridobimo nezakonito ali porabimo nenamensko, vrniti
skupaj z zahtevanimi zamudnimi obrestmi, ter da dve leti po tem nismo upravičeni do sredstev (17. člen ZKme);
da razpolagamo z zadostnimi finančnimi sredstvi za izvedbo programa in bomo celotno obdobje trajanja programa
prispevali finančna sredstva glede na lastno udeležbo financiranja programa;
da za dejavnosti, ki so predmet tega predloga programa, nismo in ne bomo uveljavljali nobenih javnih sredstev
Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije, razen podpore, ki je predmet Uredbe;
da se dejavnosti, ki so predmet tega predloga programa, nanašajo na promocijo vina z oznako porekla, ki je bilo
pridelano v Republiki Sloveniji;
da dejavnosti, ki so predmet tega predloga programa, seznanjajo potrošnike s kakovostjo in poreklom vina,
pridelanega v Republiki Sloveniji, značilnostmi vinorodnih območij in sortnega sestava Republike Slovenije, povezavo
tega vina s kulinariko, vinsko arhitekturo ali vinskim turizmom oziroma z odgovornim pitjem vina;
da bomo za program, za katerega smo prejeli podporo, vodili predpisano dokumentacijo, določeno z Uredbo in
odločbo o ustreznosti programa in dodelitvi sredstev, ter jo hranili še pet let po končanem programu;
da bodo dejavnosti izvedene v skladu z zakonodajo države, na katero se nanašajo;
da se strinjamo z načinom zbiranja in obdelave podatkov, ki se uporablja za izvajanje ukrepa in z objavo osnovnih
podatkov programa za potrebe obveščanja javnosti o financiranju programov promocije s strani Evropske unije;
da smo seznanjeni, da se v skladu s 111. do 113. členom Uredbe 1306/2013/EU osebni podatki, kot so ime in
priimek, občina prebivališča ter poštna številka in podatki o vrsti ukrepov in zneskih plačil za ukrepe iz sredstev
skladov EKJS in EKSRP, ki jih prejmemo za posamezno finančno leto, objavijo na spletni strani ARSKTRP
(www.arsktrp.gov.si), do katere ima vzpostavljeno povezavo enotna spletna stran Evropske unije;
da se podatki objavijo vsako leto najpozneje 31. maja za predhodno proračunsko leto in so dostopni dve leti od
datuma prve objave;
da podatke o prejemnikih sredstev lahko skladno s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU obdelujejo revizijski in
preiskovalni organi Evropske unije in Republike Slovenije z namenom varovanja finančnih interesov Evropske unije;
da Republika Slovenija in Komisija lahko zbirata osebne podatke zaradi izvajanja svojih upravljavskih, kontrolnih,
revizijskih obveznosti ter obveznosti spremljanja in vrednotenja znotraj Uredbe 1306/2013/EU, predvsem tistih iz
poglavja II naslova II, naslova III, poglavij III in IV naslova IV, naslovov V in VI ter poglavja III naslova VII, ter tudi za
statistične namene in teh podatkov ne obdelujeta tako, da to ne bi bilo skladno s tem namenom. Kadar se osebni
podatki obdelujejo zaradi spremljanja in vrednotenja znotraj poglavja III naslova VII Uredbe 1306/2013/EU ter za
statistične namene, se spremenijo v anonimne ter se obdelajo le v zbirni obliki;
da smo v zvezi z objavo in obdelavo osebnih podatkov skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
Direktivo 95/46/ES in Uredbo 45/2001/ES seznanjeni s pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, blokiranja,
izbrisa in ugovora. Zahteva ali ugovor v zvezi s temi pravicami se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri upravljavcu
osebnih podatkov ARSKTRP.

V ________________ dne ______________

Podpis pridelovalca/odgovorne
osebe podjetja/združenja (in žig):
____________________________
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PRILOGA 4: Merila za ocenitev programov
A) Merila za ocenitev programov za promocijo vina na trgih tretjih držav

Merila
I. Skladnost med predlaganimi strategijami in zastavljenimi cilji
I. a Ocena načrtovanih dejavnosti
– dejavnosti so jasno vsebinsko in časovno opredeljene
– dejavnosti niso povsem jasno vsebinsko in časovno opredeljene, ampak
so le predstavljene
I. b Orodja komuniciranja
– orodja komuniciranja so jasno vsebinsko opredeljena in navedena
– orodja komuniciranja niso povsem jasno opredeljena in so le
predstavljena
II. Kakovost predlaganih ukrepov
II. a Obseg programa promocije
– vsebuje vsaj tri dejavnosti promocije
– vsebuje manj kot tri dejavnosti promocije
II. b Višina upravičenih stroškov
– upravičeni stroški znašajo 50.000 eurov ali več
– upravičeni stroški znašajo manj kot 50.000 eurov
II. c Raziskanost trga tretje države
– že opravljena raziskava trga (lahko tudi interna) ali pa je raziskava trga
sestavni del vloženega programa
– raziskava trga ni načrtovana
III. Verjetni vpliv in uspešnost predlaganih ukrepov pri povečanju
povpraševanja po zadevnih proizvodih
III. a Kakovost vina
– promocija se nanaša na vina z zaščiteno označbo porekla (ZOP)
– promocija se nanaša na vina z ZOP in vina z zaščiteno geografsko
označbo (ZGO)
– promocija se nanaša na vina z ZGO
III. b Pričakovan učinek na količino prodanega vina po končanem
programu
– povečana količina prodanega vina na ciljnem trgu za najmanj 3 %
oziroma za nove trge najmanj 10.000 litrov
– povečana količina prodanega vina na ciljnem trgu za najmanj 2 %
oziroma za nove trge najmanj 7.000 litrov
– povečana količina prodanega vina na ciljnem trgu za najmanj 1 %
oziroma za nove trge najmanj 3.000 litrov
– povečana prodaja ni pričakovana

Vrednost
največ 12 točk
6
2

6
2
največ 28 točk
10
5

10
8

8
0
največ 42 točk

10
8
3

8
6
3

0
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III. c Pričakovan učinek na ceno prodanega vina po končanem programu
– povečanje cene prodanega vina na ciljnem trgu za najmanj 2 % oziroma
za nove trge doseganje višje prodajne cene, kot jo ima v RS
– povečanje cene prodanega vina na ciljnem trgu ni pričakovano

8
2

III. č Opredeljenost ciljne skupine
– ciljna skupina je jasno opredeljena
– ciljna skupina je nejasno opredeljena
– ciljna skupina ni opredeljena

6
2
0

III. d Ciljna skupina
– ciljna skupina je trgovina ali gostinstvo
– ciljna skupina je preostala javnost

10
5

IV. Uspešnost predlagatelja in njegov dostop do zahtevanih
zmogljivosti
IV. a Povprečna letna pridelava vina
– pridelava nad 100.000 litrov in nad 250.000 litrov za združenje
pridelovalcev
– pridelava od 50.000 do 100.000 litrov in od 120.000 do 250.000 litrov za
združenje pridelovalcev
– pridelava do 50.000 litrov in od 75.000 do 120.000 litrov za združenje
pridelovalcev
IV. b Izvajanje promocije v preteklih letih
– vlagatelj program promocije vlaga prvič
– vlagatelj program promocije za novo državo vlaga prvič
– vlagatelj je program promocije vložil že večkrat
SKUPAJ

največ 18 točk

10
8
5

8
5
2
100

B) Merila za ocenitev programov za obveščanje v državah članicah

Merila
I. Skladnost med predlaganimi strategijami in zastavljeni cilji
I. a Ocena načrtovanih dejavnosti
– dejavnosti so jasno vsebinsko in časovno opredeljene
– dejavnosti niso povsem jasno vsebinsko in časovno opredeljene, ampak
so le predstavljene
I. b Orodja komuniciranja
– orodja komuniciranja so jasno vsebinsko opredeljena in navedena
– orodja komuniciranja niso povsem jasno opredeljena in so le
predstavljena

Vrednost
največ 24 točk
6
2

8
2
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I. c Pričakovani zastavljeni cilji
– informiranje potrošnika v Sloveniji
– informiranje potrošnika v drugi državi članici oziroma drugih državah
članicah
II. Kakovost predlaganih ukrepov
I. a Obseg programa obveščanja
– vsebuje več dejavnosti obveščanja
– vsebuje po eno dejavnost obveščanja
II. b Višina upravičenih stroškov
– upravičeni stroški znašajo 20.000 eurov ali več
– upravičeni stroški znašajo manj kot 20.000 eurov
III. Verjetni vpliv in uspešnost predlaganih ukrepov pri povečanju
ozaveščenosti potrošnikov
III. a Kakovost vina
– obveščanje se nanaša na vina z zaščiteno označbo porekla (ZOP)
– obveščanje se nanaša na vina z ZOP in vina z zaščiteno geografsko
označbo (ZGO)
– obveščanje se nanaša na vina z ZGO

38 / 27. 5. 2016 /
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največ 20 točk
10
5
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8
največ 26 točk
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III. b Opredeljenost ciljne skupine
– ciljna skupina je jasno opredeljena
– ciljna skupina je nejasno opredeljena
– ciljna skupina ni opredeljena

6
2
0

III. c Ciljna skupina
– ciljna skupina so ciljno naravnani potrošniki, ki so udeleženci z vinom
povezanih dogodkov
– ciljna skupina so naključni potrošniki

10
8

IV. Uspešnost predlagatelja in njegov dostop do zahtevanih
zmogljivosti
IV. a Pravni status vlagatelja
– vlagatelj je strokovna vinogradniško-vinarska organizacija
– vlagatelj je združenje pridelovalcev
IV. b Zastopanost pridelovalcev pri vlagatelju
– organizacija ali združenje pridelovalcev združuje več kot 30
pridelovalcev
– organizacija ali združenje pridelovalcev združuje od deset do 30
pridelovalcev
– organizacija ali združenje pridelovalcev združuje manj kot deset
pridelovalcev

Stran

največ 30 točk

10
8

10
8
3
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IV. c Reference dosedanjih dejavnosti, povezanih z obveščanjem
potrošnikov
– organizacija ali združenje pridelovalcev na leto izvede več kot pet
dejavnosti obveščanja potrošnikov
– organizacija ali združenje pridelovalcev na leto izvede več kot dve
dejavnosti obveščanja potrošnikov
– organizacija ali združenje pridelovalcev nima izkušenj z dejavnostjo
obveščanja potrošnikov
SKUPAJ

10
5
0
največ 100 točk
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PRILOGA 5: Prednostni kriteriji za odločitev o vlogah za podporo za promocijo vina
A) Prednostni kriteriji za odločitev o vlogah za podporo za promocijo vina na trgih tretjih
držav

Prednostni kriterij

Vrednost

I. Velikost upravičenca glede na Priporočilo Komisije 2003/361/ES*
– upravičenec je mikro podjetje
– upravičenec je malo podjetje
– upravičenec je srednje veliko podjetje

5
3
1

II. Prejem podpore za promocijo vina na tretjih trgih v preteklosti
– upravičenec še ni prejel podpore za promocijo
– upravičenec je v preteklih letih prejel podporo za promocijo

5
0

III. Prejem podpore za promocijo vina v zadevni tretji državi v preteklosti
– upravičenec še ni prejel podpore za promocijo za zadevno državo
– upravičenec je v preteklih letih prejel podporo za promocijo za zadevno
državo

5
0

* Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih
podjetij (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36)
B) Prednostni kriteriji za odločitev o vlogah za podporo za obveščanje v državah članicah

Prednostni kriterij

Vrednost

I. Izvajanje obveščanja v državah članicah
– obveščanje se izvaja v več državah članicah
– obveščanje se izvaja le v eni državi članici

5
3

II. Obveščanja o vinorodnih regijah
– obveščanje se nanaša na pet vinorodnih območij ali več
– obveščanje se nanaša na manj kot pet vinorodnih območij

5
3

III. Obveščanje o zaščitenih označbah porekla in zaščitenih geografskih
označbah
– obveščanje se nanaša na 12 zaščitenih označb porekla ali zaščitenih
geografskih označb ali več
– obveščanje se nanaša na manj kot 12 zaščitenih označb porekla ali
zaščitenih geografskih označb

5
3
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Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje
mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih
Adamlje 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Vetrnik
2 v Občini Šmartno pri Litiji, Mala gora 2
v Občini Sodražica in Anhovo v Občini Kanal
ob Soči

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo)
v zvezi z drugim odstavkom 57. člena Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 111/13)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih
surovin v pridobivalnih prostorih Adamlje 2
v Občini Šmartno pri Litiji, Vetrnik 2 v Občini
Šmartno pri Litiji, Mala gora 2 v Občini Sodražica
in Anhovo v Občini Kanal ob Soči

Uradni list Republike Slovenije
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih
derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in ponovno ureditvijo zemljišč
med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako da
se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko
stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
4. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za
izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora poročati
organom in zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo,
vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo
okolja, in drugimi predpisi.
6. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih
sredstev za sanacijo)

1. člen

(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec
za plačevanje rudarske koncesnine in zavezanec za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu
z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje
v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja
plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.

(vsebina)
Ta uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev
in izvajanje rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin
v pridobivalnih prostorih Adamlje 2 v Občini Šmartno pri Litiji,
Vetrnik 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Mala gora 2 v Občini Sodražica in Anhovo v Občini Kanal ob Soči.
2. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Sklepanje koncesijske pogodbe se začne na predlog,
ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice vloži na
ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske
pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen
(splošni varstveni pogoji in ukrepi)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med
izvajanjem rudarske pravice in med opustitvijo izvajanja rudarskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo
ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo
voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo
rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka
mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da
se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje
varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v
zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja
okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo
ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot
in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni
ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar
odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,

7. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to
določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen
(odvzem rudarske pravice)
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov
in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNE SUROVINE, PRIDOBIVALNI PROSTORI
IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA
PRAVICA
9. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem
prostoru Adamlje 2 v občini Šmartno pri Litiji, k. o. Ježni Vrh)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega
kamna dolomit v skupni količini do 1 325 606 (milijon tristo petindvajset tisoč šesto šest) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Adamlje 2 pomeni širitev obstoječega pridobivalnega prostora Ježce (Adamlje) v globino in
na sosednje parcele v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Adamlje 2 obsega:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 266/1, 267,
272, 271/1, 271/2, 195/4, 195/7, 195/5, 195/6, 195/8, 195/9,
vse k. o. Ježni Vrh,
b) del zemljišča s parcelno številko 265/2, k. o. Ježni
Vrh, ki leži jugozahodno od premice, ki poteka skozi točki T40
in T41, ter
c) dele zemljišč s parcelnimi številkami 263, 265/4
in 265/5, vse k. o. Ježni Vrh, ki ležijo zahodno od meje, določene s poligonom točk T41-T42-T0-T1-T2.
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(4) Točke T40, T41, T42, T0, T1 in T2 iz prejšnjega odstavka imajo te koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem
sistemu:
Točka
T40
T41
T42
T0
T1
T2

Y_GK
491492,54
491498,46
491517,92
491562,34
491565,82
491567,04

X_GK
95220,02
95213,46
95191,88
95142,64
95098,00
95042,56

(5) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do
nadmorske višine + 360 metrov.
(6) Skupna površina pridobivalnega prostora je
9,3021 hektarja.
(7) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ
36 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa samostojnemu podjetniku KAMNOLOM JEŽCE,
Jože Adamlje, s. p., Ježce 9, 1275 Šmartno pri Litiji, matična
številka 5129791000, davčna številka SI36982288. Rudarska
pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja
narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti,
ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem
izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za
izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami tega
člena, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v
skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti
pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju
prostora si pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo,
naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) skladno z dopisom Zavoda Republike Slovenije za
varstvo narave številka 3-III-776/2-O-15/HT z dne 9. novembra
2015 na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost, zato izdelava naravovarstvenih smernic ni bila potrebna.
(10) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v
skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije
za izkoriščanje.
(11) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega
člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba
ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali
življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja
okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
10. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem
prostoru Vetrnik 2 v občini Šmartno pri Litiji, k. o. Ježni Vrh)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega
kamna dolomit v skupni količini do 1 064 739 (milijon štiriinšestdeset tisoč sedemsto devetintrideset) kubičnih metrov v
raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Vetrnik 2 pomeni širitev obstoječega pridobivalnega prostora Vetrnik v globino in na sosednje
parcele v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
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(3) Pridobivalni prostor Vetrnik 2 obsega v celoti zemljišča
s parcelnimi številkami 369, 367/2, 368, 367/3 in 370, vse k. o.
Ježni Vrh, občina Šmartno pri Litji.
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do
nadmorske višine + 352 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je
6,1135 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ
30 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina, d. o. o., Stantetova ulica 13, 1295 Ivančna Gorica, matična številka 5663288000, davčna številka SI40133745.
Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja
narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti,
ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem
izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za
izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami tega
člena, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v
skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti
pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju
prostora si pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo,
naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) skladno z dopisom Zavoda Republike Slovenije za
varstvo narave številka 3-III-775/2-O-15/HT z dne 9. novembra
2015 na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost, zato izdelava naravovarstvenih smernic ni bila potrebna.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v
skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije
za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega
člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba
ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali
življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja
okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
11. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem
prostoru Mala gora 2 v občini Sodražica, k. o. Slemena)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega
kamna dolomit v skupni količini do 279 191 (dvesto devetinsedemdeset tisoč sto enaindevetdeset) kubičnih metrov v
raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Mala gora 2 pomeni širitev obstoječega pridobivalnega prostora Mala gora v globino in na
sosednje parcele v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Mala gora 2 obsega dele zemljišč
s parcelnimi številkami 841/17, 843/3, 1896, 841/19 in 841/24,
vse k. o. Slemena, ki ležijo znotraj mnogokotnika točk P1–P2–
P3–P4–P5–P6–P7–P8–P9–P10–P11–P12–P13–P14–P15–
P16–P17–P18–P19–P20–P21–P22–P23–P24–P25–P26–
P27–P28–P29–P1 s temi koordinatami v Gauss-Krügerjevem
koordinatnem sistemu:
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Točka
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
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Y_GK
466536,3900
466677,8882
466684,3305
466648,8689
466675,3610
466690,7050
466714,8117
466754,8470
466750,7881
466731,1138
466722,4305
466725,2745
466717,4417
466711,6130
466709,2317
466703,1464
466698,1192
466684,0489
466676,3800
466652,0900
466627,4931
466607,7681
466590,6029
466586,6184
466570,1773
466548,3123
466537,0202
466525,0500
466507,1292
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X_GK
71298,8965
71286,2819
71284,1669
71195,8411
71187,2840
71183,1548
71201,9088
71185,2909
71177,9356
71147,7824
71136,8715
71132,2834
71113,2171
71099,0437
71094,2811
71092,4290
71093,2228
71098,6735
71102,5801
71121,7200
71125,7307
71133,1381
71144,8794
71151,0064
71165,4648
71175,7176
71199,3842
71214,2700
71234,9389

(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do
nadmorske višine + 735 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je
2,6839 hektarja.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ
10 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi TANKO podjetje za nizke
gradnje in hidrogradnje in trgovino na debelo, d. o. o., Vrvarska
pot 3, 1310 Ribnica, matična številka 5304733000, davčna številka 26437104. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve
koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora
nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za
izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami tega
člena, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v
skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti
pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju
prostora si pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in
dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo,
naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-621/2-O-15/HT
z dne 16. septembra 2015, ki so objavljene na spletnih straneh
ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.

(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v
skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije
za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega
člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba
ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali
življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja
okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
12. člen
(izkoriščanje apnenca in laporja za proizvodnjo cementa
v pridobivalnem prostoru Anhovo v občini Kanal ob Soči,
k. o. Morsko in k. o. Deskle)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje apnenca in
laporja za proizvodnjo cementa v skupni količini do 38 500 000
(osemintrideset milijonov petsto tisoč) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Anhovo pomeni širitev obstoječih
pridobivalnih prostorov Rodež, Perunk in Lastivnica v globino in
na sosednje parcele v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Anhovo obsega:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 377/1, 377/2,
377/4, 377/5, 377/6, 377/7, 378/1, 378/2, 378/3, 380/2, 390/2,
391/6, 391/7, 391/8, 391/5 in 802/3, vse k. o. Morsko,
b) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami *346, *551,
666/4, 702/12, 788/1, 797/64, 797/65, 797/66, 797/67, 797/68,
797/69, 797/70, 797/71, 797/72, 797/73, 797/74, 797/75,
797/76, 797/89, 797/90, 797/91, 803/1, 803/3, 808/1, 808/2,
808/3, 808/4, 810, 811/1, 811/2, 813, 815, 816, 817, 818, 819,
820, 821, 827, 829, 830/1, 830/2, 831/1, 831/2, 833, 835, 839,
843/2, 849/3, 855, 856, 857/1, 857/2, 858/1, 858/2, 859, 860,
861, 862, 873, 875, 877/2, 877/3, 879, 881, 882, 883, 884,
885, 887, 890/1, 890/2, 892, 893, 894/1, 894/2, 896, 897, 899,
906, 907/1, 907/2, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 918/2, 918/3,
919/2, 919/3, 920/2, 921, 922, 797/61, 797/62, 797/63 in 4103,
vse k. o. Deskle, ter
c) dele zemljišč s parcelnimi številkami:
– 377/3, 370/2 in 802/5, vse k. o. Morsko, ki ležijo jugovzhodno od meje, določene s poligonom točk 4-5-6,
– 380/1, 389, 390/1 in 800/3, vse k. o. Morsko, ki ležijo
južno od meje, določene s poligonom točk 5-6-7-8-tromeja
zemljišč s parcelnimi številkami 800/3, 391/4 in 391/5, vse
k. o. Morsko,
– 798/8, k. o. Morsko, ki leži južno od premice skozi točko
23 in točko, ki jo predstavlja tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 798/8, 391/10 in 391/9, vse k. o. Morsko,
– 391/9, k. o. Morsko, ki leži hkrati zahodno od premice
skozi točki 9 in 10 ter zahodno od daljice skozi točki 10 in 11,
– 788/2, k. o. Deskle, ki leži zahodno od meje, določene
s poligonom točk 10-11-12,
– 788/3 in 823, obe k. o. Deskle, ki ležita zahodno od
premice skozi točki 11 in 12,
– 4102, k. o. Deskle, ki leži južno od premice skozi točko,
ki jo predstavlja tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 808/4,
4102 in 808/2, vse k. o. Deskle, in točko, ki jo predstavlja
tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 803/6, 4102 in 803/1,
vse k. o. Deskle,
– 804/2, 4101/4, 797/49, 797/93, 797/95 in 797/97, vse
k. o. Deskle, ki ležijo zahodno od poligona točk 12-13-14-1516-17-18,
– 955/4, 797/50, 797/100, 797/102 in 797/60, vse k. o. Deskle, ki ležijo severozahodno od premice skozi točki 17 in 18,
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– 797/59, k. o. Deskle, ki leži zahodno od premice skozi
točko 24 in točko, ki jo predstavlja tromeja zemljišč s parcelnimi
številkami 797/106, 797/60 in 797/59, vse k. o. Deskle,
– 4104/6, k. o. Deskle, ki leži severozahodno od premice
skozi točki 17 in 18 ter jugovzhodno od premice, ki poteka skozi
točko, ki jo predstavlja štirimeja zemljišč s parcelnimi številkami
922, 4104/6, 797/89 in 921, vse k. o. Deskle, in točko 25,
– 920/1, 918/1 in 918/4, vse k. o. Deskle, ki ležijo severovzhodno od premice skozi točko 19 in točko, ki jo predstavlja tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 920/1, 923/16 in
4104/6, vse k. o. Deskle,
– 918/5, k. o. Deskle, ki leži severovzhodno od meje,
določene s poligonom točk 20-19-tromeja zemljišč s parcelnimi
številkami 920/1, 923/16 in 4104/6, vse k. o. Deskle,
– 920/3 in 919/1, obe k. o. Deskle, ki ležita vzhodno od
premice skozi točki 19 in 20,
– 797/77, k. o. Deskle, ki leži vzhodno od meje, določene
s poligonom točk 19-20-vzhodna tromeja zemljišč s parcelnimi
številkami 915/1, 915/2 in 4153/2, vse k. o. Deskle,
– 915/1 in 914, obe k. o. Deskle, ki ležita vzhodno od
premice skozi točko 20 in točko, ki jo predstavlja vzhodna tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 915/1, 915/2 in 4153/2,
vse k. o. Deskle,
– 4153/2, k. o. Deskle, ki leži vzhodno od premice skozi
točko, ki jo predstavlja vzhodna tromeja zemljišč s parcelnimi
številkami 915/1, 915/2 in 4153/2, vse k. o. Deskle, in točko,
ki jo predstavlja tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 906,
900/2 in 4153/2, vse k. o. Deskle,
– 900/2, k. o. Deskle, ki leži severovzhodno od meje,
določene s poligonom točk 22-21-tromeja zemljišč s parcelnimi
številkami 903, 900/1 in 900/2, vse k. o. Deskle,
– 903, 4154/2, 877/1, 870/2, 864, 4104/8, 666/5, 666/3,
662, 4155/2, 853, 854, 850/3, vse k. o. Deskle, ki ležijo vzhodno
od premice skozi točki 21 in 22,
– 4104/1, 852, 849/2, 849/4, 850/1 in 849/5, vse k. o. Deskle, ki ležijo vzhodno od premice skozi točki 22 in 1,
– 843/1, k. o. Deskle, ki leži severovzhodno od meje,
določene s poligonom točk 22-1-2,
– 841 in 5530, obe k. o. Deskle, ki ležita severovzhodno
od premice skozi točki 1 in 2,
– 849/1 in 4156, obe k. o. Deskle, ki ležita severovzhodno
od premice skozi točki 2 in 3,
– 694/1, k. o. Deskle, ki leži jugovzhodno od meje, določene s poligonom točk 2-3-4,
– 4157/1, 702/13, 702/6, 702/10 in 702/5, vse k. o. Deskle, ki ležijo jugovzhodno od meje, določene s poligonom
točk 3-4-5,
– 797/109, k. o. Deskle, ki leži hkrati zahodno od meje,
določene s poligonom točk 15-16-17 in vzhodno od premice,
ki poteka skozi točko 20 in točko, ki jo predstavlja vzhodna
tromeja zemljišč s parcelnimi številkami 915/1, 915/2 in 4153/2,
vse k. o. Deskle.
(4) Točke 1 do 25 iz prejšnjega odstavka imajo te koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka

Y_GK

X_GK

1

102.776,74

394.413,20

2

102.797,33

394.354,25

3

102.812,94

394.333,07

4

102.872,56

394.402,81

5

103.060,61

394.609,68

6

103.122,69

394.606,50

7

103.090,24

394.693,66

8

103.007,29

394.790,98

9

103.016,67

395.247,07

10

102.962,34

395.291,19
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11

102.780,88

395.348,39

12

102.622,20

395.436,17

13

102.346,05

395.555,50

14

102.237,67

395.593,57

15

102.004,29

395.605,10

16

101.982,00

395.590,80

17

101.939,81

395.585,55

18

101.804,34

395.272,28

19

102.012,40

394.765,76

20

102.081,98

394.768,98

21

102.224,65

394.663,95

22

102.669,68

394.463,18

23

103.004,22

395.029,33

24

101.785,12

395.215,07

25

101.868,71

395.025,40

(5) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do
nadmorske višine + 127 metrov.
(6) Skupna površina pridobivalnega prostora je
97,9306 hektarja.
(7) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ
50 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d. d., Anhovo 1, 5210 Deskle, matična številka
5043816000, davčna številka SI71263187. Rudarska pravica
se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora
nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za
izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu z določbami tega
člena, pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v
skladu z dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti
pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju
prostora si pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in
dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo,
naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje
naravovarstvenih
smernic
Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka
5-III-77/2-O-2016/TLMSKB z dne 19. februarja 2016, ki so
objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske
pravice za izkoriščanje.
(10) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v
skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije
za izkoriščanje.
(11) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega
člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene obogatitve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba
ukrepov zavarovanja, da se izključijo nevarnost za zdravje ali
življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja
okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
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III. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih rudarskih
pravic)
(1) Samostojni podjetnik KAMNOLOM JEŽCE, Jože Adamlje, s. p., Ježce 9, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka
5129791000, davčna številka SI36982288, mora mineralno
surovino izkoriščati ter izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s Koncesijsko pogodbo št. 354-14-98/01
z dne 10. decembra 2001, razen če sklene novo koncesijsko
pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe, ki vključuje tudi območje iz navedene koncesijske pogodbe št. 354-14-98/01 z dne
10. decembra 2001.
(2) Gospodarska družba REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina, d. o. o., Stantetova ulica 13, 1295 Ivančna Gorica, matična številka 5663288000, davčna številka SI40133745,
mora mineralno surovino izkoriščati ter izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s Pogodbo o prenosu
rudarske pravice in koncesijsko pogodbo št. 0141-32/2008-3 z
dne 17. aprila 2009, razen če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 10. člena te uredbe, ki vključuje tudi območje iz
navedene pogodbe o prenosu rudarske pravice in koncesijske
pogodbe št. 0141-32/2008-3 z dne 17. aprila 2009.
(3) Gospodarska družba TANKO podjetje za nizke gradnje in hidrogradnje in trgovino na debelo, d. o. o., Vrvarska
pot 3, 1310 Ribnica, matična številka 5304733000, davčna
številka 26437104, mora mineralno surovino izkoriščati ter
izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s
Koncesijsko pogodbo za gospodarsko izkoriščanje mineralne
surovine št. 430-83/2006-236 z dne 10. aprila 2008, razen če
sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 11. člena te uredbe, ki vključuje tudi območje iz navedene koncesijske pogodbe
št. 430-83/2006-236 z dne 10. aprila 2008.
(4) Gospodarska družba SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d. d., Anhovo 1, 5210 Deskle, matična številka
5043816000, davčna številka SI71263187, mora mineralno
surovino izkoriščati ter izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo
zemljišč, ki niso zajeta v 12. členu te uredbe, v skladu s Koncesijsko pogodbo št. 354-14/206/01 z dne 10. decembra 2001.
Prav tako mora v skladu s to koncesijsko pogodbo izvajati izkoriščanje ter izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč,
ki so zajeta v 12. členu te uredbe, razen če za ta zemljišča sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 12. člena te uredbe.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– II. točka 7. člena Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin
na raziskovalnih prostorih: Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin; Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice
in pridobivalnih prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob
Dravi; Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala
v Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci,
Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja vas, Občina Gorenja vas–Poljane; Stara vas, Občina Grosuplje; Razdrto,
Občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas–Poljane;
Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina
Ljutomer; Bakovska cesta “B“, MO Murska Sobota; Okroglica I,
MO Nova Gorica; Okroglica II, MO Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 85/01 in 55/09),
– 25. člen Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje ali
gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem
in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina
Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina
Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik;
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Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina
Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice;
Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala
gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 97/06, 95/07, 17/13
in 5/15).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-14/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2016-2430-0022
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1690.

Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških
proizvodov

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem
ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremljanju ulova in prodaji ribiških
proizvodov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organ, tehtanje, načini
prve prodaje, ločeno za majhne in velike količine, obvezni
dokumenti in oznake, ki spremljajo izvajanje ribolova, prvo
prodajo in prodajo ribiških proizvodov, obveznosti ribiških plovil
v zvezi z izgubljenimi ribolovnimi orodji ter sledljivost ribiških
plovil in ribiških proizvodov ter proizvodov iz akvakulture, za
izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra
2008 o vzpostavitvi sistema za preprečevanje nezakonitega,
neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od
njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS)
št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o
razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL
L št. 286 z dne 29. 10. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo Komisije (EU) št. 202/2011 z dne 1. marca 2011 o
spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008 v zvezi
z opredelitvijo ribiških proizvodov ter o spremembi Uredbe
Komisije (ES) št. 1010/2009 v zvezi z obrazci za predhodna
obvestila, okvirnimi vrednostmi za inšpekcije v pristaniščih in
priznanimi sistemi dokumentacije o ulovu, ki so jih sprejele
regionalne organizacije za upravljanje ribištva (UL L št. 57 z
dne 2. 3. 2011, str. 10);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1010/2009 z dne 22. oktobra
2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega
ribolova, za odvračanje od njega ter njegovo odpravljanje (UL L
št. 280 z dne 27. 10. 2009, str. 5), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 865/2013 z dne 9. septembra
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2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2009 glede upravnih
ureditev s tretjimi državami v zvezi s potrdili o ulovu za proizvode morskega ribištva (UL L št. 241 z dne 10. 9. 2013, str. 1);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra
2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi
uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004,
(ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005,
(ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES)
št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES)
št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006,
(ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002
in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU)
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98
(UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1224/2009/ES);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne
8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema
Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 112 z dne 30. 4. 2011, str. 1), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1962
z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
št.  404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema
Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške
politike (UL L št. 287 z dne 31. 10. 2015, str. 6), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 404/2011/EU) in
– Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za
ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354
z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES)
št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES)
št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter
uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5.
2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1379/2013/EU).
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. aktivna ribolovna orodja so vlečne mreže in zaporne
plavarice;
2. akvakultura pomeni rejo ali gojenje vodnih organizmov
z uporabo metod, ki so namenjene povečanju proizvodnje
zadevnih organizmov prek naravnih zmogljivosti okolja, pri
čemer organizmi ves čas vzreje ali gojenja vse do pobiranja in
vključno z njim ostanejo v lasti fizične ali pravne osebe;
3. dajanje v promet pomeni imeti ribiške proizvode in
proizvode iz akvakulture za prodajo, vključno s ponujanjem
za prodajo ali drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali proti
plačilu, prodajo, distribucijo in druge oblike njihovih prenosov;
4. dokument o iztovoru je deklaracija o iztovoru ali v
primeru faznega iztovora tudi obvestilo o prvi prodaji (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o prodaji), prevozni dokument ribiških
proizvodov (v nadaljnjem besedilu: prevozni dokument) ali
deklaracija o prevzemu ribiških proizvodov (v nadaljnjem besedilu: deklaracija o prevzemu);
5. gospodarski subjekt je fizična ali pravna oseba, ki
izvaja dejavnost, povezano s katero koli stopnjo proizvodnje,
predelave, trženja, distribucije ali maloprodajo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
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6. majhne količine so količine ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture do skupne teže 30 kilogramov na posameznega kupca;
7. končni potrošnik je fizična oseba, ki kupi ribiške proizvode ali proizvode iz akvakulture in jih uporabi izključno za
lastno porabo;
8. pošiljka je pošiljka iz 20. točke 4. člena Uredbe
1224/2009/ES;
9. poveljnik ribiškega plovila je kapitan ali drug uporabnik
ribiškega plovila, ki je odgovoren za ribiško plovilo in ulovljene
ribiške proizvode;
10. predpakirano živilo je posamezno živilo v skladu s
predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil;
11. prenosnica je interni dokument znotraj iste pravne
osebe z namenom prenosa ribiških proizvodov in proizvodov
iz akvakulture;
12. prevozniki in prevzemniki ribiških proizvodov so
pravne ali fizične osebe, ki so gospodarski subjekti v skladu
z 19. točko 4. člena Uredbe 1224/2009/ES;
13. proizvodi iz akvakulture so vodni organizmi v kateri
koli fazi življenjskega cikla, pridobljeni s kakršno koli dejavnostjo akvakulture, ali proizvodi iz njih;
14. prva prodaja pomeni prvo dajanje v promet;
15. registrirani kupci ribiških proizvodov in proizvodov iz
akvakulture (v nadaljnjem besedilu: registrirani kupci) so pravne ali fizične osebe, ki imajo obrate, ki jih registrira ali odobri
organ, pristojen za veterino, ali drugi gospodarski subjekti, ki so
vpisani v evidenco registriranih kupcev pri ministrstvu, pristojnem za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
16. ribolovna dejavnost pomeni iskanje rib, metanje, namestitev, vlečenje in izvleko ribolovnega orodja, prenos ulova
na krov, obdržanje na krovu, premestitev in iztovarjanje rib in
ribiških proizvodov;
17. ribiški proizvodi so vodni organizmi, pridobljeni s kakršno koli ribolovno dejavnostjo, ali proizvodi iz njih;
18. sledljivost je možnost sledenja in spremljanja ribiških
proizvodov in proizvodov iz akvakulture skozi vse faze od ulova, predelave, prve prodaje, distribucije do prodaje na drobno;
19. slovensko trgovsko ime in znanstveno ime je ime v
skladu s predpisom, ki ureja trgovska imena rib;
20. trgovski dokumenti so ladijski dnevnik in deklaracija o
iztovoru, obvestilo o prodaji, prevozni dokument in deklaracija
o prevzemu, prenosnica ter dobavnica ali račun;
21. zavajajoči podatki so zavajajoča dejanja in zavajajoče
opustitve v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov pred
nepoštenimi poslovnimi praksami.
3. člen
(pristojni organ in pošiljanje dokumentov)
Pristojni organ za izvajanje te uredbe je ministrstvo.
4. člen
(izvlek izgubljenega ribolovnega orodja)
(1) Ribiško plovilo mora imeti v skladu z 48. členom Uredbe 1224/2009/ES opremo za izvlek izgubljenega ribolovnega
orodja.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za ribiška plovila, katerih skupna dolžina je manj kot 12 metrov in ki:
– delujejo izključno v teritorialnih vodah Republike Slovenije in
– na morju od odhoda do vrnitve v pristanišče nikoli niso
več kot 24 ur.
5. člen
(satelitski sistem za spremljanje plovil)
(1) Poveljnik ribiškega plovila ali lastnik ribiškega plovila,
ki uporablja aktivna ribolovna orodja, mora v skladu z devetim
odstavkom 9. člena Uredbe 1224/2009/ES dovoliti namestitev satelitskega sistema za spremljanje plovil in zagotavljati
njegovo nemoteno uporabo v skladu z 20. členom Uredbe
404/2011/EU.
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(2) Ribiško plovilo iz prejšnjega odstavka ne sme zapustiti
pristanišča, če na krovu nima nameščene delujoče satelitske
sledilne naprave, razen v primerih, navedenih v tretjem odstavku 25. člena Uredbe 404/2011/EU.
6. člen
(tehtanje ribiških proizvodov)
(1) Ribiški proizvodi morajo biti v skladu s 60. členom
Uredbe 1224/2009/ES stehtani najpozneje ob iztovarjanju oziroma ob inšpekcijskem pregledu na umerjenih in zapečatenih
tehtnicah, in sicer preden se ribiški proizvodi skladiščijo, prevažajo ali prodajajo.
(2) Za točnost tehtanja in vpise rezultatov tehtanja v
dokumente o iztovoru so odgovorni registrirani kupci oziroma
prevozniki ali prevzemniki ribiških proizvodov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je za točnost tehtanja
in vpise rezultatov tehtanja v dokumente o iztovoru odgovoren
poveljnik ribiškega plovila, če se ribiški proizvodi tehtajo na
krovu ribiškega plovila.
(4) Vpis rezultatov tehtanja v dokumente o iztovoru mora
biti čitljiv in nedvoumen. V primeru napake vpisa oseba, odgovorna za tehtanje, prečrta vpis, se podpiše in zraven napiše
pravilno vrednost. Brisanje že vpisanih podatkov ni dovoljeno.
(5) Podatke o tehtanju morajo osebe, odgovorne za tehtanje, hraniti tri leta.
II. PRVA PRODAJA RIBIŠKIH PROIZVODOV
7. člen
(načini prve prodaje)
(1) Oseba, ki izvaja gospodarski ribolov, lahko pri prvi
prodaji proda ribiške proizvode v skladu s prvim odstavkom
59. člena Uredbe 1224/2009/ES le:
– registriranemu kupcu,
– na dražbenem centru ali
– odobreni organizaciji proizvajalcev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ribič v skladu
s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe 1224/2009/ES proda
majhne količine ribiških proizvodov lastnega ulova neposredno
končnemu potrošniku.
8. člen
(evidenca registriranih kupcev)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki je gospodarski subjekt in
katere obrata ni registriral ali odobril organ, pristojen za veterino, se lahko vpiše v evidenco registriranih kupcev, ki jo vodi
ministrstvo.
(2) Ministrstvo na podlagi vloge stranke vpiše v evidenco
iz prejšnjega odstavka naslednje podatke:
– ime registriranega kupca in
– davčno številko registriranega kupca.
(3) Ministrstvo na svoji spletni strani objavi evidenco registriranih kupcev s podatki iz prejšnjega odstavka.
9. člen
(izpolnjevanje in predložitev ladijskih dnevnikov
in deklaracij o iztovoru)
(1) Poveljniki ribiških plovil morajo voditi ladijske dnevnike
in deklaracije o iztovoru za vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov.
(2) Poveljniki ribiških plovil, katerih skupna dolžina je enaka ali večja od 12 metrov, morajo v skladu s prvim odstavkom
15. člena in prvim odstavkom 24. člena Uredbe 1224/2009/ES
voditi ladijski dnevnik in deklaracijo o iztovoru iz prejšnjega
odstavka v elektronski obliki.
(3) Poveljniki ribiških plovil, katerih skupna dolžina ribiškega plovila je manj kot 15 metrov in ki delujejo izključno v
teritorialnih vodah Republike Slovenije in na morju od odhoda
do vrnitve v pristanišče nikoli niso več kot 24 ur, vodijo ladijske
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dnevnike in deklaracije o iztovoru iz prvega odstavka tega
člena v papirni obliki.
(4) Poveljnik ribiškega plovila mora podatke iz ladijskega
dnevnika, razen podatkov, ki se nanašajo na ulov, izpolniti pred
izplutjem iz pristanišča.
(5) Poveljnik ribiškega plovila mora zagotoviti, da so ladijski dnevnik, dovoljenje za gospodarski ribolov in posebno
dovoljenje za gospodarski ribolov, kadar je to predpisano, med
izvajanjem ribolova, tehtanjem ulova na krovu ribiškega plovila
in iztovarjanjem ulova na ribiškem plovilu.
(6) Pred iztovarjenjem ribiških proizvodov oziroma ob
inšpekcijskem pregledu mora poveljnik ribiškega plovila izpolniti ladijski dnevnik za vse vrste in količine ujetih in zavrženih
ribiških proizvodov. Takoj po prihodu v pristanišče oziroma pred
iztovarjanjem, skladiščenjem, prevozom ali prodajo posameznih ribiških proizvodov oziroma ob inšpekcijskem pregledu v
pristanišču mora poveljnik ribiškega plovila izpolniti tudi dokument o iztovoru, v katerem mora navesti dejanske količine za
vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov. Če
iztovarjanje poteka v več fazah, morajo biti vse vrste in količine
ribiških proizvodov iz posamezne faze vpisane v dokument o
iztovoru pred prevozom oziroma prodajo.
(7) Poveljnik ribiškega plovila je odgovoren za točnost
elektronskega ali točnost in čitljivost papirnega ladijskega dnevnika, deklaracije o iztovoru ter v primeru faznega iztovora
dokumentov o iztovoru.
(8) Poveljnik ribiškega plovila dokazuje oddajo papirnega
ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru:
– s potrdilom o oddani poštni pošiljki ali
– z lastnoročnim vpisom in podpisom v evidenco oddanih
ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru na mestu oddaje
ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru, ki so objavljena na
spletni strani ministrstva, ali
– z elektronskim potrdilom o oddaji skeniranega ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru.
(9) Poveljnik ribiškega plovila dokazuje oddajo elektronskega ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru z elektronskim potrdilom o oddaji elektronskega ladijskega dnevnika in
deklaracije o iztovoru.
10. člen
(izpolnjevanje in predložitev obvestila o prodaji)
(1) Obvestilo o prodaji je dokument, ki vsebuje poleg
podatkov iz 64. člena Uredbe 1224/2009/ES še:
– slovensko trgovsko ime vrste,
– znanstveno ime vrste,
– način proizvodnje (ujeto v morju ali nabrano),
– številko ladijskega dnevnika,
– identifikacijo prevoznega sredstva v primeru prevoza,
– kategorijo ribolovnega orodja v skladu s točko c) prvega
odstavka 35. člena Uredbe 1379/2013/EU in
– podpisa upravljavca ali poveljnika ribiškega plovila oziroma prodajalca ribiških proizvodov, če ta ni upravljavec ali
poveljnik plovila, in kupca ribiških proizvodov.
(2) Če obvestilo o prodaji ne vsebuje podpisa obeh oseb
iz sedme alineje prejšnjega odstavka, mora na poziv ribiškega
inšpektorja upravljavec ali poveljnik ribiškega plovila oziroma
prodajalec ribiških proizvodov naknadno z računom dokazati,
da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko prodani.
(3) Za sestavo, točnost, čitljivost in pravočasno oddajo
obvestila o prodaji je v skladu s prvim odstavkom 62. člena
Uredbe 1224/2009/ES odgovorna oseba iz prvega odstavka
7. člena te uredbe. Zaradi zagotavljanja sledljivosti pa je za
sestavo, točnost, čitljivost in pravočasno oddajo svojega izvoda
obvestila o prodaji odgovoren tudi poveljnik ribiškega plovila.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka dokazujejo oddajo svojega izvoda obvestila o prodaji:
– s potrdilom o oddani poštni pošiljki,
– z lastnoročnim vpisom in podpisom v evidenco oddanih
obvestil o prodaji na mestu oddaje ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, ali
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– z elektronskim potrdilom o oddaji elektronske pošiljke s
skleniranim papirnim obvestilom o prodaji.
(5) Ne glede na določbe tega člena končnemu potrošniku,
ki kupi ribiške proizvode majhnih količin, ni treba izpolniti in
predložiti obvestila o prodaji.
11. člen
(izpolnjevanje in predložitev prevoznega dokumenta)
(1) Pošiljko ribiških proizvodov, ki se prevaža pred prvo
prodajo, mora spremljati prevozni dokument.
(2) Prevozni dokument vsebuje poleg podatkov iz petega
odstavka 68. člena Uredbe 1224/2009/ES še:
– številko ladijskega dnevnika,
– slovensko trgovsko ime vrste,
– znanstveno ime vrste,
– način proizvodnje (ujeto v morju ali nabrano),
– kategorijo ribolovnega orodja v skladu s točko c) prvega
odstavka 35. člena Uredbe 1379/2013/EU,
– podpisa prevoznika in prevzemnika ribiških proizvodov.
(3) Če prevozni dokument ne vsebuje podpisa obeh oseb
iz šeste alineje prejšnjega odstavka, mora na poziv ribiškega
inšpektorja prevoznik ribiških proizvodov naknadno z računom
dokazati, da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko oddani
navedenemu prevzemniku ribiških proizvodov.
(4) Za sestavo, točnost, čitljivost in pravočasno oddajo
prevoznega dokumenta s podatki iz drugega odstavka je odgovoren prevoznik ribiških proizvodov.
(5) V skladu z osmim odstavkom 68. člena Uredbe
1224/2009/ES je prevozni dokument obvezen dokument v primeru, če se prepeljana količina razlikuje od iztovorjene.
(6) Prevoznik ribiških proizvodov dokazuje oddajo prevoznega dokumenta:
– s potrdilom o oddani poštni pošiljki ali
– z elektronskim potrdilom o oddaji skeniranega prevoznega dokumenta.
(7) Če je poveljnik ribiškega plovila tudi prevoznik ribiških
proizvodov, dokazuje oddajo izvoda prevoznega dokumenta:
– s potrdilom o oddani poštni pošiljki,
– z lastnoročnim vpisom in podpisom v evidenco oddanih
prevoznih dokumentov na mestu oddaje ladijskih dnevnikov in
deklaracij o iztovoru, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, ali
– z elektronskim potrdilom o oddaji skeniranega prevoznega dokumenta.
12. člen
(izpolnjevanje in predložitev deklaracije o prevzemu)
(1) Ribiške proizvode, namenjene za prodajo, mora spremljati deklaracija o prevzemu.
(2) Deklaracija o prevzemu vsebuje poleg podatkov iz
tretjega odstavka 66. člena Uredbe 1224/2009/ES še:
– ime in priimek prevzemnika ribiških proizvodov in njegovo davčno številko,
– slovensko trgovsko ime vrste,
– znanstveno ime vrste,
– način proizvodnje (ujeto v morju ali nabrano),
– številko ladijskega dnevnika,
– kategorijo ribolovnega orodja v skladu s točko c) prvega
odstavka 35. člena Uredbe 1379/2013/EU in
– podpisa upravljavca ali poveljnika ribiškega plovila, ki
je oddal ribiške proizvode, in prevzemnika ribiških proizvodov.
(3) Če deklaracija o prevzemu ne vsebuje podpisa obeh
oseb iz sedme alineje prejšnjega odstavka, mora na poziv ribiškega inšpektorja upravljavec ali poveljnik ribiškega plovila naknadno z računom dokazati, da so bili zadevni ribiški proizvodi
dejansko oddani navedenemu prevzemniku ribiških proizvodov.
(4) Za sestavo, točnost, čitljivost in pravočasno oddajo
deklaracije o prevzemu s podatki iz drugega odstavka je odgovoren prevzemnik ribiških proizvodov.
(5) Prevzemnik ribiških proizvodov dokazuje oddajo deklaracije o prevzemu:

Št.

38 / 27. 5. 2016 /

Stran

5831

– s potrdilom o oddani poštni pošiljki ali
– z elektronskim potrdilom o oddaji skenirane deklaracije
o prevzemu.
13. člen
(pošiljanje dokumentov)
V primeru poštnega ali elektronskega pošiljanja se trgovski dokumenti pošiljajo na naslov, objavljen na spletni strani
ministrstva.
III. SLEDLJIVOST RIBIŠKIH PROIZVODOV
IN PROIZVODOV IZ AKVAKULTURE
14. člen
(sledljivost)
(1) Zaradi zagotavljanja sledljivosti v skladu z 58. členom
Uredbe 1224/2009/ES morajo gospodarski subjekti zagotavljati
nedvoumno identifikacijo:
– dobaviteljev in kupcev pošiljk ribiških proizvodov in
proizvodov iz akvakulture
– sledljivosti pošiljk ribiških proizvodov in proizvodov iz
akvakulture.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti na voljo
ribiškemu inšpektorju na njegovo zahtevo.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo zagotoviti isto identifikacijsko številko pošiljke ribiških proizvodov in
proizvodov iz akvakulture na pošiljki in trgovskem dokumentu,
ki je priložen k pošiljki.
15. člen
(podatki za končnega potrošnika)
(1) Pri ribiških proizvodih in proizvodih iz akvakulture,
namenjenih prodaji na drobno, morajo biti podatki iz šestega
odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES nameščeni v skladu
s 35. členom Uredbe 1379/2013/EU.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka ne smejo biti zavajajoči,
morajo biti nedvoumni, lahko prepoznavni, čitljivi, neizbrisani in
ne smejo biti prekriti z drugimi besedami ali slikami ter za končnega potrošnika na dobro vidnem mestu. Podatki so nedvoumni,
če jih ni mogoče zamenjati s podatki drugega ribiškega proizvoda ali proizvoda iz akvakulture, ki je v neposredni bližini.
16. člen
(podatki o pošiljkah)
(1) Ulovljeni ali nabrani ribiški proizvodi in proizvodi iz
akvakulture se morajo pred prvo prodajo shraniti v pošiljke.
(2) Pošiljke je treba označiti in na oznakah navesti podatke iz petega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES.
(3) Pošiljk ribiških proizvodov v skladu s četrtim odstavkom 35. člena Uredbe 1379/2013/EU ni treba označiti s podatki
iz petega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES, če gre za
majhne količine lastnega ulova iz osmega odstavka 58. člena
Uredbe 1224/2009/ES.
IV. NADZOR
17. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo ribiški inšpektorji.
V. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.200 evrov do 41.000 evrov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
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1. ribiško plovilo ni opremljeno za izvlek izgubljenega
ribiškega orodja (4. člen);
2. ne dovoli namestitve satelitskega sistema za spremljanje plovil in ne zagotavlja njegove nemotene uporabe (prvi
odstavek 5. člena);
3. ribiško plovilo zapusti pristanišče, pa nima nameščene
delujoče satelitske sledilne naprave (drugi odstavek 5. člena);
4. ne opravi tehtanja ribiških proizvodov v skladu s prvim
odstavkom 6. člena;
5. ne opravi točnega tehtanja in ne vpiše rezultatov tehtanja v dokument o iztovoru (drugi in tretji odstavek 6. člena);
6. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 6. člena;
7. ne hrani podatkov o rezultatih tehtanja tri leta (peti
odstavek 6. člena);
8. prodaja ribiške proizvode v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena;
9. kupuje ribiške proizvode ali proizvode iz ribogojstva v
nasprotju s prvim odstavkom 8. člena;
10. ne vodi ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru
za vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov
v skladu z 9. členom;
11. ne izpolni podatkov iz ladijskega dnevnika, razen
podatkov, ki se nanašajo na ulov pred izplutjem iz pristanišča
(četrti odstavek 9. člena);
12. ne zagotovi, da so ladijski dnevnik, dovoljenje za gospodarski ribolov in posebno dovoljenje za gospodarski ribolov,
kadar je to predpisano, med izvajanjem ribolova, tehtanjem ulova na krovu ribiškega plovila in iztovarjanjem ulova, na ribiškem
plovilu (peti odstavek 9. člena);
13. ne izpolni ladijskega dnevnika in dokumentov o iztovoru v skladu s šestim odstavkom 9. člena;
14. ne izpolni ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru
ter v primeru faznega iztovora dokumentov o iztovoru točno in
čitljivo (sedmi odstavek 9. člena);
15. ne dokaže, da je oddala ladijski dnevnik in deklaracijo
o iztovoru v skladu z osmim ali devetim odstavkom 9. člena;
16. izda obvestilo o prodaji ribiških proizvodov, ki ne vsebuje podatkov iz prvega odstavka 10. člena;
17. na poziv ribiškega inšpektorja z računom ne dokaže,
da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko prodani, če obvestilo o prodaji ne vsebuje podpisa obeh oseb iz sedme alineje prvega odstavka 10. člena te uredbe (drugi odstavek 10. člena);
18. ne zagotovi sestave, točnosti, čitljivosti in pravočasne
oddaje izvoda obvestila o prvi prodaji ribiških proizvodov (tretji
odstavek 10. člena);
19. ne dokaže, da je oddala izvod obvestila o prodaji ribiških proizvodov v skladu s četrtim odstavkom 10. člena;
20. prevaža ribiške proizvode pred prvo prodajo brez
prevoznega dokumenta ribiških proizvodov (prvi odstavek
11. člena);
21. izda prevozni dokument ribiških proizvodov, ki ne
vsebuje podatkov iz drugega odstavka 11. člena;
22. na poziv ribiškega inšpektorja ne dokaže z računom,
da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko oddani navedenemu prevzemniku ribiških proizvodov, če prevozni dokument ne
vsebuje podpisa obeh oseb iz šeste alineje drugega odstavka
11. člena te uredbe (tretji odstavek 11. člena);
23. ne zagotovi sestave, točnosti, čitljivosti in pravočasne
oddaje prevoznega dokumenta ribiških proizvodov (četrti odstavek 11. člena);
24. prevaža ribiške proizvode v nasprotju s petim odstavkom 11. člena;
25. ne dokaže, da je oddala prevozni dokument ribiških
proizvodov v skladu s šestim odstavkom 11. člena;
26. ne dokaže, da je oddala prevozni dokument ribiških
proizvodov v skladu s sedmim odstavkom 11. člena;
27. prevzame ribiške proizvode, pri tem pa ne izda deklaracije o prevzemu (prvi odstavek 12. člena);
28. izda deklaracijo o prevzemu, ki ne vsebuje podatkov
iz drugega odstavka 12. člena;
29. v primeru, da deklaracija o prevzemu ne vsebuje podpisa obeh oseb, na poziv ribiškega inšpektorja ne dokaže, da
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so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko oddani (tretji odstavek
12. člena);
30. ne zagotovi sestave, točnosti, čitljivosti in pravočasne
oddaje prevzemnega dokumenta (četrti odstavek 12. člena);
31. ne dokaže, da je oddala prevzemni dokument v skladu
s petim odstavkom 12. člena;
32. ne zagotovi sledljivosti in identifikacije dobaviteljev in
kupcev ter sledljivosti pošiljk ribiških proizvodov in proizvodov
iz ribogojstva (prvi odstavek 14. člena);
33. ne zagotovi iste identifikacijske številke na pošiljki
in trgovskem dokumentu, ki je priložen k pošiljki ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva (tretji odstavek 14. člena);
34. ne zagotovi podatkov v skladu s prvim odstavkom
15. člena;
35. so podatki iz prvega odstavka 15. člena te uredbe
zavajajoči, dvoumni, niso lahko prepoznavni, nečitljivi, izbrisani
in prekriti z drugimi besedami ali slikami ter na ne dobro vidnem
mestu (drugi odstavek 15. člena);
36. ulovljenih ali nabranih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva pred prvo prodajo ne shrani v pošiljke (prvi
odstavek 16. člena);
37. pošiljk ne označi oziroma ne označi vseh oziroma na
oznakah ne navede podatkov iz petega odstavka 58. člena
Uredbe 1224/2009/ES (drugi odstavek 16. člena).
(2) Z globo od 420 evrov do 33.000 evrov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 evrov do 4.100 evrov se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 evrov do 1.200 evrov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
VI. KONČNI DOLOČBI
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Uradni list RS,
št. 2/13).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-15/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2014-2330-0062
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju podukrepa pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju podukrepa pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15) se
1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete (v nadaljnjem besedilu: podukrep),
ki je del ukrepa razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015
o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,
št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z
Izvedbenim sklepom Komisije z dne 23. 3. 2016 o odobritvi
spremembe programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849,
št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001, (v nadaljnjem besedilu: PRP
2014–2020) ki sta dostopna na spletni strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) ter na spletni strani programa razvoja podeželja
(http://www.program-podezelja.si).
(2) Ta uredba določa namen podpore, upravičence, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za
izplačilo sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU)
št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28
z dne 4. 2. 2016, str. 8–11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z
Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/417 z dne 17. marca
2016 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
iz financiranja Evropske unije (notificirano pod dokumentarno
številko C(2016) 1509) (UL L št. 75 z dne 22. 3. 2016, str.
16–56), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865);
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– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna
plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in
navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2333 z
dne 14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in
navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).«.
2. člen
V 2. členu se na koncu 4. točke pika nadomesti z vejico
in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. prenosnik je oseba, ki je kot lastnik kmetije vpisana
v zemljiško knjigo in na upravičenca prenaša površine kmetije.
Če na upravičenca površine prenaša več oseb, se za prenosnika šteje oseba, ki prenaša večino površin kmetije.«.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(organi PRP 2014–2020)
(1) Organ upravljanja PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: organ upravljanja) iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je ministrstvo. Naloge organa upravljanja
opravljata ministrstvo in Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Akreditirana plačilna agencija iz drugega odstavka
65. člena Uredbe 1305/2013/EU je agencija iz prejšnjega odstavka.
(3) Certifikacijski organ iz drugega odstavka 65. člena
Uredbe 1305/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor
proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
(4) Odbor za spremljanje iz drugega odstavka 47. člena
Uredbe 1303/2013/EU je odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(upravičenec)
(1) Upravičenec do podpore v okviru podukrepa iz te
uredbe je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis
star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in
usposobljenost v skladu s četrtim odstavkom 6. člena te uredbe
in prvič vzpostavlja kmetijo.
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(2) Mladi kmet iz prejšnjega odstavka je fizična oseba, ki
je edini nosilec kmetijskega gospodarstva – kmetije.
(3) Ob oddaji vloge na javni razpis vzpostavitev kmetije
še ne sme biti končana.
(4) Kot vzpostavitev kmetije se šteje, da je upravičenec:
– postal izključni lastnik ali solastnik kmetije skupaj z zakonskim, zunajzakonskim partnerjem ali partnerjem registrirane
istospolne skupnosti v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo
vloge na javni razpis;
– postal nosilec kmetije v obdobju največ 24 mesecev
pred oddajo vloge na javni razpis, kar je razvidno iz RKG;
– ne glede na določbo prejšnje alineje lahko postal nosilec kmetije v obdobju več kot 24 mesecev pred oddajo vloge
na javni razpis, če pred tem obdobjem še ni prejel sredstev iz
naslova ukrepov kmetijske politike, razen ukrepov programa
razvoja podeželja, iz katerih se sofinancirajo izobraževanja, in
sicer ukrepa 111 usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu
in živilstvu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 ali ukrepa 1 prenos znanja in dejavnosti
informiranja iz PRP 2014–2020, in pred tem obdobjem kmetija
ni imela v RKG vpisanih grafičnih enot rabe zemljišč kmetije;
– vzpostavil knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo v skladu z 2. točko 9. člena te uredbe v obdobju največ 24
mesecev pred oddajo vloge na javni razpis in
– ob oddaji vloge na javni razpis že imel vzpostavljeno
knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo, v tem primeru
se kot dokončna vzpostavitev kmetije šteje izpolnitev enega od
preostalih mejnikov ali ciljev iz poslovnega načrta.
(5) Upravičenec mora izpolniti pogoje iz prve in druge
alineje prejšnjega odstavka v obdobju največ 24 mesecev
pred oddajo vloge na javni razpis, vendar najpozneje do vložitve vloge na javni razpis. Šteje se, da je upravičenec postal izključni lastnik ali solastnik kmetije, ko je postal lastnik
oziroma solastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo kmetijo,
pri čemer mora v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo
vloge na javni razpis postati lastnik oziroma solastnik več kot
50 odstotkov površin, ki sestavljajo kmetijo. Prenos kmetije je
v celoti izveden z dnem, ko je prenesena lastninska pravica na
vseh nepremičninah, ki sestavljajo kmetijo. Kot datum prenosa
lastninske pravice se šteje dan vpisa v zemljiško knjigo v skladu
z zakonom, ki ureja zemljiško knjigo.«.
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se v 1. točki za besedama
»priloženo smrtovnico« doda besedilo »oziroma drugim dokumentom, ki izkazuje smrt prenosnika«.
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. upravičenec, ki presega prag 80 ha PKP ali 160 GVŽ
istovrstnih živali za vzrejo ali 200 čebeljih družin, ne izpolnjuje
pogojev za vstop v podukrep iz te uredbe«.
Dosedanja 5. in 6. točka postaneta 6. in 7. točka.
V dosedanji 7. točki, ki postane 8. točka, se za besedama
»zbirna vloga« doda besedilo »v skladu s predpisi, ki urejajo
izvedbo skupne kmetijske politike«.
Dosedanja 8. in 9. točka postaneta 9. in 10. točka.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primeru medgeneracijskega prenosa iz 1. točke
prvega odstavka tega člena velja:
1. prenosnik ali prenosnik in njegov zakonski, zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne skupnosti,
če gre za solastnino, preneseta kmetijo z vsemi pripadajočimi kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, vključno s pripadajočimi
objekti, ki so namenjeni opravljanju kmetijske dejavnosti in so
na območju Republike Slovenije ter v lasti prenosnika ali solasti prenosnika in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega
partnerja ali partnerja registrirane istospolne skupnosti. Prenosnik mora prenesti tudi vse solastniške deleže nepremičnin,
ki jih ima s komerkoli drugim. Zakonski partner prenosnika ali
njegov zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne
skupnosti mora prenesti vse nepremičnine, ki jih ima v solasti s
prenosnikom, nepremičnine, ki so izključno v njegovi lasti, pa
niso obvezni predmet prenosa;
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2. obveznost prenosa iz prejšnje točke ne velja za stanovanjske objekte, površine v obsegu največ 0,5 ha zemljišč
vključno z objekti, ki ležijo na teh zemljiščih in so namenjeni
uporabi teh zemljišč, ter solastninske deleže v agrarnih skupnostih, pri čemer upravičenec dokazuje članstvo v agrarni
skupnosti z izjavo agrarne skupnosti o članstvu in višini solastninskega deleža;
3. iz prenosa se ne sme izločiti objektov za rejo živali;
4. obveznost prenosa iz 1. točke tega odstavka ne velja
za objekte, ki so namenjeni opravljanju dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, ter za zemljišča in objekte, namenjene nekmetijskim
dejavnostim, če upravičenec ni nosilec teh dejavnosti;
5. če se vstopni prag 15 GVŽ istovrstnih živali za vzrejo
doseže na podlagi prenosa živali, se za kmetijo, s katero upravičenec vstopa v podukrep, upošteva število GVŽ iz zbirne
vloge, oddane v letu oddaje vloge na javni razpis;
6. če se vstopni prag 60 čebeljih družin doseže na podlagi
prenosa čebeljih družin, se kot stanje upošteva število čebeljih
družin v registru čebelnjakov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na dan
oddaje vloge na javni razpis;
7. v primeru iz prejšnje točke mora biti upravičenec imetnik čebeljih družin in mora biti na dan oddaje vloge na javni
razpis vpisan v register čebelnjakov v skladu s predpisom, ki
določa označevanje čebelnjakov in stojišč.«.
V četrtem odstavku se besedilo »iz 5. točke« nadomesti
z besedilom »iz 6. točke«.
V šestem odstavku se v tretji alineji za besedama »kmetijskega gospodarstva« dodata vejica in besedilo »na katerem
je pridobil izkušnje«.
V osmem odstavku se v prvi alineji 1. točke pod a) za
besedama »vzpostavitev knjigovodstva,« doda besedilo »če
tega ob oddaji vloge na javni razpis še nima vzpostavljenega
na svoje ime,«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. Upravičenec mora v poslovnem načrtu predvideti
izpolnitev vseh obveznih mejnikov iz 1. točke pod a) tega
odstavka, najmanj enega od vsakega izmed obveznih ciljev iz
1. točke pod b) tega odstavka in najmanj enega od neobveznih
ciljev iz 2. točke pod b) tega odstavka. Dodatno lahko izbere
neobvezni mejnik in neobvezne cilje iz 2. točke tega odstavka.
Podrobnejši seznam mejnikov in ciljev iz prejšnjega odstavka
je določen v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe. Vsak cilj se
točkuje samo enkrat.«.
6. člen
V 9. členu se v zadnjem stavku 1. točke za besedama »od
dneva« doda beseda »dokončne«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. če še nima vzpostavljenega knjigovodstva za primarno kmetijsko proizvodnjo na svoje ime, ga mora vzpostaviti
najpozneje z začetkom novega obračunskega leta po dnevu
izdaje odločbe o pravici do sredstev in zagotoviti standardno
obdelavo podatkov. Dokazilo o vzpostavitvi knjigovodstva mora
poslati agenciji najpozneje do 31. januarja v letu vzpostavitve
knjigovodstva. Če dokazila o vodenju knjigovodstva ne pošlje,
ga agencija opozori na to in mu določi rok, do katerega mora
vzpostaviti knjigovodstvo in ji poslati dokazilo o tem. Knjigovodstvo mora voditi od zaključka vzpostavitve kmetije še najmanj
tri obračunska leta, in sicer:
– upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, mora zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov po priporočenem enotnem sedemmestnem
kontnem načrtu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, in
knjigovodske podatke do 31. marca vsako leto poslati agenciji,
– upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva iz prejšnje alineje, mora voditi knjigovodstvo v skladu s predpisom, ki ureja
vodenje knjigovodstva po metodologiji FADN (v nadaljnjem
besedilu: metodologija FADN). Zagotoviti mora standardno
obdelavo podatkov in standardno obdelane podatke vsako leto
do 31. marca poslati ministrstvu in agenciji. Če je bilo na kmetiji,
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s katero upravičenec vstopa v podukrep, v letu, ko se je vpisal v
RKG kot nosilec, že vzpostavljeno knjigovodstvo po metodologiji FADN, se šteje, da je upravičenec vzpostavil knjigovodstvo
po metodologiji FADN z začetkom novega obračunskega leta;«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. če ima ob oddaji vloge na javni razpis že vzpostavljeno knjigovodstvo na svoje ime v skladu s prejšnjo točko,
se kot zaključek vzpostavitve kmetije šteje izpolnitev prvega
mejnika ali cilja iz poslovnega načrta. Upravičenec to sporoči
agenciji najpozneje v 30 dneh po izpolnitvi tega mejnika ali
cilja skupaj z dokazilom o izpolnitvi. Če upravičenec nima
vzpostavljenega knjigovodstva v skladu s prvo in drugo alinejo
prejšnje točke, torej v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi in priporočenim enotnim sedemmestnim kontnim
načrtom ali po metodologiji FADN, ga mora vzpostaviti v začetku novega obračunskega leta po datumu izdaje odločbe o
pravici do sredstev;«.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
Dosedanja 4. točka, ki postane 5. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»5. do izplačila drugega obroka ne sme zmanjšati obsega PKP, števila GVŽ ali čebeljih družin, s katerimi vstopa v
podukrep iz te uredbe, za več kot 10 odstotkov, pri čemer mora
izpolnjevati pogoje iz 3. in 4. točke prvega odstavka 6. člena te
uredbe, ki se nanašajo na spodnje vstopne pragove 6 ha PKP,
15 GVŽ oziroma 60 čebeljih družin;«.
Dosedanje 5. do 9. točka postanejo 6. do 10. točka
V dosedanji 10. točki, ki postane 11. točka, se za besedama »drugega obroka« črta beseda »in«.
V dosedanji 11. točki, ki postane 12. točka, se beseda
»omogoča« nadomesti z besedo »omogočati«.
7. člen
V 10. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Pri tem mora zagotoviti, da so razvojni cilji kljub predvideni spremembi izbrani v skladu s 3. točko osmega odstavka
6. člena te uredbe.«.
V drugem odstavku se za besedama »v roku« doda besedilo »za izpolnitev razvojnih ciljev«.
8. člen
V četrtem odstavku 11. člena se v drugi alineji za besedama »v višini« doda beseda »do«.
9. člen
V tretjem odstavku 16. člena se v prvem stavku 1. točke
za besedama »načrtovano stanje« dodata besedi »iz vloge«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. če poslovni načrt vsebuje tudi naložbe v mehanizacijo
in opremo, upravičenec k zahtevku za izplačilo priloži izjavo
o vključitvi stroja ali opreme v proizvodni proces, fotografijo
predmeta naložbe, kopije listin z identifikacijskimi podatki ter
dokazila o nakupu in lastništvu, ki se glasijo na upravičenca.
Izvirnike listin z identifikacijskimi podatki ter dokazila o nakupu
in lastništvu, ki se glasijo na upravičenca, hrani upravičenec in
jih predloži v primeru kontrole na kraju samem. Identifikacijski
podatki, ki jih upravičenec vpisuje, so odvisni od vrste stroja ali
opreme (na primer: vrsta in kategorija, komercialna oznaka,
tip, leto izdelave, delovna širina, moč, ID-številka, leto prve
registracije, garancijski list, potrdilo o homologaciji);«.
V 5. točki se besedilo »se za identifikacijo uporabljajo«
nadomesti z besedilom »upravičenec k zahtevku za izplačilo
priloži«.
V 6. točki se beseda »predpisi« nadomesti z besedo
»predpisom«.
10. člen
V četrtem odstavku 17. člena se število »20.« nadomesti
s številom »18.«.
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11. člen
V prilogi 1 se v zadnjem stavku prvega odstavka besedilo
»enajsta točka« zamenja z besedilom »12. točka«.
V tretjem odstavku se besedilo »10. točko« zamenja
z besedilom »11. točko«.
V četrtem odstavku besedilo »do izplačila drugega obroka« nadomesti z besedilom »tri obračunska leta«.
V petem odstavku se besedilo »8. točka« nadomesti
z besedilom »9. točka«.
V šestem odstavku se besedilo »7. točka« nadomesti
z besedilom »8. točka«.
V sedmem odstavku se za besedo »kmetije« doda besedilo »v obsegu, s katerim je vstopil v podukrep«, besedilo »3.
točka« pa se nadomesti z besedilom »4. točka«.
V osmem odstavku se besedilo »4. točke« nadomesti
z besedilom »5. točke«.
V devetem odstavku se besedilo »4. točke« nadomesti
z besedilom »5. točke«.
V dvanajstem odstavku se za besedo »prekine« doda
besedilo »pred izplačilom drugega obroka«.
Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek,
ki se glasi:
»(13) Upravičencu, ki v skladu z odločbo iz šestega odstavka 15. člena te uredbe ne vloži zahtevka za izplačilo
drugega obroka v predpisanem roku in ne zaprosi za podaljšanje roka za vložitev zahtevka v skladu z drugim odstavkom
10. člena te uredbe, se drugi obrok ne izplača, v proračun Republike Slovenije pa mora vrniti že izplačana sredstva skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona
o kmetijstvu.«.
Dosedanji trinajsti do petnajsti odstavek postanejo štirinajsti do šestnajsti odstavek.
V dosedanjem šestnajstem odstavku, ki postane sedemnajsti odstavek, se v prvi alineji besedilo »9. točka« nadomesti
z besedilom »10. točka«, v drugi alineji pa se besedilo »iz
enajste alineje« nadomesti z besedilom »iz 12. točke«.
12. člen
V naslovu priloge 2, ki se glasi »Skrajšana oblika kalkulacij, prirejenih za prijavo na javni razpis v okviru PRP 2014–2020
za leto 2015« se letnica »2015« nadomesti z letnico »2016«.
V prvem odstavku priloge 2 se letnica »2015« nadomesti
z letnico »2016« in doda pika.
13. člen
Priloga 3 uredbe se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot
priloga 1 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 55/15), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15).
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2016-2330-0083
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 1
»Priloga 3: Seznam mejnikov in ciljev
MEJNIKI
1. Vzpostavitev knjigovodstva V KOLIKOR ŠE NI VZPOSTAVLJENO NA
VLAGATELJEVO IME OZIROMA V KOLIKOR ŠE NI V PREDPISANI OBLIKI
2. Izpolnitev prvega mejnika ali cilja iz poslovnega načrta V KOLIKOR ŽE VODI
PREDPISANO KNJIGOVODSTVO
3. Zaposlitev V KOLIKOR JO NAČRTUJE
4. Vzpostavitev aktivnega kmeta OBVEZNO
1. CILJ: POVEČANJE OBSEGA PROIZVODNIH KAPACITET (V primeru, ko upravičenec
načrtuje povečanje proizvodnih kapacitet v živinoreji, mora zagotoviti ustrezno povečanje
obsega površin oziroma zagotoviti odkup presežnih količin živinskih gnojil, kar mu
omogoča, da ne preseže letne količine dušika iz živinskih gnojil na ravni kmetije v količini
170 kg N/ha. V primeru, ko upravičenec načrtuje povečanje proizvodnih kapacitet v
rastlinski pridelavi, je zavezan upoštevati zadevno zakonodajo glede stanja voda.)
1.1 Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete
ha PKP
1.2 Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete
št. GVŽ istovrstnih živali
1.3 Povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 3 % glede na vstopne kapacitete
št. čebeljih družin
1.4 Povečanje proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v živinoreji
(novogradnja, adaptacija ali investicijsko vzdrževanje)
1.5 Povečanje proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v živinoreji (nakup
opreme)
1.6 Povečanje proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v rastlinski pridelavi
(novogradnje, adaptacija ali investicijsko vzdrževanje)
1.7 Povečanje proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v rastlinski pridelavi
(nakup opreme)
1.8 Novogradnje, adaptacija ali investicijsko vzdrževanje objektov za predelavo v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih končni proizvod je kmetijski proizvod iz
Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
1.9 Nakup opreme za predelavo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih končni
proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
1.10 Izboljšanje infrastrukture (ureditev dvorišč ter cestnih priključkov kmetijskega
gospodarstva na javno infrastrukturo)
1.11 Izboljšanje infrastrukture (ureditev vodnih oziroma vodovodnih priključkov kmetijskega
gospodarstva na javno infrastrukturo)
1.12 Izboljšanje infrastrukture (ureditev energetskih priključkov kmetijskega gospodarstva
na javno infrastrukturo)
1.13 Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih gospodarstvih, kamor sodijo zlasti
pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela in
zaključna dela. Povečanje upravičenosti pri rabi 1320 ali sprememba rabe iz
neupravičene v upravičeno.
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2. CILJ: POVEČANJE KONKURENČNOSTI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
2.1 Povečanje prihodka iz kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih končni
proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije za
najmanj 10 %.
2.2 Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme.
3. CILJ: OHRANITEV KMETIJSKE PROIZVODNJE
3.1 Ohranjanje kmetijske proizvodnje glede na vstopne ha PKP (velja samo za kmetije, ki
imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju v območjih Natura 2000,
Vodovarstvena območja, OMD, zavarovana območja).
4. CILJ: TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV (PRODAJNE POTI) – le če nosilec te
prodajne poti še ne uporablja
4.1 Prehod na neposredno trženje (tržnica, na domu, od vrat do vrat, spletna prodaja).
4.2 Prehod na odkup prek zadruge.
5. CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA INOVACIJE
5.1 Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi skupinami.
5.2 Pridobljeni patenti za proizvode, tehnike.
5.3 Povečanje vrst tržnih proizvodov (poslovni izid (prihodek – spremenljivi stroški) ali
pokritje tržnega proizvoda mora biti najmanj 500 EUR/leto).
5.4 Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega
gospodarstva (strojne in programske opreme).
5.5 Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo KGZS pri raznih poskusih
(sortnih, fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno).
6. CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA OKOLJE (Rabljena
mehanizacija in oprema ne smeta biti starejši od 10 let.)
6.1
Preusmeritev kmetije iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo (velja za kmetije, ki še
niso vključene v ekološko kmetijstvo ali se še preusmerjajo).
6.2
Uvedba ali posodobitev hlevov za izboljšanje počutja živali – prosta reja, ureditev
izpustov ipd. – in prilagoditev hlevov za ukrep ekološko kmetijstvo in dobrobit živali.
6.3
Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za mehansko zatiranje
plevelov in škodljivih organizmov ter specialne kmetijske mehanizacije za
konzervirajočo obdelavo tal in specialno obdelavo tal.
6.4
Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za zmanjšanje zanosa FFS in
razkuževanje semena.
6.5
Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije in strojne opreme za
ekološko kmetijstvo (velja za kmetije, ki so vključene v ekološko kmetijstvo ali so še v
preusmeritvi).
6.6
Vključitev v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila – KOPOP (velja za kmetije, ki še
niso vključene v ta ukrep).
6.7
Vključitev v ukrep dobrobit živali (na istem G-MID; velja za kmetije, ki še niso vključene
v ta ukrep).
6.8
Prilagajanje kmetijskega gospodarstva na zahteve kmetovanja na okoljsko občutljivih
območjih (vodovarstvena območja, Natura 2000; velja za kmetije, ki na novo vstopajo v
ta območja ali povečujejo delež površin v upravljanju v teh območjih za najmanj 10 %).
6.9
Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih
terenih (velja za kmetije, ki imajo najmanj 1 ha KZU v območju GO).
6.10 Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu
najmanj 1 ha).
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6.11 Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi (v
obsegu najmanj 1 ha).
6.12 Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši
porabi fitofarmacevtskih sredstev.
6.13 Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme, namenjene manjši
porabi mineralnih gnojil.
6.14 Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije in strojne opreme za neposredno
aplikacijo gnojil v tla.
6.15 Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetijskega gospodarstva –
zbiranje meteorne vode v kapaciteti najmanj 10 m3.
6.16 Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetijskega gospodarstva –
ureditev bioloških in drugih čistilnih naprav.
6.17 Učinkovita raba energije (uvedba ali posodobitev objektov, namenjenih kmetijski
proizvodnji ali dopolnilni dejavnosti, katere končni proizvod je proizvod iz Priloge I k
Pogodbi o delovanju Evropske unije – energetska sanacija objektov).
6.18 Nakup opreme, namenjene učinkoviti rabi energije za ogrevanje objektov, v katerih
poteka kmetijska proizvodnja (na primer peči na sekance, toplotne črpalke ipd.).
7. CILJ: PRISPEVEK K DOSEGANJU HORIZONTALNEGA CILJA PODNEBNE
SPREMEMBE
7.1 Nakup in postavitev rastlinjakov.
7.2 Nakup opreme za rastlinjake.
7.3 Ureditev malih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme.
7.4 Uvedba vrst in sort rastlin na njivskih površinah, ki bolje prenašajo pozebo in sušo, v
obsegu najmanj 0,5 ha.
7.5 Uvedba ali posodobitev nasadov sadovnjakov s sajenjem sort rastlin, ki bolje prenašajo
pozebo in sušo, v obsegu najmanj 0,2 ha.
7.6 Uvedba ali posodobitev mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter
zaščitne mreže proti ptičem v trajnih nasadih v obsegu najmanj 0,2 ha.
8. CILJ: PRILAGODITEV NA STANDARDE UNIJE, ČE JE PRILAGODITEV IZVEDENA V 24
MESECIH OD VZPOSTAVITVE KMETIJE
8.1 Uvedba ali posodobitev objektov za skladiščenje živinskih gnojil.
8.2 Nakup nove ali rabljene specialne kmetijske mehanizacije in opreme za izločke živine.
8.3 Nakup zaščitne varovalne opreme in opreme za varnost pri delu.
9. CILJ: SODELOVANJE IN DVIG KAKOVOSTI PROIZVODOV
9.1 Vključitev v skupino ali organizacijo proizvajalcev.
9.2 Vključitev v sheme kakovosti hrane.
9.3 Pridobitev zaščitnega znaka ekološki proizvod (odločba MKGP).
9.4 Vključitev v članstvo zadruge.
9.5 Vključitev v izvajanje kolektivnih naložb.
10. CILJ: USPOSABLJANJE, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
10.1 Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja
spretnosti.
10.2 Udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih z dejavnostjo iz
preostalih razvojnih ciljev poslovnega načrta, v obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje
s certifikati, potrdili ali raznimi drugimi dokazili.
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10.3 Udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih z računalništvom, v
obsegu najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali raznimi drugimi dokazili.
10.4 Udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih, povezanih s tujimi jeziki, v obsegu
najmanj 50 ur, kar se dokazuje s certifikati, potrdili ali raznimi drugimi dokazili.
11. DRUGI CILJI, POVEZANI S KMETIJSKO DEJAVNOSTJO ALI DOPOLNILNO
DEJAVNOSTJO, KATERE PROIZVOD JE PROIZVOD IZ PRILOGE I K POGODBI O
DELOVANJU EVROPSKE UNIJE
11.1
Drugi cilji, ki jih navede upravičenec.
«.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih
uslužbencev za delo v tujini

Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15), 44. člena Zakona
o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10
– ZUTD in 31/15), 96. člena Zakona o službi v Slovenski
vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) in petega
odstavka 70. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13
– ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah
in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09,
51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15,
57/15, 73/15, 98/15 in 6/16) se v tretjem odstavku 5. člena za
tretjo alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja,
ki se glasi:
»– učiteljem slovenščine na tujih univerzah za 30 koledarskih dni na leto v času obveznega opravljanja dela v Sloveniji,
praviloma med dvema študijskima letoma, z namenom usposabljanja in priprave na delo na tuji univerzi, izobraževanja,
stikov z delodajalcem, s slovenskimi ustanovami in kulturnim
okoljem.«.
2. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnova za izračun plače za delo v tujini je določena z
nominalno osnovo za delo v tujini, ki je za posamezno funkcijo,
delovno mesto oziroma naziv za delo v tujini določena v prilogi
4, ta pa je sestavni del te uredbe. Vrednosti stopenj nominalnih osnov so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
Stopnja nominalne osnove za delo v tujini se spremeni, če
javni uslužbenec med napotitvijo v tujino napreduje v skladu s
predpisi. Plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter
jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje, se določijo glede na delovna mesta iz priloge 4 pod šiframi TA17001,
TA17002 ali TA17003. Na delovno mesto pod šifro TA17001
se uvrsti v tujino napotenega vrhovnega sodnika ali vrhovnega
državnega tožilca, na delovno mesto pod šifro T100002 se
uvrsti v tujino napotenega višjega sodnika, višjega državnega
tožilca ali državnega pravobranilca, na delovno mesto pod šifro
TA17003 pa se uvrsti v tujino napotene druge funkcionarje v
pravosodnih organih.«.
V drugem odstavku se beseda »Osnova« nadomesti z
besedilom »Vrednost stopnje nominalne osnove«.
V petem odstavku se besedilo »Nominalne osnove« nadomesti z besedilom »Vrednosti stopenj nominalnih osnov«.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(vrste dodatkov za delo v tujini)
(1) Javnemu uslužbencu pripadajo med delom v tujini ne
glede na določila drugih predpisov, ki urejajo pravice in obveznosti javnih uslužbencev, naslednji dodatki:
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– dodatek za oddaljenost,
– dodatek za zahtevnost dela v tujini,
– dodatek za opravljanje dodatnih nalog,
– dodatek za nevarnost,
– dodatek za posebne življenjske razmere v tujini,
– dodatek za delovno dobo,
– dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat,
– položajni dodatek,
– dodatek za pripravljenost in premestljivost.
(2) Do dodatkov iz tega člena niso upravičeni javni uslužbenci na delu v tujini, ki jih prejemajo iz kakršnega koli drugega naslova, zlasti iz institucij drugih držav ali mednarodnih
organizacij.
(3) Dodatki iz tretje, četrte, pete, osme in devete alineje
prvega odstavka tega člena ne pripadajo učiteljem dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (v nadaljnjem besedilu: učitelji
na delu v tujini), učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih
univerzah.
(4) Dodatki iz druge, tretje, sedme, osme in devete alineje
prvega odstavka tega člena ne pripadajo raziskovalcem.
(5) Dodatki iz te uredbe se izplačujejo mesečno, razen če
je v tej uredbi določeno drugače.
(6) Dodatki iz tega člena, določeni v nominalni višini, se
usklajujejo v enakem odstotku, kot se usklajujejo vrednosti
stopenj nominalnih osnov za delo v tujini iz prejšnjega člena
te uredbe.«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se na koncu četrte alineje
črta beseda »in« ter doda vejica. Doda se nova peta alineja,
ki se glasi:
»– zdravnikom specialistom ter zdravstvenim delavcem
in sodelavcem, ki so napoteni na delo v Svetovno zdravstveno
organizacijo ali drugo evropsko ali mednarodno organizacijo.«.
Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.
5. člen
Na koncu prvega odstavka 11. člena se doda nov stavek,
ki se glasi:
»Dodatek za opravljanje dodatnih nalog pripada tudi javnemu uslužbencu, ki ni zaposlen na predstavništvu in ki poleg
nalog svojega delovnega mesta vodi finančno poslovanje ali je
odgovoren za naloge v zvezi z varnostjo.«.
6. člen
V prvem odstavku 15. člena se pred prvo alinejo doda
nova prva alineja, ki se glasi:
»– je bil izveden teroristični napad večjih razsežnosti,
pri čemer v državi ne potekajo oboroženi spopadi med sprtimi
stranmi,«.
Dosedanja prva, druga in tretja alineja postanejo druga,
tretja in četrta alineja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dodatek za nevarnost na območju delovanja iz prve
alineje prejšnjega odstavka znaša 302,55 eura, iz druge alineje
prejšnjega odstavka 504,26 eura, iz tretje alineje prejšnjega
odstavka 605,11 eura in iz četrte alineje prejšnjega odstavka
1.210,22 eura.«.
V četrtem odstavku se za drugim stavkom doda nov tretji
stavek, ki se glasi:
»V predlogu organ navede lokacije s povečano nevarnostjo in obdobje, na katero se predlog nanaša.«.
7. člen
V prvem odstavku 17. člena se pred besedo »nominalne«
doda besedo »vrednosti«.
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8. člen
V tretjem odstavku 25. člena se preglednica spremeni
tako, da se glasi:
»
Država
Japonska
Švica
Združeno kraljestvo Velike
Britanije in Severne Irske
ZDA
Kanada
Avstralija

Najvišji znesek vpisnine in
šolnine v lokalni valuti, ki ga
krije organ
2.500.000 JPY
27.000 CHF
18.000 GBP
30.000 USD
25.000 CAD
26.000 AUD

«.

9. člen
Na koncu petega odstavka 31. člena se doda nov stavek,
ki se glasi:
»Učiteljem slovenščine na tujih univerzah so s tem povračilom kriti tudi potni stroški za čas opravljanja dela v Sloveniji.«.
10. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni
del te uredbe:
»Priloga 1: Vrednosti stopenj nominalnih osnov
Stopnja nominalne osnove
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

Vrednost v €
1.306,11
1.399,40
1.446,06
1.492,69
1.539,34
1.679,28
1.772,57
1.959,17
2.145,75
2.425,62
2.705,52
3.078,68
3.171,98
3.265,27
3.451,86
3.545,16
3.638,44

«.

11. člen
Doda se nova priloga 4, ki je sestavni del te uredbe:
»Priloga 4: Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov za
delo v tujini
Šifra FDMN FUNKCIJA/DELOVNO MESTO/NAZIV
TA17001
TA17002
TA17003
TA17004
TA17005
TA17006
TC26001
TC26002
TC26003
TC27001
TC27002

FUNKCIONAR – NAPOTEN V TUJINO I (FUNKCIJA V RS MIRUJE)
FUNKCIONAR – NAPOTEN V TUJINO II (FUNKCIJA V RS MIRUJE)
FUNKCIONAR – NAPOTEN V TUJINO III (FUNKCIJA V RS MIRUJE)
NACIONALNI PREDSTAVNIK V EUROJUSTU
NAMESTNIK NACIONALNEGA PREDSTAVNIKA V EUROJUSTU
POMOČNIK NACIONALNEGA PREDSTAVNIKA V EUROJUSTU
VIŠJI REFERENT I
VIŠJI REFERENT II
VIŠJI REFERENT III
VIŠJI SEKRETAR
SEKRETAR

TR
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VI
VI
VI
VII/2
VII/2

Stopnja nominalne
osnove
160
150
140
170
150
140
40
30
20
130
120
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Šifra FDMN FUNKCIJA/DELOVNO MESTO/NAZIV
TC27003
TC27004
TC27005
TC27006
TC27007
TC27008
TC27009
TC35001
TC35002
TC35003
TC36001
TC36002
TC36003
TC37001
TC37002
TC37003
TC37004
TC37005
TC37006
TC37007
TC37008
TC37009
TC37010
TC44001
TC44002
TC45001
TC45002
TC45003
TC45004
TC45005
TC45006
TC45007
TC45008
TC45009
TC45010
TC45011
TC45012
TC45013
TC45014
TC46001
TC46002
TC46003
TC46004
TC46005
TC46006
TC46007
TC46008
TC46009
TC47001
TC47002
TC47003
TC47004
TC47005
TC47006

PODSEKRETAR
VIŠJI SVETOVALEC I
VIŠJI SVETOVALEC II
VIŠJI SVETOVALEC III
SVETOVALEC I
SVETOVALEC II
SVETOVALEC III
NAZIVI 13. STOPNJE MNZ
NAZIVI 14. STOPNJE MNZ
NAZIVI 15. STOPNJE MNZ
NAZIVI 10. STOPNJE MNZ
NAZIVI 11. STOPNJE MNZ
NAZIVI 12. STOPNJE MNZ
POLICIJSKI ATAŠE
POLICIJSKI URADNIK ZA ZVEZO
NAZIVI 2. STOPNJE MNZ
NAZIVI 3. STOPNJE MNZ
NAZIVI 4. STOPNJE MNZ
NAZIVI 5. STOPNJE MNZ
NAZIVI 6. STOPNJE MNZ
NAZIVI 7. STOPNJE MNZ
NAZIVI 8. STOPNJE MNZ
NAZIVI 9. STOPNJE MNZ
VOJAK II
NVU I. RAZREDA
ŠTABNI VODNIK
VIŠJI VODNIK
VODNIK
NADDESETNIK
DESETNIK
PODDESETNIK
VOJAK I
NVU V. RAZREDA
NVU IV. RAZREDA
NVU III. RAZREDA
NVU II. RAZREDA
NAZIVI 13. STOPNJE MO
NAZIVI 14. STOPNJE MO
NAZIVI 15. STOPNJE MO
VIŠJI PRAPORŠČAK
PRAPORŠČAK
VIŠJI ŠTABNI VODNIK
NVU VIII. RAZREDA
NVU VII. RAZREDA
NVU VI. RAZREDA
NAZIVI 10. STOPNJE MO
NAZIVI 11. STOPNJE MO
NAZIVI 12. STOPNJE MO
GENERALMAJOR
BRIGADIR
POLKOVNIK
PODPOLKOVNIK
MAJOR
STOTNIK
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TR
VII/2
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
V
V
V
VI
VI
VI
VII/1
VII/1
VII/2
VII/2
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
IV
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII/2
VII/2
VII/2
VII/1
VII/1
VII/1

Stopnja nominalne
osnove
120
110
110
100
100
90
80
40
30
20
70
60
50
150
140
150
140
130
120
110
100
90
80
10
10
80
70
60
50
40
30
20
50
40
30
20
40
30
20
110
100
90
80
70
60
70
60
50
160
150
140
130
120
110
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Šifra FDMN FUNKCIJA/DELOVNO MESTO/NAZIV
TC47007
TC47008
TC47009
TC47010
TC47011
TC47012
TC47013
TC47014
TC47015
TC47016
TC47017
TC47018
TC47019
TC47020
TC47021
TC47022
TC47023
TC47024
TC47025
TC55001
TC55002
TC55003
TC56001
TC56002
TC56003
TC57001
TC57002
TC57003
TC57004
TC57005
TC57006
TC57007
TC57008
TC57009
TC77001
TC77002
TC77003
TC77004
TC77005
TC77006
TC77007
TC77008
TC77009
TC77010
TC77011
TC77012
TC77013
TC77014
TC77015
TC77016
TD17001
TD17002
TD17003
TD17004

NADPOROČNIK
POROČNIK
VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK
ŠTABNI PRAPORŠČAK
VVU XV. RAZREDA
VVU XIV. RAZREDA
VVU XIII. RAZREDA
VVU XII. RAZREDA
VVU XI. RAZREDA
VVU X. RAZREDA
VVU IX. RAZREDA
NAZIVI 2. STOPNJE MO
NAZIVI 3. STOPNJE MO
NAZIVI 4. STOPNJE MO
NAZIVI 5. STOPNJE MO
NAZIVI 6. STOPNJE MO
NAZIVI 7. STOPNJE MO
NAZIVI 8. STOPNJE MO
NAZIVI 9. STOPNJE MO
CARINIK I
CARINIK II
CARINIK III
VIŠJI CARINIK I
VIŠJI CARINIK II
VIŠJI CARINIK III
FINANČNI URADNIK ZA ZVEZO
VIŠJI FINANČNI SVETNIK
FINANČNI SVETNIK
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR I
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR II
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR III
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR I
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR II
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR III
VELEPOSLANIK
POOBLAŠČENI MINISTER
GENERALNI KONZUL
MINISTER SVETOVALEC
PRVI SVETOVALEC
KONZUL 1. RAZREDA
SVETOVALEC
KONZUL 1 RAZREDA
I. SEKRETAR
KONZUL
II. SEKRETAR
KONZUL
III. SEKRETAR
VICE KONZUL
ATAŠE
KONZULARNI AGENT
UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI UNIVERZI
UČITELJ SVETNIK
UČITELJ SVETOVALEC
UČITELJ MENTOR
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VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/2
VII/2
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
V
V
V
VI
VI
VI
VII/2
VII/2
VII/2
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
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Stopnja nominalne
osnove
100
90
130
120
150
140
130
120
110
100
90
150
140
130
120
110
100
90
80
40
30
20
70
60
50
140
130
120
110
110
100
100
90
80
170
150
150
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
80
100
110
100
90
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Šifra FDMN FUNKCIJA/DELOVNO MESTO/NAZIV
TD17005
TD18001
TD19001
TD19002
TE15001
TE17001
TE17002
TE18001
TE18002
TE18003
TG27001
TH19001
TH19002
TH19003
TH19004
TJ14001
TJ14002
TJ15001
TJ15002
TJ15003
TJ15004
TJ15005
TJ16001
TJ16002
TJ17001
TJ17002
TJ17003
TJ17004

TR

UČITELJ
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z MAGISTERIJEM
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z DOKTORATOM
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR
ZDRAVSTVENI DELAVEC / SODELAVEC IV
ZDRAVSTVENI DELAVEC / SODELAVEC II
ZDRAVSTVENI DELAVEC / SODELAVEC III
ZDRAVNIK SPECIALIST (V/VI, SVETOVALEC)
ZDRAVNIK SPECIALIST (II, III, IV)
ZDRAVSTVENI DELAVEC / SODELAVEC I
NOVINAR, DOPISNIK RTV
ZNANSTVENI SVETNIK
VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC
ZNANSTVENI SODELAVEC
ASISTENT Z DOKTORATOM
VOZNIK IV
ADMINISTRATOR IV
SISTEMSKI ADMINISTRATOR V
VARNOSTNIK V
ADMINISTRATOR V
VOZNIK V
ADMINISTRATIVNI ATAŠE V
ADMINISTRATOR VI
ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2-I
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2-II
KORESPONDENT ATAŠE VII/1
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1

12. člen
V prvem odstavku 43.a člena se preglednica nadomesti z
novo preglednico, ki se glasi:
»
Stopnja nominalne osnove

Vrednost v €

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

1.294,58
1.386,25
1.431,64
1.476,96
1.522,24
1.658,72
1.749,84
1.930,70
2.110,10
2.377,78
2.643,73
2.992,78
3.083,48
3.169,28
3.345,25
3.430,37
3.515,21

«.

13. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je sestavni
del te uredbe:
»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
Kraj

«.

VII/2
VIII
IX
IX
V
VII/2
VII/1
VIII
VIII
VIII
VII/2
IX
IX
IX
IX
IV
IV
V
V
V
V
V
VI
VI
VII/2
VII/2
VII/1
VII/1

Stopnja nominalne
osnove
80
100
110
100
30
100
90
150
120
120
140
150
120
110
100
10
10
20
20
20
20
20
50
50
110
100
90
80

Aman
Ankara
Atene
Bagdad
Beograd
Berlin
Bern
Brasilia
Bratislava
Bruselj
Budimpešta
Buenos Aires
Bukarešta
Canberra
Carigrad
Celovec
Cleveland
Dublin

Indeks življenjskih stroškov
OZN (LJ=100)
1,1205
0,9759
0,9759
1,1084
0,9759
1,0505
1,2530
1,0361
1,0000
1,1566
1,0000
1,0000
0,9639
1,0801
1,0361
1,1325
1,1325
1,0361
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Kraj
Dunaj

Št.

Indeks življenjskih stroškov
OZN (LJ=100)
1,1566

Düsseldorf

1,0786

Haag

1,0843

Hamburg

1,1270

Helsinki

1,0964

Kabul

1,1325

Jerusalem

1,1446

Kairo

1,0241

Kijev

0,9759

Kopenhagen

1,1687

Lizbona

1,0723

Ljubljana

1,0000

London

1,2289

Lyon

1,1084

Madrid

1,0482

Milano

1,1205

Monošter

0,9518

Moskva

1,0482

München

1,1302

N'Djamena

1,1205

New Delhi

1,0482

New York

1,2048

Oslo

1,1084

Ottawa

1,1052

Pariz

1,1566

Peking

1,1084

Podgorica

0,9880

Praga

0,9639

Pretoria

0,9277

Priština

0,9398

Rim

1,1325

Riyadh

1,0602

Sarajevo

0,9639

Skopje

1,0000

Sofija

1,0000

Stockholm

1,0602

Strasbourg

1,1325

Šanghaj

1,2048

Tbilisi

0,9759

Teheran

1,1687

Tel Aviv

1,1117

Tirana

0,9639

Tokio

1,1807

Trst

1,1084

Varšava

0,9036

Vatikan

1,1325

Vilna

1,0361

Washington

1,1566

Zagreb

0,9880

Zugdidi

0,9277

Ženeva

1,3373
«.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(1) Spremenjena priloga 2 se začne uporabljati 1. junija
2016.
(2) Najvišji zneski vpisnin in šolnin iz spremenjene preglednice tretjega odstavka 25. člena se začnejo uporabljati s
šolskim letom 2016/2017.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-16/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2016-3130-0013
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1693.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o javnem financiranju visokošolskih zavodov
in drugih zavodov

Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem
financiranju visokošolskih zavodov
in drugih zavodov
1. člen
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in
drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 64/12 in 12/13) se v
drugem odstavku 5. člena črta besedilo
»TSF k = S fiksni del TSF-Zk + S variabilni del TSF-Zk«.
2. člen
6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. člen se črtajo.
3. člen
Za črtanim 12. členom se dodajo novi 12.a, 12.b, 12.c,
12.č in 12.d člen, ki se glasijo:
»12.a člen
(določanje sredstev TSF)
Sredstva TSF so enaka sredstvom TSF preteklega leta,
povečanim najmanj za realno rast bruto domačega proizvoda
preteklega leta.
Če letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost ne
zadostujejo za TSF tekočega leta, izračunanega kot vsoto TSF-Z, določenih v skladu z 12.b do 12.d členom ter 14. Do 16. členom te uredbe, se visokošolskim zavodom TSF-Z sorazmerno
zmanjšajo do razpoložljivih letnih proračunskih sredstev za
študijsko dejavnost za TSF.
12.b člen
(določanje sredstev TSF-Z)
Sredstva TSF-Z se izračunajo ob upoštevanju:
– študijskega področja posameznega študijskega programa,
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– števila vpisanih študentov rednega študija prve in druge
stopnje brez ponavljalcev in absolventov na visokošolskem
zavodu v tekočem študijskem letu in
– števila diplomantov rednega študija po študijskih programih za pridobitev visoke strokovne in univerzitetne izobrazbe,
sprejetih pred 11. junijem 2004, ter po študijskih programih
prve in druge stopnje na visokošolskem zavodu v preteklem
koledarskem letu.
TSF-Z sredstva javnega visokošolskega zavoda in koncesioniranega visokošolskega zavoda za koncesionirane študijske programe so v tekočem koledarskem letu enaka produktu
vsote enot visokošolskega zavoda in enote financiranja iz 12.č
člena te uredbe.
12.c člen
(študijske skupine in faktorji)
Študijski programi po študijskih področjih v skladu s KLASIUS se združujejo v sedem študijskih skupin z naslednjimi
faktorji:
1. (31) družbene vede, (32) novinarstvo in obveščanje,
(34) poslovne in upravne vede ter (38) pravne vede: f(1) = 1,0;
2. (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev,
(22) humanistika, (72) zdravstvo, podpodročja 720 – zdravstvo
(podrobneje neopredeljeno), 725 – zdravstvena tehnologija in
726 – terapija in rehabilitacija, (76) socialno delo, (81) osebne
storitve, (84) transportne storitve in (86) varovanje: f(2) = 1,75;
3. (21) umetnost – visokošolski strokovni študijski programi, (48) računalništvo, (52) tehnika, brez podpodročja 524
– kemijska tehnologija in procesno inženirstvo, (54) proizvodne
tehnologije, (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, (72)
zdravstvo, podpodročje 723 – zdravstvena nega in oskrba ter
(85) varstvo okolja: f(3) = 2,50;
4. (42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika,
(62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo: f(4) = 3,30;
5. (44) fizikalne in kemijske vede, (52) tehnika, podpodročje 524 – kemijska tehnologija in procesno inženirstvo ter
(72) zdravstvo, podpodročje 727 – farmacija in lekarništvo:
f(5) = 3,50;
6. (64) veterinarstvo ter (72) zdravstvo, podpodročji 721
– medicina in 724 – zobozdravstvo: f(6) = 4,50;
7. (21) umetnost – univerzitetni in magistrski študijski
programi: f(7) = 6,65.
Faktor študijske skupine f(s) izraža razmerje med sredstvi, namenjenimi za izvedbo študija v študijski skupini, v primerjavi s prvo študijsko skupino.
12.č člen
(določanje enote financiranja)
Enota financiranja se določi tako, da se sredstva za TSF
v tekočem koledarskem letu delijo z vsoto študentov, pomnoženih s pripadajočo utežjo, in diplomantov.
Študent je vsak študent rednega študija prve in druge
stopnje, ki ni ponavljalec oziroma absolvent, na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih visokošolskih zavodih za
koncesionirane študijske programe v tekočem študijskem letu.
Diplomant je vsak diplomant rednega študija prve in druge
stopnje ter študijskih programov za pridobitev visoke strokovne
in univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004, na
javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih visokošolskih
zavodih za koncesionirane študijske programe v preteklem
koledarskem letu.
Utež študenta je faktor študijske skupine, v katero se
uvršča študijski program, v katerega je študent vpisan.
12.d člen
(sprememba TSF-Z)
Če se po določitvi sredstev iz 12.a do 12.č člena te
uredbe TSF-Z sredstva zavoda v tekočem proračunskem letu
glede na TSF-Z sredstva zavoda v preteklem proračunskem
letu zmanjšajo za več kot 5 %, so TSF-Z sredstva zavo-
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da enaka TSF-Z sredstvom preteklega proračunskega leta,
zmanjšanim za 5 %.
Če se po določitvi sredstev iz 12.a do 12.č člena te uredbe
TSF-Z sredstva zavoda v tekočem proračunskem letu glede
na TSF-Z sredstva zavoda v preteklem proračunskem letu
povečajo za več kot 14,5 %, so TSF-Z sredstva zavoda enaka
TSF-Z sredstvom preteklega proračunskega leta, povečanim
za 14,5 %.
Če po določitvi TSF-Z sredstev iz prvega in drugega
odstavka tega člena TSF-Z sredstva presegajo razpoložljiva
proračunska sredstva, se zavodom, katerim so se sredstva
glede na preteklo proračunsko leto povečala, TSF-Z sredstva
sorazmerno zmanjšajo do razpoložljivih proračunskih sredstev.
Obseg TSF sredstev, ki se zaradi določb prvega in drugega odstavka tega člena ne razporedijo med visokošolske
zavode, se prerazporedijo v RSF sredstva.«.
4. člen
V 14. členu se črtata besedi »fiksni del« v vseh sklonih.
5. člen
V 15. členu se črtata besedi »fiksni del« v vseh sklonih.
6. člen
V četrtem odstavku 16. člena se zadnji stavek spremeni
tako, da se glasi: »Po tem obdobju se TSF-Z določajo v skladu
z 12.a do 15. členom te uredbe.«.
7. člen
V 20. členu se črtata besedi »fiksni del«.
8. člen
V drugem odstavku 22. člena se črtata besedi »variabilnega dela«.
9. člen
V prvem odstavku 53. člena se črta druga alineja.
Dosedanje tretja do peta alineja postanejo druga do četrta
alineja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ne glede na 23. člen uredbe se TSF-Z za koledarsko leto
2016 s sklepom ministra določi do 20. junija 2016.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-9/2016
Ljubljana, dne 27. maja 2016
EVA 2016-3330-0017
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1694.

Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe
o zavarovanju drevesnega parka ob graščini –
hiša št. 1 v Sežani

Na podlagi 49. člena v zvezi s 163. členom Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) izdaja
Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o prenehanju veljavnosti Odločbe
o zavarovanju drevesnega parka ob graščini –
hiša št. 1 v Sežani

UREDBO
o prenehanju veljavnosti
Odločbe o zavarovanju drevesnega parka
graščine Viltuš ob Dravi

1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Odločba
o zavarovanju drevesnega parka ob graščini – hiša št. 1 v Sežani (Uradni list LRS, št. 26/51).

1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Odločba
o zavarovanju drevesnega parka graščine Viltuš ob Dravi (Uradni list LRS, št. 14/52).

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-18/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2016-2550-0039

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-22/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2016-2550-0041

Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1695.

Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe
o zavarovanju drevesnega parka ob hiši št. 145
v Sežani

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1697.

Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe
o zavarovanju kačje smreke v Koševniku

Na podlagi 49. člena v zvezi s 163. členom Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) izdaja
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi 49. člena v zvezi s 163. členom Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju
drevesnega parka ob hiši št. 145 v Sežani

UREDBO
o prenehanju veljavnosti
Odločbe o zavarovanju kačje smreke
v Koševniku

1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Odločba
o zavarovanju drevesnega parka ob hiši št. 145 v Sežani (Uradni list LRS, št. 24/51).
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-19/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2016-2550-0040
Vlada Republike Slovenije

1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Odločba
o zavarovanju kačje smreke v Koševniku (Uradni list LRS,
št. 23/51).
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-20/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2016-2550-0042
Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1696.

Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe
o zavarovanju drevesnega parka graščine
Viltuš ob Dravi

Na podlagi 49. člena v zvezi s 163. členom Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) izdaja
Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1698.

Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe
o zavarovanju vrtnega parka v Štanjelu

Na podlagi 49. člena v zvezi s 163. členom Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) izdaja
Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o prenehanju veljavnosti
Odločbe o zavarovanju
vrtnega parka v Štanjelu
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Odločba o zavarovanju vrtnega parka v Štanjelu (Uradni list LRS,
št. 23/51).
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-21/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2016-2550-0043

Uradni list Republike Slovenije
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Sofiji, v Republiki Bolgariji
I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Sofiji, v Republiki Bolgariji se imenuje Nikolay Vassilev Vassilev.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-131/2015/4
Ljubljana, dne 28. avgusta 2015
EVA 2015-1811-0124

Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1699.

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Sofiji, v Republiki Bolgariji

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 80/10 – ZUTD in 31/15) je na
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Sofiji,
v Republiki Bolgariji
I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Sofiji, v Republiki Bolgariji, ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje konzulata obsega celotno ozemlje
Republike Bolgarije.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju sodelovanja
na področju gospodarstva, kulture in znanosti med Republiko
Slovenijo in konzularnim območjem.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-19/2015
Ljubljana, dne 28. avgusta 2015
EVA 2015-1811-0123

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1701.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15) in
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka
702-33/2015 z dne 21. 4. 2016, na 80. redni seji dne 19. 5.
2016 izdala naslednjo

ODLOČBO
1. Valentina Kovačič Sever, rojena 7. 2. 1979, se imenuje
za pomočnico državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.
2. Pomočnica državnega pravobranilca Valentina Kovačič Sever na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
nastopi delo 1. 6. 2016.
Št. 70201-3/2016
Ljubljana, dne 21. aprila 2016
EVA 2016-2030-0023
Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1700.

Sklep o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v Sofiji, v Republiki
Bolgariji

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) je na

Odločba o imenovanju pomočnice državnega
pravobranilca na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA
1702.

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15)
izdaja minister za infrastrukturo
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PRAVILNIK
o rednem vzdrževanju javnih cest
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vrste in način izvedbe rednih vzdrževalnih del na javnih cestah (v nadaljnjem besedilu: redno
vzdrževanje cest) in potrebni nivo rednega vzdrževanja cest.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. berma je površina med pobočjem brežine in robnikom
vozišča, muldo, koritnico ali robnim pasom;
2. elementarni dogodek je nepričakovan dogodek na cesti, povzročen zaradi delovanja naravnih sil (npr. slabo vreme,
poplave, potres, velike količine padavin, zdrsi pobočij, zemeljski
plazovi in usadi, močan veter), zaradi česar sta ogrožena promet in cesta ter je povzročena materialna škoda;
3. geografsko-klimatski pogoji so pogoji, ki jih opredeljujejo vsi vremenski pojavi v določenem časovnem obdobju na
določenem kraju ali področju, skozi katero poteka cesta;
4. hortikulturna ureditev je ureditev okolice z vegetacijo
po pripravljenem načrtu;
5. krpanje udarnih jam na asfaltnem vozišču je vgraditev
zmesi asfalta ustrezne kakovosti v območju poškodovane asfaltne obrabne ali krovne plasti, na makadamskem vozišču pa
krpanje z ustrezno mešanico drobljenca;
6. mrežaste razpoke so v obliki mreže med seboj povezane razpoke krovne plasti asfalta;
7. mulda je plitek, utrjen sestavni del ceste, ki omogoča
odvodnjavanje površinske vode z vozne ali pohodne površine;
8. načrt pluženja je načrt plužnih poti po posameznih
cestnih odsekih;
9. oprijemljivost ceste pomeni sposobnost prenosa sil v
naležni površini pnevmatike s trenjem vozila na vozno površino;
10. poledica je tanka plast ledu na vozišču ali drugi prometni površini;
11. poročilo o stanju ceste je poročilo, ki vsebuje strokovno oceno stanja ceste po enem ali več tehničnih kriterijih;
12. posipanje ceste pomeni raztros snovi za taljenje snega ali ledu ter kamnitega drobirja kot ukrep za povečanje torne
sposobnosti vozišča v zimskem času;
13. poškodba zaradi zmrzovanja (zmrzlinska poškodba)
je poškodba na cesti, ki je posledica učinkovanja mraza v povezavi z vodo v cestnem telesu ali voziščni konstrukciji;
14. poškodbe zaradi odjuge so poškodbe cestišča, ki
nastanejo po dolgotrajni globinski zamrznjenosti voziščne konstrukcije zaradi otoplitve;
15. povprečni letni dnevni promet (v nadaljnjem besedilu: PLDP) je na podlagi podatkov štetij prometa ovrednoteno
povprečno dnevno število motornih vozil, ki je v določenem letu
prevozilo izbrani prerez ceste;
16. površinska prevleka pomeni izdelavo zaščitne plasti
površine s pobrizgom bitumenskega veziva in posipom zrn
drobirja;
17. pregled ceste je strokovni pregled, ki ga vizualno ali
z napravami opravi strokovno usposobljena oseba ali organizacija;
18. pregledniška služba je služba izvajalca rednega vzdrževanja cest, ki v določenem času in razporedu fizično nadzira
dogajanja, ki vplivajo na cesto in promet na njej;
19. prevoznost ceste je omogočanje varnega odvijanja
prometa;
20. profiliranje vozišča je izdelava ali popravilo vozišča z
ustreznim prečnim profilom;
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21. prometna površina je površina javne ceste, ki je namenjena odvijanju prometa;
22. protiprašno škropljenje je škropljenje vozišča z vodo
ali vodno raztopino z dodanim kemičnim sredstvom;
23. razpoke, stiki in rege so nenačrtovane posamezne
tanke zevajoče odprtine na eni ali več veznih plasteh voziščne
konstrukcije ali druge prometne površine;
24. rezkanje zglajenih asfaltnih površin je ukrep za začasno povečanje torne sposobnosti vozne površine in odstranitev
večje neravnosti;
25. snovi za taljenje snega in ledu so kemične snovi, ki
pri različnih temperaturnih pogojih omogočajo taljenje ledu na
prometni površini;
26. stanje ceste je lastnost ceste, ki je določena z enim
ali več kriteriji stanja posameznih sestavnih delov ceste (npr.
ravnost vozišča, oprijemljivost vozišča, nosilnost voziščne konstrukcije);
27. tehnične lastnosti ceste so lastnosti, opredeljene z
geometrijskimi in konstrukcijskimi elementi ceste;
28. udarna jama je lokalna poškodba asfaltne obrabne
ali krovne plasti z ostrimi robovi, ki predstavlja nevarnost za
udeležence cestnega prometa;
29. varnostne lastnosti ceste so lastnosti, ki ob upoštevanju prometnih predpisov in drugih razmer na cesti omogočajo
varno uporabo ceste;
30. začasna prometna ureditev je ureditev, ki nastane
zaradi fizične dejavnosti na cesti (npr. opravljanje del na cesti)
in zahteva spremembo obstoječe prometne ureditve.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, katerih pomen
ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga
določajo predpisi, ki urejajo ceste.
3. člen
(namen rednega vzdrževanja cest)
Javne ceste se vzdržujejo tako, da:
– se ohranijo njihove prometne, tehnične in varnostne
lastnosti,
– se okolje v največji možni meri zaščiti pred škodljivimi
vplivi cestnega prometa.
4. člen
(načrtovanje in način izvajanja del rednega vzdrževanja)
(1) Redno vzdrževanje cest se opravlja vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter
s strokovno usposobljenimi izvajalci rednega vzdrževanja cest.
Strokovni nadzor nad rednim vzdrževanjem cest zagotavlja
upravljavec cest.
(2) Redno vzdrževanje ceste se začne po predaji ceste
ali njenega posameznega dela v promet. Redno vzdrževanje
cest se praviloma opravlja v času najprimernejših vremenskih,
prometnih in drugih razmer za opravljanje teh del. Območje,
kjer se opravlja redno vzdrževanje ceste, izvajalec rednega
vzdrževanja ceste označi in zavaruje s predpisano prometno
signalizacijo in prometno opremo v skladu s pravilnikom, ki ureja zapore na cestah, tako da je zagotovljena varnost prometa
in delavcev pri opravljanju del. Začasno prometno ureditev
izvajalec rednega vzdrževanja ceste odstrani takoj, ko ni več
potrebna.
(3) Upravljavec cest enkrat letno izdela poročilo o stanju
cest s podatki o posameznih delih rednega vzdrževanja cest. Ti
podatki so podlaga za izdelavo letnega plana rednega vzdrževanja cest, v katerem so določena potrebna finančna sredstva
za izvajanje rednega vzdrževanja cest za naslednje leto.
(4) Dela rednega vzdrževanja cest, ki so potrebna za zagotavljanje varnega prometa in ohranitev dobrega stanja cest,
so določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Dela
so razvrščena v prednostne razrede glede na kategorijo ceste
in pomembnost opravila.
(5) Finančna sredstva za redno vzdrževanje cest se razporedijo tako, da se za neodložljiva dela v prvem prednostnem
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razredu zagotovijo vsa potrebna finančna sredstva. Za dela
v drugem in tretjem prednostnem razredu se izdela program
glede na preostala razpoložljiva finančna sredstva.
5. člen
(obveščanje javnosti)
Upravljavec cest organizira zbiranje podatkov o stanju
in prevoznosti cest ter o tem obvešča javnost. Če se zaradi
vremenskih razmer, rednega vzdrževanja ceste, naravnih ali
prometnih nesreč ter drugih izrednih dogodkov na cesti ali ob
njej spremenijo pogoji za odvijanje prometa, upravljavec ceste
zagotovi sprotno obveščanje javnosti.
6. člen
(izvedbeni program rednega vzdrževanja cest)
(1) Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest, ki ga ob
upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev pripravi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in ga predloži v potrditev upravljavcu cest.
(2) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste pripravi za vsak
koledarski mesec mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja cest, v katerem so določeni posamezni ukrepi na cestah
za naslednji mesec. Mesečni izvedbeni program rednega vzdrževanja cest potrdi upravljavec cest.
(3) Z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest
se določijo obdobja in razpored opravljanja posameznih del,
tehnološki postopki, roki izvedbe ter drugi pogoji za opravljanje
rednega vzdrževanja cest (npr. vrsta del, strojno ali ročno delo,
vrsta strojev za izvajanje del, časovno izvajanje del).
II. NADZOR NAD STANJEM CEST
7. člen
(nadzor nad stanjem cest)
Nadzor nad stanjem cest zagotavljata upravljavec cest
s pregledi cest in izvajalec rednega vzdrževanja ceste s pregledniško službo. Upravljavec cest zbira podatke, ugotovljene
s pregledi cest in cestnih objektov, ter vodi podatke o stanju
cest in cestnih objektov. Ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov so podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih
ukrepov.
8. člen
(obdobni pregledi cest in cestnih objektov)
(1) Obdobni pregledi avtocest in hitrih cest se opravljajo
periodično v skladu z razporedom, določenim z izvedbenim
programom rednega vzdrževanja cest. Obdobni pregledi ostalih cest se opravljajo po potrebi in v obsegu, ki ga določi upravljavec cest.
(2) Obdobni pregledi cestnih objektov se opravljajo najmanj enkrat na šest let. Jekleni in leseni cestni objekti se pregledajo najmanj enkrat letno. Pregledajo se vsi deli cestnega
objekta in na zahtevo upravljavca cest izvedejo meritve in
preizkusi.
(3) Obdobni pregled se zaključi s poročilom o stanju pregledanega dela ceste ali cestnega objekta, ki vsebuje predloge
o potrebnih vzdrževalnih ukrepih.
9. člen
(izredni pregledi cest in cestnih objektov)
(1) Izredni pregledi cest ali cestnih objektov se opravijo:
– neposredno ali takoj po dogodkih kot so naravne nesreče, hude prometne nesreče, požar, eksplozije, posedanje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto,
oziroma takrat, ko je ogrožena varnost cestnega prometa,
– ob pojavu nenadnih večjih poškodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta,
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– pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta
za prevzemanje dodatnih ali izrednih prometnih obremenitev,
– pred potekom garancijske dobe za cesto ali cestni
objekt.
(2) Upravljavec cest določi vsebino in obseg izrednega
pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje pregleda. Komisija
o svojih ugotovitvah sestavi poročilo s predlogom potrebnih
ukrepov in določi pogoje za začasno oziroma stalno uporabo
ceste ali cestnega objekta.
III. REDNO VZDRŽEVANJE CEST
10. člen
(dela rednega vzdrževanja cest)
(1) Redno vzdrževanje cest se opravlja v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste o svojem delu vodi podatke, iz katerih
mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg
in trajanje teh del, poraba materialov, uporabljena delovna sila
in mehanizacija ter druge pomembne podatke. Redno vzdrževanje cest se opravlja praviloma v času manjšega obsega
prometa in, če je mogoče, brez omejitev prometa.
(2) Dela rednega vzdrževanja so:
1. pregledniška služba,
2. redno vzdrževanje prometnih površin,
3. redno vzdrževanje cestnih objektov,
4. redno vzdrževanje bankin,
5. redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
6. redno vzdrževanje brežin in berm,
7. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
8. redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
9. redno vzdrževanje vegetacije,
10. zagotavljanje preglednega polja in prostega profila
ceste,
11. čiščenje cest,
12. redno vzdrževanje mejnikov,
13. redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
14. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij
vozil,
15. intervencijski ukrepi in
16. zimska služba.
11. člen
(pregledniška služba)
(1) Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko
vplivajo na cesto in promet na njej, ter z vizualnim pregledom
preverja stanje vseh sestavnih delov ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela in
meritve na cesti, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi, ki so potrebna za izvajanje zimske
službe.
(2) Med manjša ali zavarovalna dela na cesti, ki jih opravlja pregledniška služba, spadajo zlasti:
– takojšnje zavarovanje nevarnih mest in ovir na cesti,
– odstranjevanje predmetov, ki ogrožajo varnost prometa,
z vozišča in drugih prometnih površin,
– preprečevanje drsnosti vozišča ob razlitju oljnih tekočin,
razsutega tovora, nanosov blata,
– preverjanje in preprečevanje posegov v cestno telo ali
varovalni pas,
– čiščenje sistema za odvodnjavanje, če bi zastajajoča
voda ogrožala cesto ali varnost prometa,
– popravilo in čiščenje vertikalne prometne signalizacije,
– čiščenje in manjša popravila prometne opreme,
– obsekovanje in obrezovanje rastlinja za zagotovitev
vidnosti prometne signalizacije v preglednem polju in pregledni
bermi,
– ravnanje smernikov in stebričkov za zaznamovanje
mejnikov,
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– ravnanje in ponovna postavitev zimskih kolov,
– manjša popravila bankin,
– ročna košnja v preglednem polju,
– krpanje udarnih jam,
– kontrola stanja in vidnosti mejnikov,
– zagotavljanje prostega profila ceste,
– nadziranje postavitve in delovanja začasne prometne
signalizacije,
– nadziranje stanja brežin in naprav za zaščito ceste pred
padajočim kamenjem,
– preverjanje stanja in ustreznosti varnostnih in varovalnih
ograj,
– čiščenje območja ceste.
(3) Podatke o ugotovitvah s pregledov in o opravljenih
delih mora izvajalec rednega vzdrževanja ceste zapisovati in
hraniti ter jih posredovati upravljavcu cest.
(4) Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:
– enkrat dnevno na avtocestah in hitrih cestah,
– dvakrat tedensko na glavnih cestah, glavnih mestnih
cestah, zbirnih mestnih ali krajevnih cestah ter na regionalnih
in drugih cestah s PLDP nad 4000,
– enkrat tedensko na regionalnih cestah s PLDP do 4000,
lokalnih cestah, mestnih ali krajevnih cestah ter na kolesarskih
poteh.
(5) Na cestah nižjih kategorij (npr. javna pot) pogostost
pregledov določi upravljavec ceste glede na pomen ceste, prometne obremenitve, geografsko-klimatske razmere ter druge
posebne razmere.
(6) V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih
primerih, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej, je treba
pogostost in obseg pregledov prilagoditi razmeram. Pregled
se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko
preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost
cestnega preglednika. Glede na potek ceste v prostoru in ogroženost cestnega prometa lahko upravljavec ceste določi pogostnost pregledov glede na stopnjo ogroženosti (npr. padajoče
kamenje, zdrsi pobočij, zavarovanje zožitev zaradi usadov).
(7) Pregledniška služba najmanj enkrat na tri mesece
vizualno pregleda cestne objekte, pri čemer mora pregledati
zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost prometa
(npr. pregled dilatacije, naprav za odvodnjavanje, opornih in
podpornih konstrukcij).
(8) Pregledniško službo opravljajo cestni pregledniki. Nadzor nad delom pregledniške službe opravlja upravljavec cest.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v posameznih delih
naprav za odvodnjavanje zastajanje vode dovoljeno (npr. peskolovi, usedalniki).

12. člen

(redno vzdrževanje vegetacije)

(redno vzdrževanje prometnih površin)
Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del
javne ceste, obsega njihovo čiščenje in popravila lokalnih poškodb (npr. krpanje udarnih jam in mrežastih razpok) oziroma
polaganje asfaltne prevleke preko vozišča in robnih pasov,
zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih
in neravnih asfaltnih površin ali izdelavo asfaltnih prevlek preko
zglajenih površin ter popravila drugih podobnih poškodb.
13. člen
(redno vzdrževanje bankin)
Bankine se vzdržujejo tako, da zagotavljajo bočno stabilnost vozišča, omogočajo razpršeno odtekanje vode z vozišča
in postavitev prometne signalizacije in prometne opreme.
14. člen
(redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje)
(1) Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in
nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče.
Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da
ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh
sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

15. člen
(redno vzdrževanje brežin in berm)
Brežine usekov, zasekov in nasipov ceste se vzdržujejo
tako, da sta zagotovljena stabilen nagib in oblika, da se na njih
utrjuje ali odstranjuje nestabilen material in da se ohranjajo
obstoječe tehnične in biološke ureditve oziroma zaščite. Redna
vzdrževalna dela na brežinah in bermah obsegajo zlasti:
– vzdrževanje vegetacije,
– utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala,
– čiščenje in širitev površin ter vzdrževanje tehničnih
zaščitnih naprav.
16. člen
(redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne
opreme)
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne
opreme obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij.
Prometna signalizacija in prometna oprema na cestah morata
biti redno vzdrževani tako, da so zagotovljeni njuna stabilnost,
brezhibno delovanje in vidnost ter izpolnjevanje zahtev iz pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na
javnih cestah.
17. člen
(redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev)
(1) Cestna razsvetljava, naprave in ureditve se vzdržujejo
tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje. Vzroke, ki
to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče,
pa izvesti ustrezne začasne rešitve in zavarovalne ukrepe.
(2) Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni
v cesto ali cestne objekte in so namenjeni urejanju in nadzoru
prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju,
pobiranju cestnine, telekomunikacijske naprave, energetski kabli, prezračevalne, zaščitne in varnostne naprave ter ureditve
in naprave na počivališčih, se vzdržujejo v skladu z navodili
in predpisi za delovanje teh naprav in tako, da ne ogrožajo
varnosti prometa.
18. člen
(1) Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija
kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, da so
vidne in dostopne prometna signalizacija in prometna oprema
ter cestne naprave in druge ureditve.
(2) Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa in druge
zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej.
(3) Hortikulturne ureditve v območju cestnega sveta državnih cest v naselju, brežine cestnega telesa z urejenimi površinami za odvijanje kolesarskega in peš prometa ter vegetacijo
v profilu traktorske poti vzdržujejo občine.
19. člen
(zagotavljanje preglednosti)
Pregledno polje se vzdržuje tako, da je zagotovljena
preglednost, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske
razmere zagotovljena največja možna preglednost.
20. člen
(čiščenje cest)
Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse,
kar lahko negativno vpliva na njihovo funkcionalnost, varnost
prometa in varovanje okolja.
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21. člen

(redno vzdrževanje prostega profila ceste)
Prosti profil ceste se vzdržuje tako, da vanj ne segajo
fizične ovire. Če fizične ovire ni mogoče odstraniti, se ovira
označi s predpisano prometno signalizacijo in prometno
opremo.
22. člen
(redno vzdrževanje mejnikov)
(1) Mejniki posestnih meja upravljavca cest se vzdržujejo
tako, da je zagotovljena njihova vidnost.
(2) Za stalnost in nepoškodovanost mejnikov skrbita lastnik zemljišča, ki meji na cestni svet, in upravljavec ceste.
23. člen
(redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin)
Redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih
varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti
ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih
emisij prometa obsega popravila, obnove, čiščenje in urejenost
travnatih in drugih površin ter redno vzdrževanje opreme na
teh površinah.
24. člen
(redno vzdrževanje cestnih objektov)
(1) Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na
objektu in prostoru okoli cestnega objekta pravočasno ugotovijo
in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na stabilnost,
funkcionalnost in trajnost cestnega objekta ter varnost cestnega prometa.
(2) Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov spada
zlasti čiščenje:
– prometnih površin in prometne opreme na cestnem
objektu,
– prostora neposredno okoli cestnega objekta,
– ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov cestnega objekta,
– naprav za odvodnjavanje,
– naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža
cestni objekt ali cestni promet,
– obodnih sten predora,
– grafitov in drugih napisov.
(3) Poleg del iz prejšnjega odstavka se v okviru rednega
vzdrževanja cestnega objekta opravljajo tudi manjša popravila:
– poškodb prometnih površin (npr. krpanje udarnih jam,
zalivanje razpok, rezkanje neravnin, popravilo in nadomestitev
izpadlih robnikov),
– posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih
cestnega objekta (npr. krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug,
popravila zaščitne plasti armature, razmajanih kamnov),
– protikorozijske zaščite,
– hidroizolacije in odvodnjavanja,
– izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij.
25. člen
(intervencijski ukrepi)
(1) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste organizira dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih
ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj, predvsem v primeru
elementarnih dogodkov, izvajalec rednega vzdrževanja ceste
takoj obvesti upravljavca ceste, če je ogrožen ali oviran cestni
promet, pa tudi policijo.
(2) Pri naravnih nesrečah (npr. neurje, poplava, plaz,
potres, žled), hudih prometnih nesrečah in drugih izrednih
dogodkih izvajalec rednega vzdrževanja ceste takoj odpravi
vzroke (npr. poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih
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je oviran ali ogrožen cestni promet oziroma zaradi katerih
bi lahko prišlo do hujših poškodb ceste in večje materialne
škode. Če to ni mogoče, izvajalec rednega vzdrževanja ceste označi ovire in zavaruje promet s predpisano prometno
signalizacijo in prometno opremo, izvede nujne ukrepe za
zavarovanje ceste in, če okoliščine dopuščajo, vzpostavi
prevoznost ceste.
26. člen
(zimska služba)
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti ceste in varnega prometa v
zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo, ko je zaradi zimskih pojavov (npr. sneg, poledica) lahko ovirano ali ogroženo
normalno odvijanje prometa in pri tem prihaja do odstopanj od
sicer zagotovljenih tehničnih lastnosti ceste.
27. člen
(izvedbeni program zimske službe)
(1) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma v
obdobju trajanja zimskih razmer, se ceste vzdržujejo v skladu
z izvedbenim programom zimske službe. Izvedbeni program
zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in
ga predloži v potrditev upravljavcu cest najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
(2) Z izvedbenim programom zimske službe se določijo
zlasti:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe s podatki o medsebojni
komunikaciji (npr. kontaktni podatki, podatki o centrih obveščanja),
– usklajenost različnih izvajalcev zimske službe na isti
cesti v naseljih (npr. vzdrževanje površin za pešce in kolesarje,
križišč, priključkov, avtobusnih postajališč in dostopa do njih,
odstranjevanje snega, odvoz na deponije),
– lokacije stalnih večjih koncentracij izvora ali cilja pešcev,
uporabe objektov ali površin v javni rabi v naseljih (npr. šole,
nakupovalni centri, železniške in avtobusne postaje, zdravstveni domovi, bolnišnice, domovi za ostarele, športni objekti, kulturne ustanove, javna parkirišča),
– vodja koordiniranega dela različnih izvajalcev,
– seznam pogodbenih izvajalcev,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov
in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– seznam posebno težavnih cestnih odsekov ob nastanku
neugodnih vremenskih razmer,
– seznam z oznako mest za postavitev prometne signalizacije za čas trajanja zimske službe,
– seznam vremenskih postaj, katerih podatki se upoštevajo pri izvajanju zimske službe,
– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– seznam posebnih strojev,
– dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti
in razpored delovnih skupin,
– poti posipanja proti poledici in odstranjevanja snega
(plužne in posipne poti),
– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na cesti,
– način zbiranja podatkov in shema obveščanja javnosti
o stanju in prevoznosti cest,
– dela po zimski službi (npr. odstranitev ostankov posipnih materialov, začasno postavljene prometne signalizacije in
prometne opreme, cestnih naprav in ureditev za zavarovanje
ceste in prometa v zimskem obdobju).
(3) Dela po zimski službi je treba izvesti najkasneje v
enem mesecu po koncu zimskega obdobja.
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28. člen
(pripravljalna dela pred začetkom opravljanja zimske službe)
Pripravljalna dela se opravljajo pred začetkom zimskega
obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske
službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti naslednje:
– priprava mehanizacije, prometne signalizacije in prometne opreme ter posipnega materiala,
– priprava ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne
prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih
kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi
zameti – palisade),
– čiščenje in ureditev odvodnih sistemov in vozišča,
– usposabljanje in strokovno izobraževanje za opravljanje
del v času zimske službe.
29. člen
(posipanje cest zaradi poledice)
(1) V obdobjih, ko obstaja nevarnost nastanka poledice,
se izpostavljeni in prometno nevarni odseki cest posipajo zaradi preprečevanja poledice. Mesta in način posipanja se določijo
glede na vremenske razmere, geografsko-klimatske razmere,
lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere.
(2) Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je
treba namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja.
(3) Za posipanje topilnih sredstev se uporabljajo naprave,
ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Naprave za merjenje posipa s kemičnimi sredstvi morajo biti predhodno umerjene, kar se dokazuje z dokazilom o kalibraciji take naprave.
30. člen
(zagotavljanje prevoznosti cest)
(1) Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest in dostopnosti v zimskih razmerah je določeno s prednostnimi razredi,
v katere so ceste in druge prometne površine razvrščene glede
na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih razredih določi upravljavec cest tako, da je zagotovljena
usklajena prevoznost cestne mreže. Prednostni razredi za
vzdrževanje cest in drugih prometnih površin v zimskih razmerah so določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah
I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme

Št.
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vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov
se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek prevoznosti ni nujno
treba zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob
močnih snežnih zametih in snežnih plazovih. Enako velja za
poledico, ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi
sredstvi. Ceste, katerih prevoznost je odvisna od snežnih razmer, se lahko hkrati uvrstijo v I.–V. in VII. prednostni razred,
površine za pešce pa v VI. prednostni razred. Nivo vzdrževanja
se v teh primerih prilagaja trenutnim vremenskim in snežnim
razmeram.
(4) Načrt pluženja, mesta odvažanja in odlaganja snega
se določijo z izvedbenim programom zimske službe. Strojno
odstranjevanje snega in ledu je treba izvajati tako, da ne pride
do poškodb ceste.
(5) Če opravljanje zimske službe upravljavca ceste določene ceste ali druge prometne površine vpliva na opravljanje
zimske službe upravljavca ceste druge ceste ali druge prometne površine, mora biti delo medsebojno koordinirano. Delo
koordinira upravljavec ceste višje kategorije.
IV. KONČNI DOLOČBI
31. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98 in
109/10 – ZCes-1).
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-415/2015/18-02111214
Ljubljana, dne 16. maja 2016
EVA 2015-2430-0092
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister za
Infrastrukturo
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2.3 Čiščenje prometnih površin zunaj vozišča

2.4 Popravila zmrzlinskih poškodb

2
2
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2.5.2 Mrežaste razpoke (krpanje ali
asfaltne prevleke)

2.5.3 Popravilo lokalnih neravnin
(vdori, izbokline)

2.5.4 Zalivanje reg in razpok

2.5.5 Ohrapljevanje obrabne plasti
za zagotovitev ustrezne oprijemljivosti
(rezkanje,vgradnja asfaltnih prevlek)

2
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2.6 Betonske prometne površine

1

2.5.1 Udarne jame (krpanje s hladno ali
vročo zmesjo ali asfaltne prevleke)

2.5 Asfaltne prometne površine

1

2.2 Čiščenje vozišča

2. VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN

Št.

1.1 Pregledniška služba
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. PREGLEDI CEST

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dela rednega vzdrževanja
AC
HC
G1
G2
R1
R2
R3
LC
JP
LG
LZ
LK
KD
KG
KR
KJ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razvrstitev del rednega vzdrževanja v prednostne razrede
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2.8.2 Zapolnjevanje stikov
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3.2 Popravila, utrjevanje,
uravnavanje in profiliranje
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
1

4.2 Lokalna popravila ali nadomestitve
posameznih delov

4.3 Zamenjava pokrova jaška
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Št.

4.4 Izkopi zasutih jarkov
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

4.1 Čiščenje

4. NAPRAVE ZA ODVODNJAVANJE

3.3 Prekop za odvod vode
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

3.1 Čiščenje

3. BANKINE

2.8.3 Pretlakovanje
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2.8.1 Krpanje udarnih jam

1

2

2.7.4 Popravilo izboklin

1

3

2.7.3 Profiliranje vozišča

1

2

2.7.2 Gramoziranje vozišč

2.8 Tlakovane prometne površine

1

2.7.1 Krpanje udarnih jam

2.7 Makadamske prometne površine
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6.1.3 Nadomestitev izginule ali uničene
signalizacije

6.1.4 Popravila svetlobnih signalnih
naprav

6.1.5 Zamenjava dotrajane signalizacije

2

6.3.2 Popravila ali nadomestitev
poškodovane opreme
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3
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6.3.3 Popravila površinske zaščite
(protikorozijska zaščita, pleskanje)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

6.3.1 Čiščenje opreme

6.3 Prometna oprema

2

3

1

1

2

2
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6.2.1 Označbe

2

2

6.1.2 Popravila poškodovane signalizacije

6.2 Horizontalna prometna signalizacija

2

6.1.1 Čiščenje signalizacije

6.1 Vertikalna prometna signalizacija

6. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA

5.6 Manjša popravila mrež
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

5.5 Odstranitev materiala za mrežami

2

3

1

2

Št.

2

3

1

2

2

3

1

2

5.4 Lokalna popravila brežin in nasipov

3

1

3

3

1

2

5.3 Lokalne dopolnitve ozelenitve

1

2

1

2

5.2 Utrjevanje in odstranjevanje
nestabilnega materiala

2

5.1 Čiščenje brežin in berm

2

2

5. BREŽINE
2
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7.2 Popravila, nadomestitev

7.3 Vzdrževanje telekomunikacijskih naprav
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8.2 Obsekavanje, obrezovanje
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12.1 Vzpostavitev vidnosti in
čiščenje okolice
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. MEJNIKI CESTNEGA SVETA

Št.

11.2 Označitev fizičnih ovir s
prom. signalizacijo in opremo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.1 Odstranitev fizičnih ovir

11. PROSTI PROFIL CESTE

10.1 Čiščenje smeti, praznjenje kontejnerjev
in odstranjevanje predmetov (zaradi izgleda)
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. ČIŠČENJE CEST

9.1 Čiščenje preglednega polja
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. PREGLEDNOST

8.3 Košnja trave izven območja cestišča
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

8.1 Košnja na območju cestišča v širini
bankine ali pregledne berme

8. VEGETACIJA

7.4 Ureditve na počivališčih
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

7.1 Čiščenje

7. CESTNA RAZSVETLJAVA, NAPRAVE IN UREDITVE
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13.1.3 Odstranjevanje nanosov
in naplavin

2
3

13.2.2 Čiščenje prezračevalnih kanalov

13.2.3 Čiščenje prostora nad portalom
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3

3

1
1
1

15.2 Nujni ukrepi za zavarovanje ceste

15.3 Vzpostavitev prevoznosti

15.4 Čiščenje ceste po izrednem dogodku
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15.5 Odstranitev ovir
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1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
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15.1 Označitev ovir in zavarovanje prometa

15. INTERVENCIJSKI UKREPI

14.1 Izvajanje nadzora
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. NADZOR OSNIH OBREM., MAS IN DIMENZIJ VOZIL

13.3.1 Manjša popravila nosilne konstrukcije
1
1
2
2
2
2
2
1
3
1
1
1
2
2
2
3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.3 Podporni in oporni zidovi

2

13.2.1 Čiščenje oboka in sten
v predorih

1

1

2

Št.

13.2 Predori in galerije

1

13.1.2 Manjša lokalna popravila
nosilne konstrukcije

2

13.1 Premostitveni objekti
2

13. CESTNI OBJEKTI

2
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1
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1
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2

16.2 Postavitev palisad

16.3 Postavitev snežnih kolov

16.4 Postavitev dopolnilne prometne
signalizacije

16.5 Posipanje cest in pluženje snega ter
posipanje poledice na vozišču

16.6 Posipanje poledice na površinah
za pešce

16.7 Preventivno posipanje vozišč

16.8 Odstranjevanje snega

16.9 Odstranjevanje snega na površinah
za pešce

16.10 Odstranjevanje snega ob ograjah
in prometni opremi

16.11 Dela po koncu zimskega obdobja
(čiščenje cest)

16.12 Čiščenje prometne signalizacije in
prometne opreme

16.13 Odstranjevanje dopolnilne prometne
signalizacije, prometne opreme ter
cestnih naprav in ureditev
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Št.

__________________________________________________________________________________________________________________

2

16.1 Pripravljalna dela (priprava deponij)

16. ZIMSKA SLUŽBA
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Legenda:
AC
avtocesta
HC
hitra cesta
G1
glavna cesta I. reda
G2
glavna cesta II. reda
R1
regionalna cesta I. reda
R2
regionalna cesta II. reda
R3
regionalna cesta III. reda
LC
lokalna cesta
JP
javna pot
LG
glavna mestna cesta
LZ
zbirna mestna cesta ali zbirna krajevna cesta
LK
mestna ali krajevna cesta
KD
daljinska kolesarska pot
KG
glavna kolesarska pot
KR
regionalna kolesarska pot
KJ
občinska kolesarska pot

Prednostni razred:
− 1: neodložljiva dela; opustitev teh del lahko ogrozi cesto in varnost prometa na njej kot tudi samo cesto (opravljajo se v skladu z izvedbenim
programom rednega vzdrževanja cest oziroma nemudoma po ugotovitvi pomanjkljivosti);
− 2: dela, ki so nujno potrebna (opravljajo se v rokih, določenih v izvedbenem programu rednega vzdrževanja cest, in ob upoštevanju
zagotovljene višine finančnih sredstev za to vrsto del);
− 3: dela, katerih opustitev neposredno ne ogroža ceste in varnosti prometa, so pa potrebna za ohranjanje funkcionalnosti in urejenosti ceste
(opravljajo se v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest oziroma po ugotovitvi pomanjkljivosti in ob upoštevanju zagotovljene
višine finančnih sredstev za to vrsto del).
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prednostni
Vrsta ceste
Prevoznost ceste
Sneženje
Močno sneženje
razred
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
Avtoceste,
24 ur
Zagotoviti prevoznost vozišč,
Zagotoviti prevoznost vsaj
hitre ceste
pomembnejših križanj,
enega prometnega pasu in
dovozov k večjim
dovozov k večjim
parkiriščem in odstavnih
parkiriščem
pasov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II
Ceste s PLDP > 4000,
Od 5. do 22. ure
Zagotoviti prevoznost;
Zagotoviti prevoznost
glavne ceste,
možni zastoji do
(pri večpasovnicah prevoznost
glavne mestne ceste,
dveh ur med 22. in 5. uro
vsaj enega prometnega pasu),
pomembnejše
možni zastoji do dveh ur, zlasti
regionalne ceste
med 22. in 5. uro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III
Ostale regionalne ceste,
Od 5. do 20. ure
Zagotoviti prevoznost;
Zagotoviti prevoznost
pomembnejše lokalne
možni zastoji do dveh ur
(pri večpasovnicah prevoznost
ceste, zbirne mestne
predvsem med 20. in 5. uro
vsaj enega prometnega pasu),
in krajevne ceste
možni zastoji predvsem
med 20. in 5. uro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV
Ostale lokalne ceste,
Od 7. do 20. ure,
Zagotoviti prevoznost;
Zagotoviti prevoznost;
mestne in krajevne ceste, upoštevati krajevne
možni krajši zastoji
možni zastoji do enega dne
državne ceste s
potrebe
PLDP < 100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V
Javne poti, parkirišča,
Upoštevati krajevne
Zagotoviti prevoznost;
Zagotoviti prevoznost;
kolesarske povezave,
potrebe
možni zastoji do enega dne
možni večdnevni zastoji
ceste kategorije RT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI
Površine za pešce
Od 7. do 20. ure
Zagotoviti dostopnost
Zagotoviti dostopnost
upoštevati krajevne
do objektov v javni rabi
do objektov v javni rabi
potrebe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII
Ceste in kolesarske povezave, ki se v zimskih razmerah zaprejo

Prednostni razredi vzdrževanja cest in drugih prometnih površin v zimskih razmerah

Priloga 2
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o zgornjem
ustroju železniških prog

Na podlagi četrtega odstavka 37. in četrtega odstavka
37.a člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni
list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 91/13, 82/15 in
84/15 – ZZelP- J) izdaja minister za infrastrukturo

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o zgornjem ustroju
železniških prog
1. člen
V Pravilniku o zgornjem ustroju železniških prog (Uradni
list RS, št. 92/10) se v četrtem odstavku 53. člena drugi stavek
spremeni tako, da se glasi: »Kretnica se pri tem do hitrosti, ki
jo določi upravljavec v svojem sistemu varnega upravljanja, ne
sme poškodovati.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2016
Ljubljana, dne 26. maja 2016
EVA 2015-2430-0107
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo
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5863

VSEBINA
1627.
1628.
1629.

1630.
1631.
1688.
1689.

1690.
1691.

1692.
1693.
1694.
1695.
1696.
1697.
1698.
1699.
1700.
1701.

1632.
1633.
1634.
1635.
1636.
1637.
1638.
1702.
1703.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-C)
Zakon o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1D)
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov
Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

5661
5662

MINISTRSTVA

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila
Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Ritoznojčan
Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dostavi podatkov za odmero dohodnine
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju bivanja študentov
Pravilnik o spremembah Pravilnika o prilogi k diplomi
Odločba o soglasju k Sklepu o prenehanju ustanove USTANOVA FUNDACIJA UPANJE V STISKI
Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
Pravilnik o spremembi Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog

1640.

5662
1641.

VLADA

Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata
Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi
Sklep o imenovanju častne konzulke Republike
Slovenije v West Vancouvru, v Kanadi
Uredba o izvajanju podpornega programa
v vinskem sektorju
Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Adamlje 2 v
Občini Šmartno pri Litiji, Vetrnik 2 v Občini Šmartno
pri Litiji, Mala gora 2 v Občini Sodražica in Anhovo
v Občini Kanal ob Soči
Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti
za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za
delo v tujini
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka ob graščini – hiša št. 1
v Sežani
Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka ob hiši št. 145 v Sežani
Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka graščine Viltuš ob Dravi
Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju kačje smreke v Koševniku
Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju vrtnega parka v Štanjelu
Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Sofiji, v Republiki Bolgariji
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Sofiji, v Republiki Bolgariji
Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

1639.

5663

1642.

5663
5808
1643.

5824
5828

1644.
1645.

5832

1646.
5845
1683.

5847
5847

1647.

5847
5847
5848
5848
5848

5663
5666

1648.
1649.

1650.
1651.
1652.

5667
5730
5733

1653.
1654.

5733
5750
5848
5862

5750

5754
5757

BANKA SLOVENIJE

Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih
Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov

5758

SODNI SVET

Razpis nadomestnih volitev enega člana Personalnega sveta Višjega delovnega in socialnega
sodišča

5759

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april
2016

5759
5759

OBČINE

5840

5846

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je 28. člen Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju
z Ustavo
Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
Sklep o zavrženju ustavne pritožbe

1655.

BREŽICE

Sklep o začetku postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del območja
CEK-11

5760

CERKNICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica –
spremembe št. 4

5796

ČRNOMELJ

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj
po skrajšanem postopku, 2. sprememba in dopolnitev

5761

DOBREPOLJE

Pravilnik o merilih uporabe in oblikovanja cen za
najem športnih objektov v Občini Dobrepolje
Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup nepremičnin na območju Občine Dobrepolje po katerih
potekajo kategorizirane ceste

5762
5764

DOBROVA - POLHOV GRADEC

Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Polhov Gradec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Dobrova

IVANČNA GORICA

Odlok o turistični taksi v Občini Ivančna Gorica
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 367/2, 367/8, 367/9, 367/10,
367/11, 367/12, 367/13 in 367/14, vse k.o. 1816 –
Hudo, o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 1578/7, 1578/8, 1578/9,
999/22, 999/23, 999/24, 999/25 in 999/6, vse k.o.
1810 – Stična
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 354/3, k.o. 116 – Hudo

5765
5766
5766
5767

5770
5770

Stran
1656.
1657.
1658.
1659.
1660.
1661.
1662.

1663.
1664.

1684.

1665.
1666.

1685.

1686.
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Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 628/6 in 628/5, k.o. 1817 –
Radohova vas
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1613/5, k.o. 1828 – Podbukovje
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 1607/2, parc. št. 1608/3 in
parc. št. 1608/4 vse, k.o. 1810 – Stična
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št 31/7, k.o. 1816 – Hudo
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 32/8, 32/9 in 35/6, k.o. 1817
– Radohova vas
Sklep o pridobiti statusa javnega dobra parc.
št. 176/2, 176/3, 156/3 vse k.o. 1810 – Stična
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5770

1670.
1671.

5771
1672.
5771

1673.

5771

1674.

5772
1675.
5772
1676.

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
izvedbenih prostorskih aktov Občine Štore

5773

1677.

5774

1678.
1679.
1680.

5806

1681.

Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Sklep o višini vodarine
Sklep o določitvi subvencije najemnine
Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

KRIŽEVCI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtnoposlovni coni v Bučečovcih

LAŠKO

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v Občini Laško
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Laško

1682.
5778
5778

LJUBLJANA

Avtentična razlaga določb prvega odstavka 95. člena in prvega odstavka 100. člena v povezavi z 12.
členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
Sklep o cenah storitev čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok

1668.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2016

1687.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold

1669.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta Kamnoloma Vrčice

5784
5789
5789
5790
5791

5792

TOLMIN

5793
5793
5794
5794
5796

TRŽIČ

Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti
Občine Tržič

5796

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 38/16
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

5806
5807

LOŠKI POTOK

1667.

5782

ŠTORE

5772

KAMNIK

Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto
2015
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka na
območju Občine Kamnik

ŠMARTNO PRI LITIJI

Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2015
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za
programsko obdobje 2016–2020
Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Občini Šmartno pri Litiji
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2016

5778

NOVA GORICA

5779

PREBOLD

5807

SEMIČ

5780

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1167
1186
1188
1189
1193
1194
1194
1194
1195
1197
1199
1199
1201
1201
1201
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