Digitally signed by Matjaz Peterka
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government,
serialNumber=1236795114014, cn=Matjaz Peterka
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2016.12.23 15:50:44 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: www.uradni-list.si

Št.

84

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

ISSN 1318-0576
23. 12. 2016		

VLADA
3636.

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020 v letu 2017

Na podlagi 10. in 12. 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 ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 v letu 2017
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa izvajanje ukrepa dobrobit živali v letu
2017 (v nadaljnjem besedilu: ukrep DŽ) 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 št. C(2016)1833 z dne 23. marca 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 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). PRP
2014–2020 je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na spletni strani Programa
razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) S to uredbo se za namen ukrepa DŽ določajo pristojni organi, namen podpore, upravičenci, pogoji za dodelitev
sredstev, pogoji za izplačilo sredstev in finančne določbe za
izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.

Leto XXVI

2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/2135
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. novembra 2016 o
spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede nekaterih določb
o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali
jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo
(UL L št. 338 z dne 13. 12. 2016, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– 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 popravljene s popravkom (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 1), (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 Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2016/1617 z dne 8. septembra 2016 o
odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega pododstavka
člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in
ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi,
ter od prvega pododstavka 75(2) navedene uredbe v zvezi z
neposrednimi plačili (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 22), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru
skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z
dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2016/1616 z dne 8. septembra 2016 o
odstopanju od Uredbe (EU) 1307/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta glede morebitne revizije ukrepov prostovoljne vezane
podpore v sektorju mleka in mlečnih izdelkov za leto zahtevka
2017 (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 19), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
– 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), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1393 z dne
4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU)
št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropske-
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ga 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. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 41), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 640/2014/EU);
– 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), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane
uredbe (EU) št. 807/2014 glede predhodnih določb o programih
za razvoj podeželja za obdobje 2007-2013 (UL L št. 211 z dne
8. 8. 2015, str 7);
– 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), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene
uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja
podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L
št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 808/2014/EU) in
– 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, str.
69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene
uredbe Komisije (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. 225 z
dne 19. 8. 2016, str. 50).
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. plemenska svinja je samica prašiča, ki je najmanj
enkrat prasila;
2. plemenska svinja v laktaciji je svinja od prasitve do
odstavitve;
3. plemenska mladica je samica prašiča, težja od 50 kg,
ki še ni prasila;
4. sesni pujski so prašiči od rojstva do odstavitve;
5. tekači so prašiči od odstavitve do vključno desetega
tedna starosti oziroma do telesne mase 30 kg;
6. pitanci (vključno s prašiči, namenjenimi razmnoževanju) so prašiči od desetega tedna starosti do zakola oziroma
spolne zrelosti;
7. gospodarstvo je lokacija, kjer se redijo živali, v skladu s
predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo prašičev, goveda
in drobnice. Na kmetijskem gospodarstvu je lahko eno ali več
gospodarstev;
8. G-MID je identifikacijska številka gospodarstva v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo prašičev,
goveda in drobnice. Če je na kmetijskem gospodarstvu več
gospodarstev, ima vsako izmed njih svojo številko G-MID;
9. če se za izvajanje te uredbe uporabljajo predpisi, v
katerih je uporabljen izraz dobro počutje živali, se šteje, da ima
ta izraz enak pomen kot izraz dobrobit živali;
10. neovirana talna površina je površina tal, ki jo živali
neovirano uporabljajo za hojo in ležanje;
11. izpust je ograjena površina ob hlevu, namenjena gibanju živali na prostem. Izpust mora biti urejen tako, da je pre-
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prečeno izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov v površinske
ali podzemne vode ali okolje;
12. zaprto gnezdo je prostor za sesne pujske v prasitvenem boksu z dodatnim virom ogrevanja in pokrovom, ki ima rob
ali zavesice, da se zadrži toplota v gnezdu;
13. največje dovoljeno število živali je število prašičev posamezne kategorije, pri katerem je na gospodarstvu zahteva iz
druge alineje 1. točke, 3. točke ali prve alineje 4. točke prvega
odstavka 12. člena te uredbe izpolnjena;
14. koprološka analiza je parazitološka preiskava iztrebkov (blata) živali, s katero se ugotavlja prisotnost jajčec notranjih zajedavcev oziroma njihovih invazijskih ličink;
15. krave molznice so krave, ki se v obdobju paše iz prve
alineje drugega odstavka 21. člena te uredbe molzejo;
16. drobnica pomeni ovce in koze v skladu s predpisom,
ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice.
3. člen
(pristojni organi in Odbor za spremljanje)
(1) Organ upravljanja PRP 2014–2020 iz drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Akreditirana plačilna agencija iz drugega odstavka
65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
(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 47. člena Uredbe
1303/2013/EU je Odbor za spremljanje PRP 2014–2020.
4. člen
(operacije)
Ukrep DŽ se izvaja v okviru treh operacij, in sicer za:
1. prašiče (v nadaljnjem besedilu: DŽ – prašiči),
2. govedo (v nadaljnjem besedilu: DŽ – govedo) in
3. drobnico (v nadaljnjem besedilu: DŽ – drobnica).
II. VSEBINA UKREPA
1. Splošno
5. člen
(namen ukrepa)
Namen ukrepa DŽ je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo
zahteve ravnanja, navedene v predpisu, ki ureja navzkrižno
skladnost, ter običajno rejsko prakso, opredeljeno za te zahteve v točki 8.2.12.3.1.10. PRP 2014–2020.
6. člen
(upravičenec)
(1) Upravičenec do plačil iz ukrepa DŽ (v nadaljnjem
besedilu: upravičenec) je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki:
– je aktivni kmet,
– se vključi v eno ali več operacij ukrepa DŽ in
– izpolnjuje pogoje iz te uredbe.
(2) Za aktivnega kmeta iz prve alineje prejšnjega odstavka
se šteje nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izvaja kmetijsko
dejavnost iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil, pri
čemer se za določitev aktivnega kmeta uporabljajo tudi naslednje določbe:
1. nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je za preteklo
leto prejel več kot 5.000 eurov neposrednih plačil in ki v skladu
s prvim pododstavkom drugega odstavka 9. člena Uredbe
1307/2013/EU upravlja letališča, železniške storitve, vodne
objekte, nepremičninske storitve ali stalna športna in rekrea-
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cijska igrišča, ni upravičen do plačila za ukrep DŽ, razen če
dokaže, da:
– izpolnjuje pogoj iz točke (a) tretjega pododstavka drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU,
– njegov letni prihodek iz kmetijske dejavnosti predstavlja
najmanj tretjino njegovih skupnih prihodkov vseh dejavnosti,
prejetih v zadnjem obračunskem letu, za katero so takšni dokazi na voljo, ali
– je v Poslovnem registru Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu:
AJPES) kot njegova glavna dejavnost opredeljena ena izmed
dejavnosti iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe;
2. kot dokazilo se upošteva:
– za prvo alinejo prejšnje točke: izkaz poslovnega izida iz
letnega poročila oziroma iz revidiranega letnega poročila, izdani računi in druge knjigovodske listine za ugotavljanje prihodka
iz nekmetijske dejavnosti v zadnjem obračunskem letu,
– za drugo alinejo prejšnje točke: izkaz poslovnega izida
iz letnega poročila oziroma iz revidiranega letnega poročila,
izdani računi in druge knjigovodske evidence za ugotavljanje
skupnega letnega prihodka in prihodka iz kmetijske dejavnosti
v zadnjem obračunskem letu,
– za tretjo alinejo prejšnje točke: izjava nosilca, da je ena
izmed dejavnosti iz priloge 1 te uredbe vpisana kot glavna
dejavnost v Poslovnem registru AJPES;
3. prihodki iz kmetijskih dejavnosti, iz nekmetijskih dejavnosti in skupni prihodki iz 1. točke tega odstavka se določijo v
skladu z 11. členom Uredbe 639/2014/EU. Znesek neposrednih
plačil za preteklo leto iz napovednega stavka 1. točke tega
odstavka in znesek neposrednih plačil iz prve alineje 1. točke tega odstavka se določita v skladu z 12. členom Uredbe
639/2014/EU;
4. za letališča, železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča
iz 1. točke tega odstavka se v skladu s predpisi, ki urejajo
standardno klasifikacijo dejavnosti, uporabljajo naslednje klasifikacije:
– letališča: 51.100 Potniški zračni promet, 51.210 Tovorni
zračni promet, 52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v
zračnem prometu,
– železniške storitve: 49.100 Železniški potniški promet,
49.200 Železniški tovorni promet,
– vodni objekti: 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
– nepremičninske storitve: 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami,
– športna in rekreacijska igrišča, razen tistih igrišč, ki se
uporabljajo v zasebne namene: 93.110 Obratovanje športnih
objektov, 93.190 Druge športne dejavnosti, 93.210 Dejavnost
zabaviščnih parkov, 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov.
7. člen
(vlaganje zahtevka)
(1) Ukrep DŽ je enoletni ukrep. Za ukrep DŽ se zahtevki
vložijo ločeno za posamezno operacijo v skladu s predpisom,
ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2017. Zahtevki so sestavni del zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike za leto 2017.
(2) Zahtevek za DŽ – govedo in zahtevek za DŽ – drobnica se vlagata za kmetijsko gospodarstvo. Zahtevek za DŽ
– prašiči pa se v primeru, da je na kmetijskem gospodarstvu
več gospodarstev, vloži za vsako posamezno gospodarstvo, za
katero se uveljavlja DŽ – prašiči.
8. člen
(usposabljanje)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva iz 6. člena te uredbe, njegov namestnik ali član kmetije oziroma oseba, ki je
zaposlena na kmetijskem gospodarstvu, mora najpozneje do
15. decembra 2017 opraviti usposabljanje s področja ukrepa
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DŽ v obsegu najmanj štirih pedagoških ur, ki ga izvede izvajalec usposabljanja v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe
prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020.
(2) Agencija za namen upravnega pregleda izpolnjevanja
zahteve glede usposabljanja iz tega člena, ki se izvaja v skladu
s postopkom, določenim s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike za leto 2017, 15. januarja 2018 iz evidence o
izobraževanju in usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja
podeželja iz zakona, ki ureja kmetijstvo, za zadevno kmetijsko
gospodarstvo prevzame številko KMG-MID in število opravljenih ur usposabljanja.
9. člen
(obveznosti upravičenca)
(1) Upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva
zadnjega izplačila sredstev.
(2) Pri preverjanju izvajanja ukrepa DŽ mora upravičenec
omogočiti dostop do dokumentacije, povezane s tem ukrepom,
in pregled izvajanja tega ukrepa na kraju samem agenciji, ministrstvu in drugim nadzornim organom.
(3) Upravičenec mora v skladu z drugim odstavkom
13. člena Uredbe 808/2014/EU izpolnjevati zahteve glede
informiranja in obveščanja javnosti o aktivnostih in viru sofinanciranja, ki so opredeljene tudi v navodilih za informiranje
in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz
PRP 2014–2020, objavljenih na spletni strani Programa razvoja
podeželja.
2. DŽ – prašiči
10. člen
(vstopni pogoji)
(1) Upravičenec mora imeti za gospodarstvo, na katerem
uveljavlja DŽ – prašiči, najpozneje en dan pred začetkom trajanja obveznosti iz 11. člena te uredbe izdelan in v Centralni register prašičev (v nadaljnjem besedilu: CRPš) vnesen program
dobrobiti živali (v nadaljnjem besedilu: program DŽ) v skladu
s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz
PRP 2014–2020.
(2) Na dan izdelave programa DŽ mora upravičenec na
posameznem gospodarstvu, za katero uveljavlja DŽ – prašiči,
rediti:
– 10 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic,
če uveljavlja zahteve iz 12. člena te uredbe, ki se nanašajo na
plemenske mladice, plemenske svinje ali tekače;
– 50 ali več tekačev, če uveljavlja zahteve iz 12. člena te
uredbe, ki se nanašajo na tekače, in vstopni pogoj iz prejšnje
alineje ni izpolnjen;
– 50 ali več prašičev pitancev, če uveljavlja zahteve iz
12. člena te uredbe, ki se nanašajo na prašiče pitance.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena upravičencu ni treba v celoti izdelati novega programa DŽ, če ima
izdelan oziroma posodobljen program DŽ na podlagi predpisa,
ki ureja ukrep DŽ iz PRP 2014–2020 za leto 2016. V tem primeru mora imeti upravičenec opravljen pregled gospodarstva
ali izdelano posodobitev programa DŽ, in sicer:
– če v letu 2017 v primerjavi s programom DŽ iz leta
2016 na gospodarstvu ni sprememb, je vstopni pogoj iz prvega
odstavka tega člena izpolnjen, če je v skladu s predpisom, ki
ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020,
opravljen pregled gospodarstva in so v CRPš za leto 2017
vneseni enaki podatki kot za leto 2016;
– če so v letu 2017 v primerjavi s programom DŽ iz leta
2016 na gospodarstvu nastale spremembe, je vstopni pogoj iz
prvega odstavka tega člena izpolnjen, če je v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP
2014–2020, opravljena posodobitev programa DŽ in so podatki
iz posodobljenega programa DŽ vneseni v CRPš.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti pregled gospodarstva in vnos podatkov v CRPš ter posodobitev
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programa DŽ in vnos podatkov v CRPš iz prejšnjega odstavka
opravljeni najpozneje do 26. februarja 2017.
11. člen
(trajanje obveznosti)
Upravičenec mora izpolnjevati obveznosti iz DŽ – prašiči
od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017.
12. člen
(nabor možnih zahtev)
(1) Za pridobitev plačil za DŽ – prašiči mora upravičenec
na posameznem gospodarstvu, za katero uveljavlja DŽ – prašiči, izpolnjevati najmanj eno izmed naslednjih zahtev:
1. za plemenske svinje in plemenske mladice:
– zahtevo za skupinsko rejo z izpustom,
– zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival
v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom,
ki ureja zaščito rejnih živali,
– zahtevo za dodatno ponudbo voluminozne krme ali
krme z visokim deležem vlaknine;
2. za plemenske svinje:
– zahtevo za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih
pujskov,
– zahtevo za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega
spola z uporabo anestezije oziroma analgezije;
3. za tekače: zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno
s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali;
4. za pitance:
– zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival
v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom,
ki ureja zaščito rejnih živali,
– zahtevo za skupinsko rejo z izpustom.
(2) Upravičenec mora na celotnem gospodarstvu izpolnjevati izbrano zahtevo iz prejšnjega odstavka pri vseh prašičih
posamezne kategorije, na katero se izbrana zahteva nanaša.
13. člen
(pogoji za izpolnjevanje posamezne zahteve)
(1) Za izpolnjevanje posamezne zahteve iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo biti izpolnjeni pogoji iz tega
člena.
(2) Pri zahtevi za skupinsko rejo z izpustom mora biti
plemenskim svinjam in plemenskim mladicam zagotovljena
možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina
izpusta mora biti najmanj 1,3 m2 na žival, za štiri živali ali manj
pa najmanj 6 m2 in z minimalno dolžino krajše stranice izpusta
2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se njegova površina
računa glede na število živali, ki so v njem istočasno. Pri izmeničnem izpustu mora upravičenec voditi dnevnik ali urnik
izpustov iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, za vse skupine živali, pri čemer skupina živali pomeni živali, ki so v izpustu
istočasno. Vsaka skupina mora biti v izpustu najmanj dvakrat
tedensko, vsakič najmanj po dve uri. Boksi, iz katerih se živali
izpustijo, morajo biti označeni tako, da je mogoče spremljati,
katere živali so v izpustu istočasno.
(3) Pri zahtevi za 10 % večjo neovirano talno površino
na žival v skupinskih boksih glede na predpisano mora biti za
plemenske svinje in plemenske mladice v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja talna površina na žival glede na površino,
določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali, kar pomeni:
– površina skupinskega boksa za pet živali ali manj mora
biti najmanj 1,98 m2 na plemensko mladico in 2,73 m2 na plemensko svinjo;
– površina skupinskega boksa za 6–39 živali mora biti
najmanj 1,80 m2 na plemensko mladico in 2,48 m2 na plemensko svinjo;
– površina skupinskega boksa za 40 živali ali več mora
biti najmanj 1,62 m2 na plemensko mladico in 2,23 m2 na plemensko svinjo;
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– najmanjša površina polnih tal v skupinskem boksu mora
biti 1,05 m2 na plemensko mladico in 1,43 m2 na plemensko
svinjo, največ 15 % te površine je lahko drenažnih odprtin.
(4) Pri zahtevi za dodatno ponudbo voluminozne krme
ali krme z visokim deležem vlaknine je treba pri krmljenju plemenskih svinj in plemenskih mladic v skupinski reji v čakališču
zaradi izboljšanja občutka sitosti, preprečevanja stereotipij,
boljše prebave in konsistence blata ter omogočanja dodatne
zaposlitve in s tem ugodnega učinka na zmanjšanje napadalnega vedenja med svinjami v skupini osnovnemu obroku, ki
pokriva potrebe po hranilih:
– dodajati voluminozno krmo ali
– uporabljati krmno mešanico, ki vsebuje najmanj 8 %
vlaknine v suhi snovi, kar mora biti razvidno iz deklaracije ali
izdelane analize krme.
(5) Kot voluminozna krma iz prejšnjega odstavka se štejejo: slama, seno (mrva), sveža trava, detelja, lucerna, travno-deteljna mešanica, okopavine, silaže in druga voluminozna krma
iz 6. točke dela C priloge Uredbe Komisije (EU) št. 68/2013 z
dne 16. januarja 2013 o katalogu posamičnih krmil (UL L št. 29
z dne 30. 1. 2013, str. 1). Voluminozna krma se lahko poklada
v korito, na tla v boksu ali v jasli različnih izvedb.
(6) Upravičenec, ki izpolnjuje zahtevo iz četrtega odstavka
tega člena, mora imeti izdelano recepturo za krmni obrok, ki je
del programa DŽ.
(7) Pri zahtevi za zagotavljanje toplotnega ugodja plemenskih svinj in sesnih pujskov mora biti v prasitvenem boksu
nameščeno zaprto gnezdo za sesne pujske. Površina gnezda
mora biti najmanj 0,6 m2, višina pa najmanj 45 cm. Vir toplote
je lahko infrardeča žarnica, druge vrste sevalo ali različne
oblike talnega ogrevanja. Zagotovljeno mora biti uravnavanje
temperature.
(8) Pri zahtevi za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega spola z uporabo anestezije oziroma analgezije morajo
biti na gospodarstvu vsi sesni pujski moškega spola do vključno
sedmega dne starosti kirurško kastrirani z uporabo anestezije
oziroma analgezije. Poseg se vpiše v dnevnik veterinarskih
posegov.
(9) Pri zahtevi za 10 % večjo neovirano talno površino
na žival v skupinskih boksih glede na predpisano za tekače in
pitance mora biti v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja
talna površina na žival glede na površino, določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali, in sicer za vsakega tekača
oziroma pitanca:
– do vključno 10 kg: 0,17 m2;
– nad 10 do vključno 20 kg: 0,22 m2;
– nad 20 do vključno 30 kg: 0,33 m2;
– nad 30 do vključno 50 kg: 0,44 m2;
– nad 50 do vključno 85 kg: 0,61 m2;
– nad 85 do vključno 110 kg: 0,72 m2;
– nad 110 kg: 1,10 m2.
(10) Pri zahtevi za skupinsko rejo z izpustom mora biti
prašičem pitancem zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina izpusta mora biti najmanj
0,55 m2 na pitanca, dolžina krajše stranice izpusta pa mora biti
najmanj 2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se njegova
površina računa glede na število živali, ki so v njem istočasno.
Pri izmeničnem izpustu mora upravičenec voditi dnevnik ali
urnik izpustov iz priloge 2 te uredbe za vse skupine živali, pri
čemer skupina živali pomeni živali, ki so v izpustu istočasno.
Vsaka skupina mora biti v izpustu najmanj dvakrat tedensko,
vsakič najmanj po dve uri. Boksi, iz katerih se živali izpustijo,
morajo biti označeni tako, da je mogoče spremljati, katere živali
so v izpustu istočasno.
14. člen
(sporočanje staleža)
Upravičenec mora med trajanjem obveznosti iz 11. člena
te uredbe v CRPš sporočati podatke o staležu prašičev na
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svojem kmetijskem gospodarstvu za vsako posamezno gospodarstvo, ne glede na to, ali za to gospodarstvo uveljavlja
DŽ – prašiči ali ne. Podatke o staležu prašičev na prvi dan v
mesecu sporoča najpozneje do sedmega dne v mesecu za
tekoči mesec v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in
registracijo prašičev.
15. člen
(plačilo)
(1) Plačilo se dodeli za povprečno število prašičev
med trajanjem obveznosti iz 11. člena te uredbe, izraženo v
glavah velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ), za tiste
kategorije prašičev, za katere upravičenec uveljavlja zahteve
na posameznem gospodarstvu. Povprečno število prašičev
se izračuna iz prijavljenih podatkov o številu prašičev posamezne kategorije v CRPš za posamezno gospodarstvo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri razliki med številom prašičev, prijavljenim v CRPš na posamezni presečni
datum, in številom prašičev, ugotovljenim s pregledom na
kraju samem, izračuna povprečno število prašičev na podlagi ugotovljenega števila prašičev, pri čemer se upošteva
18. člen te uredbe glede ugotovitev kontrolorja in 19. člen te
uredbe glede zmanjšanja plačil in izključitev.
(3) Upravičenec je do plačila upravičen, če povprečno
število prašičev iz prvega ali drugega odstavka tega člena
na posameznem gospodarstvu ni nižje od vstopnega pogoja,
določenega v drugem odstavku 10. člena te uredbe.
(4) Če upravičenec uveljavlja zahteve iz druge alineje
1. točke, 3. točke ali prve alineje 4. točke prvega odstavka
12. člena te uredbe, je do plačila za te zahteve upravičen le,
če število prašičev posamezne kategorije na nobenega od
datumov, na katere prijavlja stalež iz prejšnjega člena, ne
preseže največjega dovoljenega števila živali, ki je bilo za
posamezno zahtevo opredeljeno v programu DŽ in vneseno
v CRPš. Tudi število prašičev, ugotovljeno s pregledom na
kraju samem, ne sme preseči največjega dovoljenega števila
živali.
(5) Če se med trajanjem obveznosti iz 11. člena te
uredbe na gospodarstvu poveča število prašičev zaradi razširitve oziroma dograditve hlevskih zmogljivosti in se s tem
preseže največje dovoljeno število živali na gospodarstvu,
mora upravičenec na agencijo poslati pisno izjavo izvajalca
svetovanja iz predpisa, ki ureja ukrepe prenosa znanja in
svetovanja iz PRP 2014–2020, ki potrjuje, da je z razširitvi-
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jo zmogljivosti zagotovljeno izpolnjevanje zahteve iz druge
alineje 1. točke, 3. točke ali prve alineje 4. točke prvega
odstavka 12. člena te uredbe tudi za povečano število prašičev na gospodarstvu. Izjavo mora upravičenec poslati na
agencijo po povečanju staleža in pred naslednjim presečnim
datumom za sporočanje staleža iz prejšnjega člena.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri povečanju števila prašičev iz prejšnjega odstavka za izračun
povprečnega števila prašičev upoštevajo podatki o staležu
iz CRPš in največje dovoljeno število živali, določeno v
programu DŽ. Iz CRPš se upoštevajo vsi podatki o staležu
prašičev do datuma, ko je bila agencija v skladu s prejšnjim
odstavkom obveščena o povečanju števila prašičev. Po tem
datumu se za vsak presečni datum iz prejšnjega člena, ko je
prijavljeno število prašičev večje od največjega dovoljenega
števila živali, določenega v programu DŽ, upošteva največje
dovoljeno število živali iz programa DŽ, če pa je prijavljeno
število prašičev manjše od največjega dovoljenega števila živali iz programa DŽ, se upošteva prijavljeno število prašičev.
(7) Za preračun števila prašičev v GVŽ se v skladu s
prilogo II Uredbe 808/2014/EU upoštevajo naslednji koeficienti:
– plemenske svinje in plemenske mladice, težje od
50 kg: 0,5;
– drugi prašiči: 0,3.
(8) Skupna višina plačila za DŽ – prašiči je vsota zneskov za posamezne zahteve iz 16. člena te uredbe, za katere
je upravičenec vložil zahtevek in za katere izpolnjuje pogoje
iz 13. člena te uredbe.
(9) Upravičenec mora sporočati stalež prašičev v skladu s prejšnjim členom tudi po nastanku višje sile ali izjemnih
okoliščin iz 33. člena te uredbe.
(10) V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, katerih
posledica je zmanjšanje staleža prašičev, se za obračun
plačila upošteva povprečno število prašičev, izračunano iz
podatkov o sporočenem staležu prašičev iz prejšnjega člena
za celotno trajanje obveznosti, čeprav je povprečno število
prašičev nižje od vstopnega pogoja, določenega v drugem
odstavku 10. člena te uredbe.
(11) V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, ki vplivajo
na izpolnitev posamezne zahteve za DŽ – prašiči, ne vplivajo
pa na stalež prašičev, se plačilo obračuna le za obdobje, ko
je bila posamezna zahteva ustrezno izpolnjena v skladu z
12. in 13. členom te uredbe. Za izračun plačila se uporabi
naslednja formula:

(12) Okrajšavi iz prejšnjega odstavka pomenita nasle-

– GVŽP: povprečno število prašičev, izraženo v GVŽ,
– VS: višjo silo ali izjemne okoliščine.
(13) V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin, ki vplivajo na stalež in izpolnitev posamezne zahteve za DŽ – prašiči,
se za obračun plačila upošteva povprečno število prašičev,
izračunano iz podatkov o sporočenem staležu prašičev iz
prejšnjega člena za obdobje do nastanka dogodka višje sile
ali izjemnih okoliščin ter za obdobje po prenehanju višje sile
ali izjemnih okoliščin. Za izračun plačila se uporabi naslednja
formula:
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(14) Okrajšave iz prejšnjega odstavka pomenijo nasle-

– GVŽP1: povprečno število prašičev do nastanka višje
sile ali izjemnih okoliščin, izraženo v GVŽ,
– GVŽP2: povprečno število prašičev po prenehanju višje
sile ali izjemnih okoliščin, izraženo v GVŽ,
– VS: višjo silo ali izjemne okoliščine.
16. člen
(višina plačila za posamezno zahtevo)
Višina plačila za izvajanje posamezne zahteve za DŽ –
prašiči letno znaša:
1. za plemenske svinje in mladice:
– zahteva za skupinsko rejo z izpustom: 61,77 eura/GVŽ,
– zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival
v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom,
ki ureja zaščito rejnih živali: 129,62 eura/GVŽ,
– zahteva za dodatno ponudbo voluminozne krme ali
krme z visokim deležem vlaknine: 48,30 eura/GVŽ;
2. za plemenske svinje:
– zahteva za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih
pujskov: 25,64 eura/GVŽ,
– zahteva za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega
spola z uporabo anestezije oziroma analgezije: 17,10 eura/GVŽ;
3. za tekače: zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno s
predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali: 36,70 eura/GVŽ;
4. za pitance:
– zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival
v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom,
ki ureja zaščito rejnih živali: 36,70 eura/GVŽ,
– zahteva za skupinsko rejo z izpustom: 33,83 eura/GVŽ.
17. člen
(pregled na kraju samem)
(1) Pri pregledu na kraju samem, ki se opravi v skladu s
postopkom, določenim s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike za leto 2017, kontrolor preverja izpolnjevanje
zahtev za DŽ – prašiči in stalež prašičev. Za ta namen mu mora
upravičenec na preverjanem gospodarstvu zagotoviti vso dokumentacijo za to gospodarstvo.
(2) Kontrolor na kraju samem na dan pregleda preveri
število prašičev po posameznih kategorijah iz 12. člena te
uredbe. Na gospodarstvu, za katero upravičenec uveljavlja
DŽ – prašiči, kontrolor preveri, ali je zadnji podatek o staležu
prašičev, ki ga je upravičenec prijavil v CRPš, ustrezen, pri tem
pa upošteva dokumentacijo (dobavnica, račun, spremni list
ipd.) in Register prašičev na gospodarstvu.
(3) Pri pregledu izpolnjevanja posameznih zahtev iz prve
in druge alineje 1. točke, 3. točke ter prve in druge alineje
4. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe kontrolor upošteva število živali, ki glede na normative iz 13. člena te uredbe
ustreza ugotovljeni površini boksa oziroma izpusta.
18. člen
(preveritev sporočanja staleža)
(1) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem iz prejšnjega
člena za prijavljene podatke v CRPš ugotovi, da je število prašičev posamezne kategorije na gospodarstvu manjše od števila
prašičev, prijavljenega v CRPš na presečni datum, ter prijavljeno in ugotovljeno število prašičev posamezne kategorije ne
presega največjega dovoljenega števila živali za izpolnjevanje
posameznih zahtev iz druge alineje 1. točke, 3. točke in prve
alineje 4. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe, ki jih je
upravičenec prijavil na zahtevku, se pri izračunu povprečnega
števila prašičev upošteva ugotovljeno število prašičev.
(2) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem iz prejšnjega člena za prijavljene podatke v CRPš ugotovi, da je
število prašičev posamezne kategorije na gospodarstvu večje
od števila, prijavljenega v CRPš na presečni datum, ter prija-
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vljeno in ugotovljeno število prašičev posamezne kategorije ne
presega največjega dovoljenega števila živali za izpolnjevanje
posameznih zahtev iz druge alineje 1. točke, 3. točke in prve
alineje 4. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe, ki jih je
upravičenec prijavil na zahtevku, se pri izračunu povprečnega
števila prašičev upošteva prijavljeno število prašičev v CRPš.
(3) Če kontrolor pri pregledu na kraju samem iz prejšnjega
člena za prijavljene podatke v CRPš ugotovi, da je število prašičev posamezne kategorije na gospodarstvu večje od števila
prašičev, prijavljenega v CRPš na presečni datum, in da ugotovljeno število prašičev posamezne kategorije presega največje
dovoljeno število živali za izpolnjevanje posameznih zahtev iz
druge alineje 1. točke, 3. točke in prve alineje 4. točke prvega
odstavka 12. člena te uredbe, ki jih je upravičenec prijavil na
zahtevku, se zahtevek za to zahtevo zavrne.
(4) Če kontrolor iz razpoložljive dokumentacije in registra
prašičev na gospodarstvu pri ugotavljanju števila prašičev iz
prvega, drugega in prejšnjega odstavka tega člena ugotovi
obstoj prašičev na posamezni presečni datum, vendar jim ne
more določiti kategorije, se ti prašiči ne upoštevajo pri izračunu
povprečnega števila prašičev iz 15. člena te uredbe.
(5) Ugotovitve kontrolorja glede staleža, ki niso opredeljene
v tem členu, se obravnavajo v skladu z 19. členom te uredbe.
19. člen
(sistem zmanjšanja plačil in izključitev)
(1) Zmanjšanje plačil in izključitve za DŽ – prašiči se izvede v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske
politike za leto 2017, predpisom, ki ureja navzkrižno skladnost,
in v skladu z določbami tega člena.
(2) Če je prijavljeno število prašičev v CRPš večje od
števila prašičev na gospodarstvu, ugotovljenega s pregledom iz
17. člena te uredbe, ter pod pogojem, da ni preseženo največje
dovoljeno število živali iz tretjega odstavka prejšnjega člena, se
za zmanjšanje plačil in izključitve smiselno uporablja 31. člen
Uredbe 640/2014/EU. Če pa je z upravnim pregledom ali pregledom na kraju samem ugotovljeno, da je največje dovoljeno
število živali iz tretjega odstavka prejšnjega člena na kateri koli
presečni datum iz 14. člena te uredbe preseženo, se zahtevek
za to zahtevo zavrne.
(3) Če upravičenec na enega ali več presečnih datumov
ne prijavi staleža prašičev v CRPš v skladu s 14. členom te
uredbe, se mu za izračun povprečnega števila prašičev iz prvega odstavka 15. člena te uredbe upoštevajo le prijavljeni podatki o številu prašičev. Če upravičenec na en presečni datum
ne prijavi staleža, se mu plačilo za celotni ukrep zniža za 15 %.
Če staleža ne prijavi na dva presečna datuma, se mu plačilo
za celoten ukrep zniža za 30 %. Če staleža ne prijavi več kakor
dvakrat, se plačilo za celotno operacijo zavrne.
(4) Če upravičenec za zahteve iz tretjega, četrtega, sedmega, osmega in devetega odstavka 13. člena te uredbe
na enem od gospodarstev ne izpolnjuje predpisanih zahtev
ravnanja iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost za zahtevo
iz tretjega, četrtega, sedmega, osmega in devetega odstavka
13. člena te uredbe, se mu zahtevek za to zahtevo zavrne na
vseh gospodarstvih, na katerih jo uveljavlja, pri vseh drugih
zahtevah, ki jih uveljavlja, pa se uporabita zmanjšanje in izključitev plačil zaradi neizpolnjevanja zahtev iz predpisa, ki ureja
navzkrižno skladnost.
(5) Zmanjšanje plačil in izključitve zaradi kršitev pogojev
za posamezne zahteve iz 13. člena te uredbe ter zmanjšanje
plačil in izključitve zaradi kršitev obveznosti iz 8. in 9. člena te
uredbe so opredeljeni v Katalogu zmanjšanj plačil in izključitev
iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
3. DŽ – govedo
20. člen
(vstopni pogoj)
(1) Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za DŽ –
govedo rediti najmanj takšno število goveda kot ustreza 2 GVŽ
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goveda, za katero bo izvajal pašo iz prvega odstavka 21. člena
te uredbe.
(2) Za preračun števila goveda v GVŽ se v skladu s prilogo II Uredbe 808/2014/EU upoštevajo naslednji koeficienti:
– govedo, mlajše od šestih mesecev: 0,4;
– govedo od šestega meseca do dveh let: 0,6;
– govedo, starejše od dveh let: 1,0.
21. člen
(zahteva in pogoji za izpolnjevanje zahteve)
(1) Za pridobitev plačil za DŽ – govedo mora upravičenec izvajati pašo goveda. Paša goveda se lahko izvaja
na kmetijskih površinah kmetijskega gospodarstva nosilca, na
kmetijskem gospodarstvu – planina (v nadaljnjem besedilu:
KMG – planina) ali kmetijskem gospodarstvu – skupni pašnik
(v nadaljnjem besedilu: KMG – skupni pašnik).
(2) Pri izvajanju zahteve iz prejšnjega odstavka morajo
biti za govedo, za katero upravičenec uveljavlja DŽ – govedo,
izpolnjeni naslednji pogoji:
– govedo se mora pasti neprekinjeno najmanj 120 dni
(v nadaljnjem besedilu: obdobje paše) v času od 1. aprila 2017
do 15. novembra 2017;
– govedo lahko prenočuje v hlevu;
– krave molznice se morajo dnevno pasti vsaj v času med
obema molžama;
– zatiranje notranjih zajedavcev mora biti izvedeno na
podlagi predhodne koprološke analize;
– voditi je treba dnevnik paše na obrazcu iz priloge 4, ki
je sestavni del te uredbe.
(3) Začetka obdobja paše ni mogoče uveljavljati pred
datumom vnosa zahtevka iz 7. člena te uredbe.
(4) Koprološka analiza iz četrte alineje drugega odstavka
tega člena in tretiranje živali na podlagi rezultatov koprološke
analize morata biti opravljena pred začetkom paše v letu vlaganja zahtevka. Za koprološko analizo se vzame najmanj en
skupni vzorec blata za vsakih 20 govedi, ločeno za govedo,
starejše od 6 mesecev, in ločeno za teleta. Tretiranje živali proti
notranjim zajedavcem se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in strokovne presoje veterinarja, kar
mora biti razvidno iz dnevnika veterinarskih posegov. Krave,
katerih mleko se uporablja za prehrano ljudi, se lahko tretira v
času presušitve. Upravičenec mora imeti dokazila o opravljenih
koproloških analizah.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se za datum
začetka paše, ki se ga pri pregledu na kraju samem upošteva
za preverjanje pravočasnosti izvedbe koprološke analize in
tretiranja živali, šteje datum začetka paše, zapisan v dnevniku
paše iz priloge 4 te uredbe.
(6) Ne glede na prvo alinejo drugega odstavka tega člena
se obdobje paše za posamezne živali lahko prekine zaradi telitve, bolezni ali poškodbe in izjemnih vremenskih razmer. Če ta
prekinitev ne traja skupno več kot deset dni, prekinitve ni treba
sporočiti agenciji, temveč se trajanje in razlog za prekinitev
navedeta le v dnevniku paše.
(7) Če upravičenec za posamezno žival ali več živali ne
zagotovi celotnega obdobja paše iz prve alineje drugega odstavka tega člena, mora v primeru:
– višje sile ali izjemnih okoliščin obvestiti agencijo v skladu s prvim odstavkom 33. člena te uredbe;
– prekinitve paše zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka
za posamezno govedo, daljše kot deset dni, v sedmih dneh po
tem obdobju izvesti umik zahtevka v skladu s predpisom, ki
ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2017;
– pogina živali ali če žival zapusti kmetijsko gospodarstvo
zaradi prodaje ali oddaje v zakol pred izpolnitvijo obdobja paše
v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG) sporočiti premik, ki se v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike za leto 2017, šteje kot pisni umik zahtevka
za posamezno žival.

Št.

84 / 23. 12. 2016 /

Stran

12485

(8) Če v obdobju paše poteka paša na KMG – planina ali
KMG – skupni pašnik ali gre žival na sejem oziroma razstavo
ali se živali premakne na pašo na drugo gospodarstvo znotraj
kmetijskega gospodarstva in se premik živali sporoči v skladu
s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo govedi, se ta
premik šteje kot izpolnjevanje obdobja paše.
(9) Upravičenec mora najpozneje en dan pred vnosom
zahtevka iz prvega odstavka 7. člena te uredbe urediti stanje
v CRG.
(10) Pri izvajanju paše je treba upoštevati, da:
– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena do
30. junija na grafični enoti rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) ali delu GERK-a znotraj
ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov,
določenih v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe;
– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena med
15. junijem in 15. septembrom na GERK-u ali delu GERK-a
znotraj ekološko pomembnega območja traviščnih habitatov
metuljev iz priloge 5 te uredbe;
– je paša iz prvega odstavka tega člena prepovedana
na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega
območja, kjer je paša prepovedana, iz priloge 5 te uredbe.
(11) Ne glede na prejšnji odstavek je paša za DŽ – govedo dovoljena na celotnem GERK-u, če je del tega GERK-a
znotraj enega izmed ekološko pomembnih območij iz prejšnjega odstavka manjši od 10 arov.
22. člen
(plačilo)
(1) Plačilo se dodeli za naslednje kategorije goveda:
– govedo, mlajše od šestih mesecev,
– govedo od šestega meseca do dveh let,
– govedo, starejše od dveh let.
(2) Za določitev kategorij goveda iz prejšnjega odstavka
agencija prevzame starost posamezne živali, ki jih je upravičenec navedel na zahtevku za DŽ – govedo, iz CRG v skladu s
predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto
2017.
(3) Plačilo se dodeli za najmanj 2 GVŽ.
23. člen
(višina plačila)
Višina plačila za izvajanje zahteve za DŽ – govedo letno
znaša 53,40 eura/GVŽ.
24. člen
(grafične evidence)
(1) Za namen izvajanja DŽ – govedo iz te uredbe se v
digitalni grafični obliki uporabljajo:
1. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih traviščnih habitatov, kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena do 30. junija, iz priloge 5 te uredbe;
2. evidenca ekološko pomembnih območij traviščnih habitatov metuljev, kjer za ukrep DŽ paša ni dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom, iz priloge 5 te uredbe;
3. evidenca ekološko pomembnih območij, kjer je za
ukrep DŽ paša prepovedana, iz priloge 5 te uredbe.
(2) Evidence iz prejšnjega odstavka izdela in ministrstvu
pošlje Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
(3) Vpogled v evidence iz prvega odstavka tega člena je
mogoč na spletni strani ministrstva.
25. člen
(sistem zmanjšanja plačil in izključitev)
Zmanjšanje plačil in izključitve za DŽ – govedo se izvedejo v skladu z 31. členom Uredbe 640/2014/EU, v skladu s
predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto
2017, predpisom, ki ureja navzkrižno skladnost, in v skladu s
Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz priloge 3 te uredbe.
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4. DŽ – drobnica
26. člen
(vstopni pogoj)

(1) Upravičenec mora na dan vnosa zahtevka za DŽ –
drobnica rediti najmanj takšno število drobnice, za katero bo
izvajal pašo iz prvega odstavka 27. člena te uredbe, kot ustreza
2 GVŽ drobnice.
(2) Za preračun števila drobnice v GVŽ se v skladu s
prilogo II Uredbe 808/2014/EU upoštevajo naslednji koeficienti:
– ovni, starejši od enega leta, in ovce, ki so starejše od
enega leta oziroma so že jagnjile: 0,15,
– kozli, starejši od enega leta, in koze, ki so starejše od
enega leta oziroma so že jarile: 0,15.
27. člen
(zahteva in pogoji za izpolnjevanje zahteve)
(1) Za pridobitev plačil za DŽ – drobnica mora upravičenec izvajati pašo drobnice. Paša drobnice se lahko izvaja
na kmetijskih površinah kmetijskega gospodarstva nosilca, na
KMG – planina ali KMG – skupni pašnik.
(2) Pri izvajanju zahteve iz prejšnjega odstavka morajo biti
za drobnico, za katero upravičenec uveljavlja DŽ – drobnica,
izpolnjeni naslednji pogoji:
– drobnica se mora pasti neprekinjeno najmanj 210 dni
(v nadaljnjem besedilu: obdobje paše) v času od 15. marca
2017 do 30. novembra 2017;
– zatiranje notranjih zajedavcev mora biti izvedeno na
podlagi predhodne koprološke analize;
– voditi je treba dnevnik paše na obrazcu iz priloge 4 te
uredbe;
– ažurno je treba voditi register drobnice na gospodarstvu v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo
drobnice.
(3) Začetka obdobja paše ni mogoče uveljavljati pred
datumom vnosa zahtevka iz 7. člena te uredbe.
(4) Za živali, za katere upravičenec uveljavlja zahtevek za
DŽ – drobnica, mora biti znan podatek o mesecu in letu rojstva.
Za živali, ki so prišle na kmetijsko gospodarstvo z drugega
kmetijskega gospodarstva, mora upravičenec, ki je prejemnik
(kupec) živali, od oddajatelja (prodajalca) živali v pisni obliki
pridobiti podatek o mesecu in letu njihovega rojstva.
(5) Koprološka analiza iz druge alineje drugega odstavka
tega člena in tretiranje živali na podlagi rezultatov koprološke
analize morata biti opravljena pred začetkom paše v letu vlaganja zahtevka. Za koprološko analizo se vzame najmanj en
skupen vzorec blata za vsakih 100 živali. Tretiranje živali proti
notranjim zajedavcem se izvede na podlagi pozitivnih rezultatov koprološke analize in strokovne presoje veterinarja, kar
mora biti razvidno iz dnevnika veterinarskih posegov. Upravičenec mora imeti dokazila o opravljenih koproloških analizah.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena se za datum
začetka paše, ki se ga pri pregledu na kraju samem upošteva
za preverjanje pravočasnosti izvedbe koprološke analize in
tretiranja živali, šteje datum začetka paše iz dnevnika paše iz
priloge 4 te uredbe.
(7) Ne glede na prvo alinejo drugega odstavka tega člena
se obdobje paše za posamezne živali lahko prekine zaradi
bolezni ali poškodbe in izjemnih vremenskih razmer. Če ta
prekinitev ne traja skupno več kot deset dni, prekinitve ni treba
sporočiti agenciji, temveč se trajanje in razlog za prekinitev
navedeta le v dnevniku paše.
(8) Če upravičenec za vse živali ali določeno število živali, za katere uveljavlja zahtevek za DŽ drobnica, ne zagotovi
celotnega obdobja paše iz prve alineje drugega odstavka tega
člena, mora v primeru:
– višje sile ali izjemnih okoliščin obvestiti agencijo v skladu s prvim odstavkom 33. člena te uredbe;
– prekinitve paše zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka
za eno ali več živali, daljše kot deset dni, po tem obdobju v
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sedmih dneh izvesti umik zahtevka za te živali v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2017;
– v primeru pogina živali ali če določeno število živali
zapusti kmetijsko gospodarstvo zaradi prodaje ali oddaje v
zakol pred izpolnitvijo obdobja paše, izvesti umik zahtevka v
skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike
za leto 2017.
(9) Če v obdobju paše poteka paša na KMG – planina ali
KMG – skupni pašnik ali gre žival na sejem oziroma razstavo
ali se živali premakne na pašo na drugo gospodarstvo znotraj
kmetijskega gospodarstva in se premik živali sporoči v skladu
s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo drobnice, se ta
premik šteje kot izpolnjevanje obdobja paše.
(10) Pri izvajanju paše je treba upoštevati, da:
– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena do
30. junija na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega območja posebnih traviščnih habitatov iz priloge
5 te uredbe;
– paša iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena med
15. junijem in 15. septembrom na GERK-u ali delu GERK-a
znotraj ekološko pomembnega območja traviščnih habitatov
metuljev iz priloge 5 te uredbe;
– je paša iz prvega odstavka tega člena prepovedana
na GERK-u ali delu GERK-a znotraj ekološko pomembnega
območja, kjer je paša prepovedana, iz priloge 5 te uredbe.
(11) Ne glede na prejšnji odstavek je paša za DŽ – drobnica dovoljena na celotnem GERK-u, če je del tega GERK-a
znotraj enega izmed ekološko pomembnih območij iz prejšnjega odstavka manjši od 10 arov.
28. člen
(plačilo)
(1) Plačilo se dodeli za:
– ovne, starejše od enega leta, in ovce, ki so starejše od
enega leta oziroma so že jagnjile,
– kozle, starejše od enega leta, in koze, ki so starejše od
enega leta oziroma so že jarile.
(2) Plačilo se dodeli za najmanj 2 GVŽ.
29. člen
(višina plačila)
Višina plačila za izvajanje zahteve za DŽ – drobnica letno
znaša 27,60 eura/GVŽ.
30. člen
(upravni pregled)
(1) Pri upravnem pregledu se skupno število drobnice,
navedeno na zahtevku, preveri glede na podatek o staležu
drobnice na kmetijskem gospodarstvu, ki ga ima upravičenec
vpisanega v Centralnem registru drobnice (v nadaljnjem besedilu: CRD), v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in
registracijo drobnice.
(2) Če je skupno število drobnice na zahtevku večje od
števila živali, prijavljenega v CRD iz prejšnjega odstavka, mora
biti na zahtevku navedeno tudi število drobnice, ki je na kmetijsko gospodarstvo prišlo od vključno 2. februarja 2017 do datuma vnosa zahtevka, ter številke spremnih listov za to drobnico.
(3) Če je skupno število drobnice na zahtevku večje od
vsote števila živali prijavljenega v CRD in števila živali s spremnim listom, predstavlja vsota števila živali prijavljenih v CRD
in števila živali s spremnim listom največje dovoljeno prijavljeno
število drobnice.
31. člen
(grafične evidence)
Za namen izvajanja DŽ – drobnica iz te uredbe se v digitalni grafični obliki uporabljajo grafične evidence iz 24. člena
te uredbe.
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32. člen
(sistem zmanjšanja plačil in izključitev)
Zmanjšanje plačil in izključitve za DŽ – drobnica se izvedejo v skladu z 31. členom Uredbe 640/2014/EU, v skladu s
predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto
2017, predpisom, ki ureja navzkrižno skladnost, in v skladu s
Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz priloge 3 te uredbe.
III. VIŠJA SILA
33. člen
(sporočanje višje sile in izjemnih okoliščin)
(1) Če zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin, določenih
v prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe, upravičenec ne more
izpolniti svojih obveznosti v zvezi s posameznimi zahtevami
iz 12., 21. in 27. člena te uredbe, za katere je vložil zahtevek,
obdrži pravico do sorazmernega dela plačila iz 16., 23. in
29. člena te uredbe v skladu z drugim in četrtim pododstavkom
prvega odstavka 4. člena Uredbe 640/2014/EU, če v skladu
s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, v
15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko stori, primere višje sile
ali izjemnih okoliščin pisno sporoči agenciji na obrazcu iz uredbe, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2017, in
priloži ustrezna dokazila.
(2) Če med trajanjem obveznosti za DŽ – prašiči višja sila
ali izjemne okoliščine, ki jih je upravičenec v skladu s prejšnjim
odstavkom sporočil agenciji, prenehajo, mora v 15 delovnih
dneh od njihovega prenehanja agenciji pisno sporočiti datum
prenehanja višje sile ali izjemnih okoliščin. Od dneva prenehanja višje sile ali izjemnih okoliščin mora upravičenec ponovno
izpolnjevati vse zahteve, ki jih je uveljavljal na zahtevku za DŽ
– prašiči iz 7. člena te uredbe.
IV. FINANČNE DOLOČBE
34. člen
(razpoložljiva sredstva)
(1) Za ukrep DŽ v letu 2017 je namenjenih do 7.000.000,00
eurov.
(2) Plačila iz ukrepa DŽ se v celoti izvedejo po 1. marcu
2018.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepa DŽ se zagotovijo v letu
2018 iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in
iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
v višini 75 odstotkov.
(4) Če v letu 2017 vsota odobrenih zahtevkov za ukrep
DŽ preseže višino sredstev iz prvega odstavka tega člena, se
plačilo iz 16., 23. in 29. člena te uredbe znotraj posamezne
zahteve za leto 2017 sorazmerno zniža.
V. KONČNA DOLOČBA
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-40/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2330-0084
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Stran
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Priloga 1: Seznam kmetijskih dejavnosti iz 6. člena te uredbe
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Priloga 1:
Seznam kmetijskih dejavnosti iz 6. člena te uredbe
Šifra dejavnosti

Naziv dejavnosti

01.110
01.120
01.130
01.140
01.150
01.160
01.190
01.210
01.220
01.230
01.240
01.250
01.260
01.270
01.280
01.290
01.300
01.410
01.420
01.430
01.440
01.450
01.460
01.470
01.490
01.500
01.610
01.620
01.630
01.640

Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
Pridelovanje riža
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
Pridelovanje sladkornega trsa
Pridelovanje tobaka
Pridelovanje rastlin za vlakna
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
Vinogradništvo
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
Gojenje citrusov
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
Pridelovanje oljnih sadežev
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
Gojenje drugih trajnih nasadov
Razmnoževanje rastlin
Prireja mleka
Druga govedoreja
Konjereja
Reja kamel
Reja drobnice
Prašičereja
Reja perutnine
Reja drugih živali
Mešano kmetijstvo
Storitve za rastlinsko pridelavo
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
Priprava pridelkov
Obdelava

Priloga 2: Dnevnik in urnik izpustov
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Priloga 2
Dnevnik izpustov
Datum

Čas izpusta

Trajanje izpusta

Oznaka
boksa/boksov*

Število prašičev
v skupini**

Čas izpusta

Trajanje izpusta

Oznaka
boksa/boksov*

Število prašičev
v skupini**

Urnik izpustov
Dan v tednu
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
* Boksi, iz katerih se prašiči izpustijo v izpust, morajo biti označeni tako, da je mogoče spremljati,
katere živali so istočasno v izpustu.
** Število prašičev v skupini je število živali, ki so istočasno v izpustu.

Usposabljanje ni opravljeno

Usposabljanje v obsegu najmanj štiri pedagoške
ure letno

Izplačilo se zmanjša
za 20 %.

Zmanjšanje plačila
ob prvi kršitvi

Zmanjšanje plačila
ob prvi ponovitvi
iste kršitve
Izplačilo se zmanjša
za 20 %.

Zmanjšanje plačila
ob drugi ponovitvi
iste kršitve
Izplačilo se zmanjša
za 30 %

Zmanjšanje plačila
ob tretji ponovitvi
iste kršitve
Izplačilo se zmanjša
za 40 %

Kršitev zahteve
Informiranje in obveščanje
javnosti ni izvedeno

Zahteva

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih,
ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020

Izplačilo se zmanjša
za 1 %.

Zmanjšanje plačila
ob prvi kršitvi

Zmanjšanje plačila
ob prvi ponovitvi
iste kršitve
Izplačilo se zmanjša
za 1 %.

Zmanjšanje plačila
ob drugi ponovitvi
iste kršitve
Izplačilo se zmanjša
za 2 %.

Zmanjšanje plačila
ob tretji ponovitvi
iste kršitve
Izplačilo se zmanjša
za 2 %.
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Pri ugotovljeni kršitvi obveznosti iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe se plačilo zmanjša, kakor je navedeno spodaj:

Ponavljanje kršitve se za DŽ – prašiči ugotavlja od vključno leta 2014 naprej, za DŽ – govedo od vključno leta 2016 naprej in za DŽ – drobnica d vključno leta
2017 naprej.

Kršitev zahteve

Zahteva

Pri ugotovljeni kršitvi zahteve iz 8. člena te uredbe se plačilo zmanjša, kakor je navedeno spodaj:

Kršitve zahtev in obveznosti iz 8., 9., 13., 21. in 27. člena te uredbe:

Št.

Če je v tekočem letu v okviru posamezne zahteve DŽ – prašiči ugotovljenih več kršitev, se za to zahtevo uporabi najvišja stopnja zmanjšanja plačila.
Če je v tekočem letu v okviru DŽ – govedo ugotovljenih več kršitev, se za ta ukrep uporabi najvišja stopnja zmanjšanja plačila.
Če je v tekočem letu v okviru DŽ – drobnica ugotovljenih več kršitev, se za ta ukrep uporabi najvišja stopnja zmanjšanja plačila.
Če je v tekočem letu v okviru ukrepa DŽ ugotovljenih več kršitev, za katera se uporabi zmanjšanja na ravni celotnega ukrepa DŽ, se uporabi najvišja
stopnja zmanjšanja plačila.
5. Če je v okviru ukrepa DŽ ugotovljenih več kršitev, ki predvidevajo zmanjšanje plačila tako na ravni DŽ – prašiči, DŽ – govedo oziroma DŽ – drobnica
kot na ravni celotnega ukrepa DŽ, se zmanjšanje plačila najprej opravi na ravni posamezne operacije, nato pa na preostanku plačila celotnega ukrepa
DŽ.

12490 /

1.
2.
3.
4.

Splošno:

Stran

Katalog zmanjšanj plačil in izključitev

Priloga 3

Priloga 3: Katalog zmanjšanj plačil in izključitev
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Plemenske
svinje in
mladice

Kategorija
živali

Ni izplačila

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Dnevnik se ne vodi ažurno

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 40 %

Ni izplačila

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 30 %

Zmanjšanje plačila
za 40 %

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 30 %

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
ob drugi ponovitvi
iste kršitve

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu
Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Ni izplačila +

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Ni izplačila

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Zmanjšanje plačila
ob tretji ponovitvi
iste kršitve

84 / 23. 12. 2016 /

Zahteve ne izpolnjuje

Ni izplačila

Ni izplačila

Dnevnik se ne vodi ali urnik
ni izdelan

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Nad 10 % manjša površina
na žival od zahtevane

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
ob prvi ponovitvi
iste kršitve

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Ni izplačila

Zahteve ne izpolnjuje
Minimalna dolžina krajše
stranice izpusta je do
vključno 10 % manjša od
zahtevane
Minimalna dolžina krajše
stranice izpusta je več kot
10 % manjša od zahtevane
Boksi, iz katerih se živali
izpustijo v izpust, niso
označeni tako, da je
mogoče spremljati, katere
živali so istočasno v izpustu
Do vključno 10 % manjša
površina na žival od
zahtevane

Zmanjšanje plačila
ob prvi kršitvi

Kršitev zahteve

Št.

10 % večja neovirana talna

Skupinska reja z izpustom

Zahteva

Pri ugotovljenih kršitvah pogojev za zahteve, ki so opredeljeni v 13. členu te uredbe, se plačilo zmanjša, kakor je navedeno spodaj:

Ponavljanje kršitve se za DŽ – prašiči ugotavlja od vključno leta 2014 naprej, za DŽ – govedo od vključno leta 2016 naprej in za DŽ – drobnica od vključno
leta 2017 naprej.
.
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Stran
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Pitanci

Tekači

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Zahteve ne izpolnjuje
Minimalna dolžina krajše
stranice izpusta je do
vključno 10 % manjša od
zahtevane

Skupinska reja z izpustom

Ni izplačila

Zahteve ne izpolnjuje

10 % večja neovirana talna
površina

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 30 %

Zmanjšanje plačila
za 40 %

Ni izplačila

Zmanjšanje plačila
za 30 %

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Ni izplačila

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu
Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu
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Boksi, iz katerih se živali
izpustijo v izpust, niso
označeni tako, da je
mogoče spremljati, katere
živali so istočasno v izpustu
Do vključno 10 % manjša
površina na žival od
zahtevane

Minimalna dolžina krajše
stranice izpusta je več kot
10 % manjša od zahtevane

Ni izplačila

Zahteve ne izpolnjuje

10 % večja neovirana talna
površina
Ni izplačila

Zahteve ne izpolnjuje

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Št.

Kirurška kastracija sesnih
pujskov

Zahteve ne izpolnjuje

Zagotovitev toplotnega ugodja

Ni izplačila

izključitev v
naslednjem letu
Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

12492 /

Plemenske
svinje

Zahteve ne izpolnjuje

Dodatna ponudba voluminozne
krme ali krme z visokim deležem
vlaknine

površina

Stran
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Zmanjšanje plačila
za 25 %

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Dnevnik se ne vodi ažurno

Zmanjšanje plačila
za 40 %

Ni izplačila

Ni izplačila

Koprološka analiza za
govedo, starejše od 6
mesecev, ni izdelana ali
ni izdelana za vse živali
Koprološka analiza za
teleta ni izdelana ali ni
izdelana za vse živali
Koprološka analiza za
govedo, starejše od 6
mesecev, ni izdelana v
roku
Koprološka analiza za
teleta ni izdelana v roku
Tretiranje goveda,
starejšega od 6
mesecev, na podlagi
rezultatov koprološke

Kršitev zahteve

Zmanjšanje plačila
za 20 %
Zmanjšanje plačila
za 20 %
Zmanjšanje plačila
za 15 %
Zmanjšanje plačila
za 15 %
Zmanjšanje plačila
za 40 %

Zmanjšanje plačila
za 15 %
Zmanjšanje plačila
za 15 %
Zmanjšanje plačila
za 10 %
Zmanjšanje plačila
za 10 %
Zmanjšanje plačila
za 30 %

Zmanjšanje
plačila ob prvi
ponovitvi iste
kršitve

Zmanjšanje plačila
za 50 %

Zmanjšanje plačila
za 20 %

Zmanjšanje plačila
za 20 %

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Zmanjšanje
plačila ob drugi
ponovitvi iste
kršitve

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Zmanjšanje
plačila ob tretji
ponovitvi iste
kršitve

Ni izplačila

Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu
Ni izplačila +
izključitev v
naslednjem letu

Št.

Tretiranje proti zajedavcem

Koprološka analiza

Pogoj

Zmanjšanje
plačila ob prvi
kršitvi

Pri ugotovljenih kršitvah pogojev za zahtevo, ki so opredeljeni v 21. členu te uredbe, se plačilo zmanjša, kakor je navedeno spodaj:

Ponavljanje kršitve se ugotavlja od vključno leta 2014 naprej.

Ni izplačila

Ni izplačila

Dnevnik se ne vodi ali urnik
ni izdelan

Ni izplačila

Ni izplačila

Nad 10 % manjša površina
na žival od zahtevane
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Zmanjšanje plačila
za 15 %
Zmanjšanje plačila
za 25 %
Zmanjšanje plačila
za 15 %
Zmanjšanje plačila
za 40 %

Zmanjšanje plačila
za 10 %
Zmanjšanje plačila
za 20 %
Zmanjšanje plačila
za 10 %
Zmanjšanje plačila
za 30 %

Zmanjšanje plačila
za 50 %

Zmanjšanje plačila
za 20 %
Zmanjšanje plačila
za 30 %
Zmanjšanje plačila
za 20 %

Zmanjšanje plačila
za 20 %

Zmanjšanje plačila
za 15 %

Kršitev zahteve
Koprološka analiza ni
izdelana ali ni izdelana
za vse živali

Pogoj

Koprološka analiza

Zmanjšanje plačila
za 20 %

Zmanjšanje
plačila ob prvi
ponovitvi iste
kršitve

Zmanjšanje plačila
za 25 %

Zmanjšanje
plačila ob drugi
ponovitvi iste
kršitve

Ni izplačila

Zmanjšanje
plačila ob tretji
ponovitvi iste
kršitve

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila
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Zmanjšanje
plačila ob prvi
kršitvi

Pri ugotovljenih kršitvah pogojev za zahtevo, ki so opredeljeni v 27. členu te uredbe, se plačilo zmanjša, kakor je navedeno spodaj:

Dnevnik se ne vodi
ažurno
Živali se pasejo na
območju, kjer je paša
Prepoved oziroma omejitev paše znotraj
prepovedana, oziroma v
ekološko pomembnih območij
času, ko paša ni
dovoljena
Ponavljanje kršitve se ugotavlja od vključno leta 2016 naprej.

Zmanjšanje plačila
za 15 %

Zmanjšanje plačila
za 10 %

Zmanjšanje plačila
za 50 %

Št.

Dnevnik paše

Zmanjšanje plačila
za 40 %

Zmanjšanje plačila
za 30 %

12494 /

Dnevnik se ne vodi

analize ni izvedeno ali ni
izvedeno za vse živali
Tretiranje telet na podlagi
rezultatov koprološke
analize ni izvedeno ali ni
izvedeno za vse živali
Tretiranje goveda,
starejšega od 6
mesecev, ni izvedeno v
roku
Tretiranje telet ni
izvedeno v roku

Stran
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Dnevnik se ne vodi

Dnevnik se ne vodi
ažurno
Živali se pasejo na
območju, kjer je paša
Prepoved oziroma omejitev paše znotraj
prepovedana, oziroma v
ekološko pomembnih območij
času, ko paša ni
dovoljena
Ponavljanje kršitve se ugotavlja od vključno leta 2017 naprej.

Dnevnik paše

Tretiranje proti zajedavcem

Koprološka analiza ni
izdelana v roku
Tretiranje na podlagi
rezultatov koprološke
analize ni izvedeno ali ni
izvedeno za vse živali
Tretiranje ni izvedeno v
roku

Zmanjšanje plačila
za 15 %
Zmanjšanje plačila
za 40 %
Zmanjšanje plačila
za 15 %
Zmanjšanje plačila
za 25 %
Zmanjšanje plačila
za 15 %
Zmanjšanje plačila
za 40 %

Zmanjšanje plačila
za 10 %
Zmanjšanje plačila
za 30 %
Zmanjšanje plačila
za 10 %
Zmanjšanje plačila
za 20 %
Zmanjšanje plačila
za 10 %
Zmanjšanje plačila
za 30 %

Zmanjšanje plačila
za 50 %

Zmanjšanje plačila
za 20 %
Zmanjšanje plačila
za 30 %
Zmanjšanje plačila
za 20 %

Zmanjšanje plačila
za 50 %

Zmanjšanje plačila
za 20 %

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila

Ni izplačila
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Stran
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Priloga 4: Dnevnik paše za leto 2017

Stran
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Priloga 4
Dnevnik paše za leto 2017
DŽ – govedo1
DŽ – drobnica

KMG-MID

GERK PID

1

Domače ime GERK-a

Trajanje paše na GERK-u
Začetek

Konec

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Število
živali

EPO2

Označite, za katero vrsto rejnih živali vodite dnevnik paše. Če imate obe vrsti, morate voditi dnevnik
ločeno za vsako vrsto posebej.
2
Označite GERK-e znotraj ekološko pomembnih območij, kjer je paša časovno omejena ali
prepovedana.
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Stran

Trajanje prekinitve obdobja paše in razlog za prekinitev:
Identifikacijska številka živali
Koda
drž.

Številka živali

* Označite razlog za prekinitev paše:
A – telitev, jagnjitev ali jaritev
B – bolezen ali poškodba
C – izjemne vremenske razmere

Trajanje prekinitve paše
Začetek

Konec

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Razlog za prekinitev
paše*
A

B

C
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Stran
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Priloga 5
Ekološko pomembna območja
1. Ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov
Koda območja

Ime območja

SI3000126

Nanoščica

SI5000015

Cerkniško jezero

SI3000226

dolina Vipave

SI3000214

Ličenca

SI3000088

Boletina – velikonočnica

SI3000125

Kožbana

SI3000171

Radensko polje - Viršnica

SI3000173

Bloščica

SI3000189

Žejna dolina

SI3000290

Goriška brda

SI3000379

Vrhoveljska planina

SI3000234

Vrbina

SI3000271

Ljubljansko barje

SI3000296

Marindol

2. Ekološko pomembna območja posebnih traviščnih habitatov metuljev
Koda območja

Ime območja

SI3000221

Goričko

SI3000114

Cerovec

SI3000117

Haloze – vinorodne

SI3000142

Libanja

SI3000213

Volčeke

SI3000214

Ličenca pri Poljčanah

SI3000215

Mura

SI3000226

dolina Vipave

SI3000231

Javorniki - Snežnik

SI3000255

Trnovski gozd - Nanos

SI3000302

osrednje Slovenske gorice

SI3000306

Dravinja

SI3000173

Bloščica

SI3000271

Ljubljansko barje

3. Ekološko pomembna območja, kjer je paša prepovedana
Koda območja

Ime območja

SI3000168

Črna dolina pri Grosuplju

SI3000219

grad Brdo - Preddvor
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SI3000297

Mišja dolina

SI3000154

Bled - Podhom

SI3000278

Pokljuška barja

SI3000256

Krimsko hribovje - Menišija

SI3000348

Bohinjska Bistrica in Jereka

SI5000008

Škocjanski zatok

SI3000169

Povirje vzhodno od Bodešč

SI3000141

Duplica

SI3000271

Ljubljansko barje

SI5000015

Cerkniško jezero

SI5000017

Nanoščica

SI5000032

Dobrava - Jovsi

SI5000003

dolina Reke

SI5000016

Planinsko polje

SI5000002

Snežnik - Pivka
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Uredba o državnem prostorskem načrtu
za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV
Dekani do slovensko-italijanske meje pri
mednarodnem mejnem prehodu Škofije

Na podlagi drugega odstavka 37. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10
– popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za kablovod
110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovenskoitalijanske meje pri mednarodnem mejnem
prehodu Škofije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 –
ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12
– ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za kablovod
110 kV od razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem
besedilu: RTP) 110/20 Dekani do slovensko-italijanske meje
pri mednarodnem mejnem prehodu (v nadaljnjem besedilu:
MMP) Škofije (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni
del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je decembra 2016 pod številko projekta 13376 izdelalo podjetje PROJEKT d. d. NOVA
GORICA.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve,
območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj ali prestavitev gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave,
varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja
zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge
pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta,
dopustna odstopanja in nadzor.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi
prilogami v tiskani obliki na vpogled pri ministrstvu, pristojnem
za prostor, in službi, pristojni za urejanje prostora v Mestni
občini Koper.
(3) Postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker s tem državnim prostorskim načrtom niso načrtovani
taki posegi v okolje, za katere je tak postopek v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, treba izvesti.
(4) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker s
tem državnim prostorskim načrtom niso načrtovani taki posegi
v okolje, za katere je tak postopek v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo okolja, treba izvesti.
(5) Oznake, navedene v 3. do 9., 30. in 32. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega
prostorskega načrta.
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II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
– kablovod 110 kV od razdelilne transformatorske postaje
110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije (v nadaljnjem besedilu: kablovod 110 kV) s podzemnimi jaški
in ozemljitvenim vodnikom;
– optična kanalizacija za vpihovanje optičnih vlaken;
– razširitev obstoječega 110 kV stikališča na RTP Dekani,
ki zajema priklop kablovoda 110 kV v RTP 110/20 kV Dekani in
objekt 110 kV GIS-stikališča;
– ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne,
energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture ter
vseh drugih ureditev, ki so nujno potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev;
– odstranitev rastja pred gradnjo in izvedba krajinske
ureditve po zgraditvi kablovoda 110 kV.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z
geodetskim načrtom obsega območje kablovoda, delovni pas,
območje za razširitev obstoječega 110 kV stikališča na RTP
Dekani in območje začasne rabe na zemljiščih ali delih zemljišč
s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Dekani (2603): 83, 106, 109, 2783, 2784, 2790,
3058, 105/1, 108/1, 110/1, 2707/5, 2786/1, 2800/2, 2800/4,
2800/5, 2800/6, 2800/7, 2800/8 in 74/2;
– k. o. Plavje (2589): 1496, 1537, 1538, 1301/8, 1302/3,
1302/5, 1303/13, 1304/9, 1305/5, 1306/4, 1319/10, 1319/20,
1319/21, 1319/35, 1319/36, 1319/8, 1319/9, 1344/17, 1344/23,
1344/24, 317/8, 320/16, 352/22, 352/23, 352/24, 352/26,
352/27, 352/29, 352/33, 352/34, 352/38, 355/3, 355/7, 366/7,
368/9, 374/11, 374/12, 417/2 in 418/9;
– k. o. Škofije (2595): 699, 1828, 1849, 6297, *74/11,
*74/4, 1018/15, 1674/5, 1674/9, 1675/8, 1780/1, 1780/13,
1780/18, 1780/4, 1780/5, 1780/6, 1883/1, 1883/3, 1883/5,
384/25, 384/26, 384/27, 384/29, 384/30, 384/33, 408/12, 410/2,
437/10, 437/9, 438/18, 438/23, 438/24, 438/33, 438/34, 438/35,
438/39, 438/40, 438/41, 438/42, 438/43, 482/13, 482/14,
482/15, 482/16, 483/10, 483/12, 483/13, 484/7, 486/8, 521/6,
521/7, 546/22, 546/27, 546/31, 546/32, 546/33, 546/34, 550/7,
557/10, 557/3, 557/4, 558/14, 571/62, 571/64, 571/65, 6299/1,
6299/2, 673/12, 673/13, 673/18, 673/25, 673/39, 673/41,
673/42, 673/45, 673/48, 673/49, 673/65, 673/66, 673/67,
673/68, 673/69, 673/70, 702/25, 702/29, 702/31, 702/48,
737/138, 737/71 in 737/72.
(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje tega območja
v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja
načrta z načrtom parcel – listi št. 3.1–3.7.
5. člen
(raba zemljišč)
Na območju državnega prostorskega načrta so glede na
zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe
zemljišč:
– zemljišča izključne rabe so zemljišča na območju razširitve obstoječega 110 kV stikališča na RTP Dekani za objekte
energetske infrastrukture;
– zemljišča omejene rabe so zemljišča na območju 3 m
od osi kablovoda 110 kV obojestransko zunaj območij izključne
rabe;
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– zemljišča začasne rabe so zemljišča na območju gradbišč in začasnih odlagališč materiala zunaj območij izključne
in omejene rabe.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
6. člen
(potek trase)
Trasa kablovoda 110 kV poteka od RTP Dekani proti severu do državne ceste R2-409, odsek 313 Rižana–Dekani, kjer
se obrne proti zahodu in poteka do uvoza Dekani 2. Nadaljuje
se po zunanjem robu krožišča državne ceste R2-409, odsek
1635 Rondo Dekani, nato poteka po državni cesti R2-406, odsek 1405 Dekani–Škofije, mimo izvoza za Trst do krožišča, kjer
se stikata državni cesti R2-406, odsek 1405 Dekani–Škofije, in
R3-741, odsek 235 Dekani–Škofije. Približno 90 m poteka trasa
ob vozišču, nato pa po vozišču državne ceste R3-741, odsek
235 Dekani–Škofije, in v Škofijah zavije na občinsko cesto
LC Zgornje Škofije–Porečanka. V nadaljevanju se naveže na
državno cesto R3-741, odsek 1489 Škofije–mejni prehod, in
nadaljuje proti mejnemu prehodu, prečka državno cesto H5,
odsek Škofije–Srmin, in poteka proti severu, kjer se konča na
meji z Republiko Italijo.
7. člen
(kablovod in z njim povezane ureditve)
(1) Kablovod 110 kV obsega tri enofazne kable z izolacijo iz zamreženega polietilena in vodnika s presekom največ
1400 mm2 in ozemljitveni kabel. Ob kablovodu 110 kV se
izvede optična kanalizacija za vpihovanje optičnega vlakna,
vključno s podzemnimi jaški. Kablovod 110 kV se priklopi v
RTP 110/20 kV Dekani z vsemi potrebnimi povezavami in
predelavami.
(2) Predvidena višina nadkritja med končno urejenim terenom in temenom cevi znaša najmanj 1,1 m. Predvidena globina
dna jarka pri vkopu kablovoda 110 kV znaša 1,5 m od zgornje
kote končnega terena.
(3) Podvrtavanje kablovoda 110 kV z uvlačenjem v zaščitni cevi je predvideno na odsekih trase kablovoda 110 kV od
km 4 + 358 do km 4 + 403.
(4) Lega kablovoda 110 kV v zemlji se posebej označi,
da je nad kablovodom 110 kV mogoč nadzor. Vidne oznake
o visokonapetostnem kablu se postavijo na površini terena
vzdolž celotne trase vsaj vsakih 50 m in dodatno na vsaki
spremembi smeri. Najmanj 50 cm nad vkopanim kablovodom
110 kV se položi opozorilni trak značilne barve. Približno 15 cm
nad cevmi optične kanalizacije se položijo še predfabricirane
armiranobetonske plošče, ki kablovod 110 kV dodatno varujejo
pred tretjimi osebami.
8. člen
(razširitev obstoječega 110 kV stikališča na RTP Dekani)
(1) Na obstoječem platoju RTP Dekani se izvede novo
110 kV prostozračno polje za priklop kablovoda 110 kV z opremo za vodenje in zaščito ter potrebne predelave na obstoječem
stikališču.
(2) Jugozahodno od obstoječega 110 kV stikališča se na
ograjenem platoju s tlorisnimi gabariti približno 52 × 18 m, merjeno vzdolž najdaljših stranic, zgradi novo GIS-stikališče. Kota
ureditve platoja je najmanj na 26,2 m. n. v. Na platoju se zgradi
enonadstropni objekt s tlorisnimi gabariti največ 30 × 10 m.
Konstrukcija objekta je armiranobetonska, klasične izvedbe.
Streha je lahko ravna, enokapna ali dvokapna. Višina objekta
je v primeru ravne strehe največ 12 m, v primeru enokapne ali
dvokapne strehe pa je lahko višina slemena strehe večja. Po
končani gradnji se površine znotraj platoja delno tlakujejo s pranimi ploščami, delno posujejo s prodom in zatravijo. Povozne
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površine znotraj platoja se asfaltirajo in zaključijo z betonskimi
robniki. Plato se ogradi z ograjo v višini najmanj 2,2 m. Objekt
se priključi na obstoječo komunalno infrastrukturo na območju
RTP Dekani. Dostop do objekta poteka po obstoječi dostopni
poti.
(3) Pri oblikovanju objekta novega GIS-stikališča se uveljavijo načela kakovostnega in sodobnega arhitekturnega oblikovanja tovrstnih tehnoloških objektov. Arhitekturno oblikovanje
temelji na ustreznem razmerju vseh delov ali prostornin objekta
(podolžen, pravokoten), na preprostosti in čistosti arhitektonskih oblik in ustreznem oblikovanju streh. Oblikuje se kakovostna vertikalna in horizontalna členitev pročelja objekta z ustreznim izborom pročelnih materialov, barv in struktur. Oblikovanje
objekta se uskladi s tipologijo krajine in obstoječim objektom
RTP Dekani. Izbira materialov omogoča čim lažje vzdrževanje
pročelja in drugih delov objekta. Krajinskoarhitekturna ureditev
temelji na zakrivanju pogledov na novozgrajeni objekt.
(4) Razširitev obstoječega 110 kV stikališča na RTP Dekani je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega
načrta: Ureditvena situacija – razširitev obstoječega 110 kV
stikališča na RTP Dekani – list št. 2.2.1.
9. člen
(optična kanalizacija)
(1) Vzdolž kablovoda 110 kV je v skupnem jarku predvidena optična kanalizacija za vpihovanje optičnih vlaken. Optično kanalizacijo sestavljajo zaščitne PEHD cevi nazivnega
premera DN50 za vpihovanje optičnih vlaken. V sklop optične
kanalizacije spadajo tudi podzemni jaški s cestnim pokrovom
s fleksibilno ploščo, odpornim na prehode težke mehanizacije.
(2) Za potrebe obrambe se na odseku med RTP Dekani in krožiščem Dekani-Škofije zagotovi dodatna cev optične
kanalizacije z nazivnim premerom DN50. Pred avtocesto A1
Črni Kal–Srmin in v krožišču Dekani-Škofije se vgradi jašek
1,5 × 1,5 m z globino 1,9 m.
10. člen
(delovni pas)
(1) Za prehod gradbenih strojev, polaganje kablovoda
110 kV v jarek in za odlaganje izkopanega materiala, sega
delovni pas ob kablovodu 110 kV, 3 m levo in desno od osi
kablovoda 110 kV.
(2) Na območjih, kjer se kablovod 110 kV približa objektom, prečka varovana območja in infrastrukturne objekte ali
poteka vzporedno z njimi ter na območjih drugih ovir na trasi
ali ob njej, je lahko širina delovnega pasu zaradi prilagajanja
dejanskim razmeram tudi večja ali manjša.
(3) Območje državnega prostorskega načrta, razen območij parcel nadzemnih objektov na kablovodu 110 kV, se po
končani gradnji povrne v enako stanje in kakovost, kot sta bila
pred gradbenim posegom.
(4) Delovni pas je razviden iz grafičnega dela državnega
prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovanih ureditev
s križanji gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra – listi št. 2.1.1–2.1.7.
11. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in dopustne dejavnosti)
(1) Poleg ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, so v območju omejene in začasne rabe, če ne
onemogočajo ureditev po tem državnem prostorskem načrtu
in prevoznosti dostopnih poti, dopustni tudi naslednji posegi:
– rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih linijskih infrastrukturnih objektov in prometne infrastrukture;
– urejanje vodotokov in izvajanje ukrepov pred škodljivim
delovanjem voda;
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih ob upoštevanju omejitev
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iz 22. člena te uredbe v širini 3 m na obe strani kablovoda
110 kV;
– vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih
objektov, pri čemer se namembnost objektov ne spreminja;
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, če so
njihovi podzemni nosilni elementi (temelji ipd.) najmanj 5 m
oddaljeni od osi kablovoda 110 kV.
(2) Na območjih izključne rabe znotraj državnega prostorskega načrta so, če ne onemogočajo ureditev po tem državnem
prostorskem načrtu, dopustni tudi naslednji posegi:
– rekonstrukcija obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov in gradnja novih,
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
(3) Kmetijska zemljišča v območju omejene in začasne
rabe so namenjena kmetijski dejavnosti. Poleg dopustnih
objektov, gradenj in drugih del, določenih v tem in 34. členu te
uredbe, so na kmetijskih zemljiščih dopustna kmetijska prostorskoureditvena dela po predpisih, ki urejajo varstvo kmetijskih
zemljišč.
(4) Za vse posege v prostor v varovalnem pasu, ki sega
3 m na obe strani od osi kablovoda 110 kV, je treba pridobiti
soglasje sistemskega operaterja.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ ALI PRESTAVITEV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA IN PRIKLJUČEVANJA
PROSTORSKIH UREDITEV NANJE
12. člen
(skupne določbe)
(1) Pred izvedbo vseh posegov je treba določiti lego vseh
komunalnih in energetskih vodov ter omrežja zvez, jih zakoličiti
in ustrezno zaščititi.
(2) Projektiranje in gradnja komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture potekata v skladu s projektnimi
pogoji posameznih upravljavcev.
(3) Detajli križanj, morebitne prestavitve in drugi posegi,
potrebni na infrastrukturnem omrežju, se natančno obdelajo v
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja
ali izvedbo.
(4) Infrastruktura se ne prestavlja v območja kulturne
dediščine, križanja infrastrukture pa se izvedejo tako, da ne
prizadenejo kulturne dediščine.
(5) Prestavitve obstoječe gospodarske javne infrastrukture zaradi potrebe gradnje kablovoda 110 kV se izvedejo na
stroške investitorja.
(6) Vsa križanja in vzporedni poteki kablovoda 110 kV z
objekti gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega
dobra, prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture in
grajenega javnega dobra in priključki nanjo so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija
načrtovanih ureditev s križanji gospodarske javne infrastrukture
in grajenega javnega dobra – listi št. 2.1.1–2.1.7.
13. člen
(državne in lokalne ceste)
(1) Križanje kablovoda 110 kV z avtocesto A1, odsek
Črni Kal–Srmin, in državno cesto H5, odsek Škofije–Srmin,
se izvede preko obstoječih cestnih objektov. Pri križanju se
upošteva širitev državne ceste za en vozni pas, kar je najmanj
7 m obojestransko od meje cestnega sveta.
(2) Križanje kablovoda 110 kV z državno cesto H5, odsek
Škofije–Srmin, pred MMP Škofije se izvede s podvrtavanjem,
z vgradnjo v zaščitno cev, na globini najmanj 1 m, merjeno od
temena zaščitne cevi. Pri križanju se upošteva širitev državne
ceste za en vozni pas, kar je najmanj 7 m obojestransko od
meje cestnega sveta.
(3) Kablovod 110 kV posega v državno cesto R2-409, odsek 313 Rižana–Dekani in odsek 1635 Rondo Dekani, državno
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cesto R2-406, odsek 1405 Dekani–Škofije, ter državno cesto
R3-741, odsek 235 Dekani–Škofije in odsek 1489 Škofije–mejni
prehod, na dva načina – cesto križa ali poteka v njej vzdolžno
pod voziščem. Če križanja ali vzdolžnega poteka po cesti
zaradi tehničnih pogojev gradnje ni mogoče izvesti s podvrtavanjem, se križanje ali vzdolžni potek izvede s prekopom. V
primeru križanja ceste s prekopom se kablovod 110 kV vgradi
na globini najmanj 1 m, merjeno od temena kabelske kanalizacije za optični kabel. Po koncu gradnje se vozišče sanira v
širini najmanj 5 m. V primeru gradnje s prekopom vzdolžno pod
voziščem se kablovod 110 kV vgradi na globini najmanj 1 m,
merjeno od temena kabelske kanalizacije za optični kabel. Po
koncu gradnje se sanira celotno smerno vozišče.
(4) Križanje cest s podvrtavanjem se izvede tako, da
se gradbena jama pravilno razpre, vozišče pa zaščiti pred
vdiranjem. Prepreči se kakršno koli zmanjšanje nosilnosti ali
posedanja vozišča.
(5) Pri križanjih državne ceste in poteku kablovoda 110 kV
v cestišču so jaški kablovoda postavljeni zunaj kolesnic in opremljeni s fleksibilno ploščo.
(6) Zaradi gradnje kablovoda 110 kV na območju državnih
cest ne smejo biti ogroženi varnost prometa, stabilnost ceste
in objektov in odvodnjavanje ceste. Upravljavcu državnih cest
se omogoči izvajanje rednih vzdrževalnih del na državni cesti
in njenih spremljajočih objektih.
(7) Križanje kablovoda 110 kV z občinsko cesto LC Zgornje Škofije–Porečanka se izvede s prekopom na globini najmanj 1,5 m, merjeno od temena kabelske kanalizacije za
optični kabel.
14. člen
(vodovodno omrežje)
Vodoravna križanja kablovoda 110 kV in vodovodnega
voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V višinskem
pogledu poteka križanje izvennivojsko. Kablovod 110 kV se
položi najmanj 0,5 m nad ali pod vodovodom. Na križanjih,
pri katerih ni višinskih podatkov o vodovodu, se med gradnjo
izvedeta sondiranje in medsebojna višinska uskladitev.
15. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Vodoravna križanja kablovoda 110 kV in kanalizacijskega
voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V višinskem
pogledu poteka križanje izvennivojsko. Kablovod 110 kV se
položi najmanj 0,5 m nad ali pod kanalizacijo. Pri vzporednem
poteku kablovoda 110 kV in kanalizacije je svetli odmik 1,5 m.
16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Križanja kablovoda 110 kV in omrežja visokonapetostnih nadzemnih in podzemnih vodov se izvedejo s prekopom
pod elektroenergetskimi vodniki. Izkopi v bližini temeljev obstoječih stojnih mest daljnovodov se izvedejo tako, da ni ogrožena
statična stabilnost stojnega mesta. Med gradnjo se deli teles,
ročice gradbenih strojev in drugi predmeti ne smejo približati
faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m.
(2) Križanja kablovoda 110 kV ter omrežja srednjenapetostnih in nizkonapetostnih nadzemnih in podzemnih vodov se
izvedejo s prekopom pod elektroenergetskimi vodniki. Izkopi v
bližini temeljev obstoječih stojnih mest se izvedejo tako, da ni
ogrožena statična stabilnost stojnega mesta. Pred začetkom
gradnje izvajalec naroči zakoličenje elektroenergetskih vodov.
17. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Vodoravna križanja kablovoda 110 kV in telekomunikacijskega voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V
višinskem pogledu poteka križanje izvennivojsko. Kablovod
110 kV se položi najmanj 0,5 m nad ali pod telekomunikacijskim
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vodom. Na mestu križanja se telekomunikacijski vod zaščiti s
cevjo.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
18. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja
načrta z načrtom parcel – listi št. 3.1–3.7, v katerem so s
tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v
naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega
prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se lahko po izvedenih posegih delijo v skladu z izvedenim
stanjem na podlagi lastništva ali upravljanja in se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
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pred gradbenim posegom, obnovijo se tudi vsi uničeni elementi
kulturne krajine.
(8) Investitor zagotovi arheološki nadzor nad gradbenimi
deli ter o začetku del najmanj deset dni prej obvesti pristojno
območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
20. člen
(ohranjanje narave)

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA
IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA,
VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE
TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI

(1) Pri poseganju v območja linearnih krajinskih struktur
(grmišča, mejice, posamezna večja drevesa) je delovni pas čim
ožji, trasa se izogiba sestojem starejšega drevja v mejicah in
osamelim starejšim drevesom.
(2) Za preprečitev naselitve ter razvoja tujerodnih invazivnih rastlin in rastlin z drugačno gensko zasnovo od lokalnih
populacij se izvedeta naslednja ukrepa:
– zasipava se izključno z materialom, izkopanim na trasi
kablovoda 110 kV;
– košnja se izvaja najmanj dvakrat letno (v prvi polovici
junija in prvi polovici avgusta), površine, ki se zaraščajo s tujerodnimi vrstami (žlezasta nedotika, japonski dresnik in kanadska zlata rozga), pa se kosijo še pogosteje, praviloma enkrat
na mesec v vegetacijski sezoni.
(3) Podatki o območjih ohranjanja narave so razvidni iz
obvezne priloge k državnemu prostorskemu načrtu: Prikaz
stanja prostora.

19. člen

21. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni
iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo
kulturne dediščine.
(2) Za poseg v enote kulturne dediščine in njihova vplivna območja investitor pridobi kulturnovarstveno soglasje. Pri
gradnji na območju arheološkega najdišča ali njegovega vplivnega območja se poseg zmanjša na najmanjšo površino, ki
še dopušča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami
ali gradbenimi deli odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve
v skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da kulturna
dediščina ni ogrožena.
(3) Na območjih prečkanj enot kulturne dediščine je delovni pas čim ožji. Za dostop do trase kablovoda se na območjih
kulturne dediščine uporabljajo obstoječe lokalne poti in ceste, ki
jih ni dovoljeno širiti. Gradnja novih dostopnih poti na območjih
kulturne dediščine ni dovoljena. Območja kulturne dediščine se
ne uporabljajo za izravnanje presežka materiala ali za deponije.
(4) Na območju enote nepremične kulturne dediščine
Spodnje Škofije – Arheološko najdišče Križišče (EŠD: 15565)
ter na območju in vplivnem območju enote Spodnje Škofije
– Arheološko najdišče Školarice (14299) na prostoru zunaj
obstoječih cestnih teles ni dovoljeno odkopavati ne zasipavati
terena niti kako drugače posegati v zemeljske plasti.
(5) Investitor posega ob vseh zemeljskih delih na območju arheoloških najdišč Spodnje Škofije – Arheološko najdišče
Križišče (EŠD: 15565) in Spodnje Škofije – Arheološko najdišče Školarice (14299) zagotovi izvedbo predhodne arheološke
raziskave v obliki arheološke raziskave ob gradnji. Investitor
za izvedbo raziskave pridobi kulturnovarstveno soglasje za
raziskavo in odstranitev dediščine, v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo kulturne dediščine.
(6) Pri izvedbi načrtovanih ureditev na območju enote dediščine Spodnje Škofije – Trasa železnice Trst – Poreč od Škofij
do Bertokov (EŠD: 28579) je treba ohraniti varovane vrednote
dediščine, kot so umestitev v prostor, gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, funkcionalna zasnova, oblikovanost, oprema, komunikacijska in infrastrukturna navezava na
okolico, pojavnost in vedute ter celovitost dediščine v prostoru.
(7) Po končanih delih se zemljišča na območjih kulturne
dediščine in njihovih vplivnih območjih, ki so bila prizadeta zaradi gradnje, povrnejo v enako stanje in kakovost, kot sta bila

(površinske in podzemne vode)
(1) Prečkanja se izvedejo s prekopom ali podvrtavanjem.
Če je niveleta kanalizirane struge nižje ali na enaki višini kot
niveleta kablovoda, se prečkanje izvede s prekopom, kanalizirana struga pa se zaščiti pred porušitvijo. Če je niveleta
kanalizirane struge višje kot niveleta načrtovanega kablovoda,
se prečkanje izvede s podvrtavanjem. Teme zaščitne cevi
kablovoda je na globini najmanj 1 m pod dnom prepusta. Ustji
zaščitne cevi kablovoda sta od zunanje stene prepusta odmaknjeni najmanj 1 m na vsako stran.
(2) V času gradnje je prepovedano odlaganje izkopanega
materiala v struge kanaliziranih hudourniških strug. Preprečijo
se emisije snovi v hudourniške struge. Prečkanje se izvede
tako, da posega v hudourniško strugo ni. Gradnja na območjih
prečkanj kanaliziranih hudourniških strug se ob napovedanih
obsežnih padavinah ne izvaja.
(3) Pri izvajanju gradbenih del, gradnji in vzdrževanju
kablovoda se preprečijo posredni vplivi gradnje na površinske
in podzemne vode. Upoštevajo se vsi omilitveni ukrepi, ki so
navedeni v Elaboratu o vplivih na okolje, ter ukrepi, ki bodo
določeni v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja in projekta za izvedbo.
(4) Vsa prečkanja kablovoda 110 kV s hudourniškimi
strugami v območju obstoječih cestnih površin so razvidna iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena
situacija načrtovanih ureditev s križanji gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra – listi št. 2.1.1–2.1.7.
22. člen
(kmetijska zemljišča)
(1) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč z velikim
pridelovalnim potencialom je delovni pas čim ožji.
(2) Globina in način polaganja kablovoda 110 kV na območju kmetijskih zemljišč se prilagodita tako, da je po končani
gradnji kmetijska proizvodnja čim manj omejena. Gradnja se
izvaja v času, ko ni najintenzivnejših kmetijskih opravil.
(3) Nad kablovodom 110 kV se določi pas z omejitvijo
kmetijske dejavnosti v širini 3 m na vsako stran od osi kablovoda 110 kV. V tem pasu ni dovoljeno saditi rastlin s koreninami, globljimi od 0,5 m, obdelovati zemljišč globlje od 0,5 m,
postavljati opor, namenjenih kmetijstvu in sadjarstvu, katerih
temelji segajo globlje kot 0,5 m, niti vkopavati cevovodov za
namakanje in oroševanje v sadjarstvu.
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(4) Po zgraditvi kablovoda 110 kV se začasno uporabljena
kmetijska zemljišča povrnejo v enako stanje in kakovost, kot sta
bili pred gradbenim posegom.
(5) Lastnikom se omogoči nemoten dostop do kmetijskih
zemljišč med gradnjo kablovoda 110 kV in po njej.
23. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla in odstranjevanje krovnih plasti se izvajajo
tako, da prizadenejo čim manjšo površino tal.
(2) Plasti tal se pri zasipanju vračajo v obratnem vrstnem
redu, kot so bile odkopane. Ob izkopu se zgornja plast humusa
deponira tako, da je po končani gradnji s tem slojem mogoče
pokriti površine, prizadete med gradnjo.
(3) Dovažanje zgornje plasti rodovitne zemlje od drugod
ni dopustno zaradi vnosa tujerodnih rastlin in rastlin z drugačno
gensko zasnovo od lokalnih populacij.
(4) Za čas gradnje se v fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela načrt o ravnanju in uporabi rodovitnega
dela prsti.
24. člen
(varstvo zraka)
Z nalaganjem in razlaganjem tovora ni dovoljeno onesnaževati cest. Tovor se na vozila naloži tako, da ne onesnažuje
okolja, sipki tovor se prekriva. V sušnem in vetrovnem vremenu
se prevozne in gradbene površine vlažijo. Sipki materiali se
skladiščijo proč od stanovanjskih območij ter se v sušnem in
vetrovnem vremenu vlažijo in prekrivajo. Prometne površine
na gradbišču, javne prometne površine in vozila pri vožnji z
gradbišča na javne prometne površine se redno čistijo.
25. člen
(varstvo pred hrupom)
V bližini stanovanjskih objektov se med gradnjo postavijo
začasne protihrupne ograje. Vrsta in način postavitve protihrupne ograje se določita v fazi projekta za izvedbo. Prevozne poti
naj se kar najbolj izogibajo stanovanjskim stavbam in drugim
stavbam z varovanimi prostori.
26. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Investitor mora na celotnem območju gradbišča, ter
na prevoznih in manipulativnih površinah zagotoviti zbiranje in
odstranjevanje odpadne embalaže.
(2) Investitor za predvidene izkope pripravi načrt uporabe
zemljine in oceno kakovosti zemljine.
(3) Po končani gradnji se vsi odpadki, nastali med gradnjo, odstranijo in odložijo na odlagališčih.
27. člen
(varstvo pred požarom)
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
28. člen
(etapnost izvedbe)
Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt,
se izvedejo v eni etapi.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
29. člen
(monitoring)
Monitoring se izvede v skladu z usmeritvami, določenimi
v programu monitoringa, ki ga investitor izdela v naslednji fazi
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priprave projektne dokumentacije v skladu z Elaboratom o
vplivih na okolje.
30. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča je omejena na območje državnega prostorskega načrta.
(2) Za dostop do gradbišča se uporabijo obstoječe državne ceste ter obstoječe občinske ceste in poti.
(3) Gradnja na javnih cestah se izvaja z zaporo enega
voznega pasu, zato je treba pridobiti soglasje upravljavca javne
ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.
(4) Med gradnjo kablovoda 110 kV se na lokaciji obstoječe
RTP Dekani uredi začasna deponija za skladiščenje kabla,
zaščitnih cevi in manipulacijo z materialom, predvidenim za
ponovno uporabo, po končani gradnji pa se tam vzpostavi
prvotno stanje.
(5) Gradnja se izvaja zunaj poletne turistične sezone, ki
traja od 1. junija do 15. septembra.
31. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
(1) Investitor in izvajalec imata naslednje obveznosti:
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi morda služile obvozu
ali prometu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji
pa sanacija vseh poškodb;
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in
drugih objektov in sanacija poškodb;
– ob morebitni nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja
ustrezno usposobljenih delavcev.
(2) Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjem odstavku
tega člena, pa ima investitor tudi naslednje obveznosti:
– pred začetkom del pravočasno obvesti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da
se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo
vsi posegi v območje objektov in naprav ter tudi v njihove varovalne pasove;
– pravočasno seznani prebivalstvo z začetkom in načinom izvajanja gradbenih del ter morebitnimi omejitvami prometa in oskrbe s komunalno infrastrukturo;
– seznani prebivalstvo ob kablovodu 110 kV s pravili in
postopki, ki jih je treba upoštevati med gradnjo in obratovanjem;
– ustrezno zaščiti objekte in naprave med gradnjo, po njej
pa odpravi morebitne poškodbe na njih;
– omogoči nemoteno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo objektov;
– zagotovi ali nadomesti dostope in dovoze do obstoječih
objektov in zemljišč;
– naredi posnetek ničelnega stanja cest, ki se prekopljejo
in med gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča, poškodbe pa po gradnji odpravi in ceste povrne v prvotno stanje;
– pripravi ustrezne razmejitve, preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbi za primopredajo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki ju v
skladu s predpisi, ki urejajo področje javne infrastrukture, investitor kablovoda 110 kV ne prevzame v upravljanje, upravljavci
pa so ju v upravljanje in vzdrževanje dolžni prevzeti.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
32. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju energetskih, geoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki
so primernejše z oblikovalskega, energetsko-tehničnega ali
okoljevarstvenega vidika ter upoštevajo zadnje stanje tehnike
in omogočajo racionalnejšo rabo prostora.
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(2) Dopustna so odstopanja pri trasi kablovoda 110 kV in
širini delovnega pasu znotraj območja državnega prostorskega
načrta iz 4. člena te uredbe. Pri vseh navedenih dopustnih odstopanjih se upoštevajo pogoji iz prvega odstavka tega člena.
(3) Za dopustna odstopanja se lahko štejejo rešitve znotraj območja državnega prostorskega načrta, ki so posledica
ugotovitve natančnih potekov in lege komunalnih vodov ter
ustreznih tehničnih rešitev in križanja predvidenih komunalnih
vodov s traso kablovoda 110 kV, če investitor pridobiti soglasje
investitorja kablovoda 110 kV ali njegovega upravljavca.
(4) Pri izvedbi državnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja glede tlorisnih dimenzij in višine objektov. Tlorisni gabariti ne smejo biti več kot deset odstotkov večji, lahko
pa so manjši. Odstopanje pri višini objektov zaradi funkcionalne
zasnove strehe je +/–30‑odstotno. Dopusten je pomik objekta
novega GIS-stikališča znotraj območja razširitve obstoječega
110 kV stikališča na RTP Dekani.
(5) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev iz prejšnjih odstavkov ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih
razmer na območju državnega prostorskega načrta ali na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi.
Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v pristojnosti katerih posegajo.
XI. NADZOR
33. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat,
pristojen za prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje
prostorskih ureditev)
(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena te
uredbe so na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dopustni izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, gradnja,
rekonstrukcija in vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, izvajanje ukrepov pred
škodljivim delovanjem voda, izvajanje ukrepov za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami in vzdrževanje, rekonstrukcija
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in odstranitev obstoječih objektov, pri čemer se namembnost
objektov ne spreminja, zunanja ureditev dvorišč in dostopnih
poti do obstoječih ali novih stavb zunaj območja državnega
prostorskega načrta ter vse druge dejavnosti, ki jih je mogoče
izvajati v skladu z merili in pogoji te uredbe.
(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se
zaradi njih ne poslabšajo pogoji za izvedbo ureditev, ki so
predmet državnega prostorskega načrta, in če z njimi soglaša
sistemski operater.
35. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz
4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da
so spremenjeni in dopolnjeni ti občinski prostorski akti:
– Dolgoročni plan Občine Koper za obdobje 1986–2000
(Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95,
11/98),
– Družbeni (srednjeročni) plan Občine Koper za obdobje
1986–1990 (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94,
14/95, 11/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01, in Uradni list RS,
št. 96/04, 97/04 – popravek, 23/05, 66/05, 90/05, 97/05, 112/05,
22/09, 79/09, 65/10, 8/11 in 6/14),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper
(Uradne objave, št. 19/88, 7/01- obvezna razlaga, 24/01, Uradni list RS, št. 49/05- obvezna razlaga, 95/06, 124/08- obvezna
razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga, 50/12 – obvezna razlaga in 47/16),
– Odlok o zazidalnem načrtu »Mejni prehod Škofije«
(Uradne objave, št. 29/91, Uradni list RS, št. 47/06 in 93/07).
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-62/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2550-0062
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Uredba o državnem prostorskem načrtu
za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV
Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri
mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba

Na podlagi drugega odstavka 37. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10
– popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za 110 kV
kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba
do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem
mejnem prehodu Vrtojba
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 –
ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12
– ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za kablovod
110 kV od razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem
besedilu: RTP) 110/20 Vrtojba do slovensko-italijanske meje
pri mednarodnem mejnem prehodu (v nadaljnjem besedilu:
MMP) Vrtojba (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni
del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je decembra 2016 pod številko projekta 13375 izdelalo podjetje PROJEKT d. d. NOVA
GORICA.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve,
območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj ali prestavitev gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave,
varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja
zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge
pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta,
dopustna odstopanja in nadzor.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi
prilogami v tiskani obliki na vpogled pri ministrstvu, pristojnem
za prostor, in službi, pristojni za urejanje prostora v Občini
Šempeter-Vrtojba.
(3) Postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker s tem državnim prostorskim načrtom niso načrtovani
taki posegi v okolje, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo okolja, tak postopek treba izvesti.
(4) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker s
tem državnim prostorskim načrtom niso načrtovani taki posegi
v okolje, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja, tak postopek treba izvesti.
(5) Oznake, navedene v 3. do 8., 20., 31. in 33. členu
te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela
državnega prostorskega načrta.
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II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
– kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba (v nadaljnjem besedilu:
kablovod 110 kV) s podzemnimi jaški in ozemljitvenim vodnikom;
– optična kanalizacija za vpihovanje optičnih vlaken;
– razširitev obstoječega 110 kV stikališča na RTP Vrtojba,
ki zajema priklop kablovoda 110 kV v RTP 110/20 kV Vrtojba
in objekt 110 kV GIS-stikališča (s plinom izolirane stikalne
naprave);
– ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne,
energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture ter
vseh drugih ureditev, ki so nujno potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev;
– odstranitev rastja pred gradnjo in izvedba krajinske
ureditve po zgraditvi kablovoda 110 kV.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z
geodetskim načrtom obsega območje kablovoda, delovni pas,
območje za razširitev obstoječega 110 kV stikališča na RTP
Vrtojba in območje začasne rabe na zemljiščih ali delih zemljišč
s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Šempeter (2315): 451/4, 452, 453/6, 455/3, 457/3,
854/4, 854/5, 859/3, 861/2, 872/3, 878, 879/1, 879/2, 879/3,
880/1, 880/2, 888/1, 888/4, 897, 904/1, 904/5, 3390/1, 3436/4,
3440/5, 3446/5, 3450/1, 9126 in 383/2;
– k. o. Vrtojba (2316): 10/1, 15/1, 15/2, 31/1, 32, 84/5,
84/6, 85/4, 115/3, 117/4, 192/2, 194, 200, 201, 202, 203, 205,
621, 622, 623/2, 623/5, 623/6, 624/2, 3568/5, 3572, 3578,
3608/1, 3608/2, 3608/3, 3608/4, 3608/6, 3608/8, 3608/10,
3608/11 in 3608/13.
(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje tega območja
v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja
načrta z načrtom parcel – listi št. 3.1–3.5.
5. člen
(raba zemljišč)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede
na zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje
rabe zemljišč:
1. zemljišča izključne rabe:
– zemljišča na območju razširitve obstoječega 110 kV
stikališča na RTP Vrtojba za objekte energetske infrastrukture;
2. zemljišča omejene rabe:
– zemljišča na območju 3 m od osi kablovoda 110 kV
obojestransko zunaj območij izključne rabe.
3. zemljišča začasne rabe:
– zemljišča na območju gradbišč in začasnih odlagališč
materiala zunaj območij izključne in omejene rabe.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
6. člen
(potek trase)
Trasa kablovoda 110 kV iz RTP Vrtojba poteka vzhodno
od naselja Vrtojba po Opekarniški cesti do križišča štirih poti,
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kjer se obrne proti severozahodu in prečka državno cesto HC
H4, odsek Šempeter–Vrtojba. Za prečkanjem državne ceste
HC H4, odsek Šempeter–Vrtojba, poteka proti zahodu po državni cesti R3-614, odsek 1046 Priključek Šempeter–Šempeter (Polje), prečka vodotok Vrtojbico in krožišče ter nadaljuje po
državni cesti R3-614, odsek 5733 Šempeter (Polje)–Vrtojba. Po
prečkanju državne ceste R3-614, odsek 1550 Vrtojba–Gornji
Miren, poteka po občinski cesti LC, odsek 414111, nato pa po
severnem robu državne ceste HC H4, odsek 1467 Kamionska
cesta Vrtojba, do južnega dela kamionskega parkirišča. Po
parkirišču poteka približno 150 m v smeri mejnega prehoda
Vrtojba, se mu izogne po severni strani, za njim pa zavije proti
jugu-jugozahodu, prečka državno cesto HC H4, odsek Šempeter–Vrtojba, in se na državni meji z Republiko Italijo naveže na
italijanski del kablovoda.
7. člen
(kablovod in z njim povezane ureditve)
(1) Kablovod 110 kV obsega tri enofazne kable z izolacijo iz zamreženega polietilena in vodnika preseka največ
1400 mm2 in ozemljitveni kabel. Ob kablovodu 110 kV se
izvede optična kanalizacija za vpihovanje optičnega vlakna,
vključno s podzemnimi jaški. Kablovod 110 kV se priklopi v
RTP 110/20 kV Vrtojba z vsemi potrebnimi povezavami in
predelavami.
(2) Predvidena višina nadkritja med končno urejenim terenom in temenom cevi znaša najmanj 1,1 m. Predvidena globina
dna jarka pri vkopu kablovoda 110 kV znaša 1,5 m od zgornje
kote končnega terena.
(3) Podvrtavanje kablovoda 110 kV z uvlačenjem v zaščitni cevi je predvideno na odsekih trase kablovoda 110 kV od
km 0 + 684 do km 0 + 753, od km 0 + 769 do km 1 + 120, od
km 1 + 931 do km 1 + 967 in od km 2 + 618 do km 2 + 687.
(4) Lega kablovoda 110 kV v zemlji se posebej označi,
da je nad kablovodom 110 kV mogoč nadzor. Vidne oznake
o visokonapetostnem kablu se postavijo na površini terena
vzdolž celotne trase vsaj vsakih 50 m in dodatno na vsaki
spremembi smeri. Najmanj 50 cm nad vkopanim kablovodom
110 kV se položi opozorilni trak značilne barve. Približno 15 cm
nad cevmi optične kanalizacije se položijo še predfabricirane
armiranobetonske plošče, ki dodatno varujejo kablovod 110 kV
pred tretjimi osebami.
8. člen
(razširitev obstoječega 110 kV stikališča na RTP Vrtojba)
(1) Na obstoječem platoju RTP Vrtojba se izvede novo
110 kV prostozračno polje za priklop kablovoda 110 kV z opremo za vodenje in zaščito ter potrebne predelave na obstoječem
stikališču.
(2) Jugovzhodno od obstoječega 110 kV stikališča se
na ograjenem platoju s tlorisnimi gabariti približno 32 × 37 m,
merjeno vzdolž najdaljših stranic, zgradi novo GIS-stikališče.
Kota ureditve platoja je najmanj na 70,6 m. n. v. Na platoju se
zgradi enonadstropni objekt s tlorisnimi gabariti največ 23 × 16
m. Konstrukcija objekta je armiranobetonska, klasične izvedbe.
Streha je lahko ravna, enokapna ali dvokapna. Višina objekta
je v primeru ravne strehe največ 12 m, v primeru enokapne ali
dvokapne strehe pa je lahko višina slemena strehe večja. Po
končani gradnji se površine znotraj platoja delno tlakujejo s pranimi ploščami, delno posujejo s prodom in zatravijo. Povozne
površine znotraj platoja se asfaltirajo in zaključijo z betonskimi
robniki. Plato se ogradi z ograjo v višini najmanj 2,2 m. Objekt
se priključi na obstoječo komunalno infrastrukturo na območju
RTP Vrtojba. Dostop do objekta poteka po obstoječi dostopni
poti.
(3) Pri oblikovanju objekta novega GIS-stikališča se uveljavijo načela kakovostnega in sodobnega arhitekturnega oblikovanja tovrstnih tehnoloških objektov. Arhitekturno oblikovanje
temelji na ustreznem razmerju vseh delov ali prostornin objekta
(podolžen, pravokoten), na preprostosti in čistosti arhitekton-
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skih oblik in ustreznem oblikovanju streh. Oblikuje se kakovostna vertikalna in horizontalna členitev pročelja objekta z ustreznim izborom pročelnih materialov, barv in struktur. Oblikovanje
objekta se uskladi s tipologijo krajine in obstoječim objektom
RTP Vrtojba. Izbira materialov omogoča čim lažje vzdrževanje
pročelja in drugih delov objekta. Krajinskoarhitekturna ureditev
temelji na zakrivanju pogledov na novozgrajeni objekt.
(4) Razširitev obstoječega 110 kV stikališča na RTP Vrtojba je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega
načrta: Ureditvena situacija – razširitev obstoječega 110 kV
stikališča na RTP Vrtojba – list št. 2.2.1.
9. člen
(optična kanalizacija)
Vzdolž kablovoda 110 kV je v skupnem jarku predvidena
optična kanalizacija za vpihovanje optičnih vlaken. To sestavljajo zaščitne PEHD-cevi z nazivnim premerom DN50 za vpihovanje optičnih vlaken. V sklop optične kanalizacije spadajo
tudi podzemni jaški s cestnim pokrovom s fleksibilno ploščo,
odpornim na prehode težke mehanizacije.
10. člen
(delovni pas)
(1) Delovni pas ob kablovodu 110 kV sega 3 m levo in
desno od osi kablovoda 110 kV (za prehod gradbenih strojev,
polaganje 110 kV kablovoda v jarek in za odlaganje izkopanega
materiala).
(2) Na območjih, kjer se kablovod 110 kV približa objektom, prečka varovana območja in infrastrukturne objekte ali
poteka vzporedno z njimi, in na območjih drugih ovir na trasi
ali ob njej je lahko širina delovnega pasu zaradi prilagajanja
dejanskim razmeram tudi večja ali manjša.
(3) Območje državnega prostorskega načrta, razen območij parcel nadzemnih objektov na kablovodu 110 kV, se po
končani gradnji povrne v enako stanje in kakovost, kot sta bila
pred gradbenim posegom.
(4) Delovni pas je razviden iz grafičnega dela državnega
prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovanih ureditev
s križanji gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra – listi št. 2.1.1–2.1.5.
11. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in dopustne dejavnosti)
(1) Poleg ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, so v območju omejene in začasne rabe, če ne
onemogočajo ureditev po tem državnem prostorskem načrtu
in prevoznosti dostopnih poti, dopustni tudi naslednji posegi:
– rekonstrukcija obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov in prometne infrastrukture in gradnja novih;
– urejanje vodotokov in izvajanje ukrepov pred škodljivim
delovanjem voda;
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih ob upoštevanju omejitev iz
23. člena te uredbe v širini 3 m na obe strani kablovoda 110 kV;
– vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih
objektov, pri čemer se namembnost objektov ne spreminja;
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, če so
njihovi podzemni nosilni elementi (temelji ipd.) najmanj 5 m
oddaljeni od osi kablovoda 110 kV.
(2) Na območjih izključne rabe znotraj državnega prostorskega načrta so, če ne onemogočajo ureditev po tem državnem
prostorskem načrtu, dopustni tudi naslednji posegi:
– rekonstrukcija obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov in gradnja novih,
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
(3) Kmetijska zemljišča v območju omejene in začasne
rabe so namenjena kmetijski dejavnosti. Poleg dopustnih
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objektov, gradenj in drugih del, določenih v tem in 35. členu te
uredbe, so na kmetijskih zemljiščih dopustna kmetijska prostorskoureditvena dela po predpisih, ki urejajo varstvo kmetijskih
zemljišč.
(4) Za vse posege v prostor v varovalnem pasu, ki sega
3 m na obe strani od osi kablovoda 110 kV, je treba pridobiti
soglasje sistemskega operaterja.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ ALI PRESTAVITEV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA IN PRIKLJUČEVANJA
PROSTORSKIH UREDITEV NANJE
12. člen
(skupne določbe)
(1) Pred izvedbo vseh posegov je treba določiti lego vseh
komunalnih in energetskih vodov in omrežja zvez, jih zakoličiti
in ustrezno zaščititi.
(2) Projektiranje ter gradnja komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture potekata v skladu s projektnimi
pogoji posameznih upravljavcev.
(3) Detajli križanj, morebitne prestavitve in drugi posegi,
potrebni na infrastrukturnem omrežju, se natančno obdelajo v
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja
ali izvedbo.
(4) Infrastruktura se ne prestavlja v območja kulturne
dediščine, križanja infrastrukture pa so izvedena tako, da ne
prizadenejo kulturne dediščine.
(5) Prestavitve obstoječe gospodarske javne infrastrukture zaradi gradnje kablovoda 110 kV se izvedejo na stroške
investitorja.
(6) Vsa križanja in vzporedni poteki kablovoda 110 kV z
objekti gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega
dobra, prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture in
grajenega javnega dobra in priključki nanjo so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija
načrtovanih ureditev s križanji gospodarske javne infrastrukture
in grajenega javnega dobra – listi št. 2.1.1–2.1.5.
13. člen
(državne in lokalne ceste)
(1) Križanje kablovoda 110 kV z državno cesto HC H4,
odsek Šempeter–Vrtojba, se izvede s podvrtavanjem z vgradnjo zaščitene cevi kablovoda 110 kV v čim krajši razdalji, na
globini najmanj 1 m, merjeno od temena zaščitne cevi. Križanje
se zaradi tehničnih pogojev gradnje izvede pod dopustnim kotom glede na os ceste. Pri križanju se upošteva širitev državne
ceste za en vozni pas, kar je najmanj 7 m obojestransko od
meje cestnega sveta.
(2) Križanje kablovoda 110 kV z državno cesto HC H4,
odsek Šempeter–Vrtojba, in navezava na primopredajno točko
na kablovod v Republiki Italiji se izvedeta s prekopom na globini
najmanj 1 m, merjeno od temena kabla. Križanje se izvede pod
dopustnim kotom glede na os ceste, vzporedno s potekom
državne meje. Pri križanju se upošteva širitev državne ceste
za en vozni pas, kar je najmanj 7 m obojestransko od meje
cestnega sveta.
(3) Kablovod 110 kV posega v državno cesto R3-614, odsek 1046 Priključek Šempeter–Šempeter (Polje), odsek 5733
Šempeter (Polje)–Vrtojba in odsek 1550 Vrtojba–Gornji Miren,
na dva načina – cesto križa ali poteka v njej vzdolžno pod
voziščem. Če križanja ali vzdolžnega poteka po cesti zaradi
tehničnih pogojev gradnje ni mogoče izvesti s podvrtavanjem,
se križanje ali vzdolžni potek izvede s prekopom. V primeru
križanja ceste s prekopom se kablovod 110 kV vgradi na globini
najmanj 1 m, merjeno od temena kabelske kanalizacije za optični kabel. Po koncu gradnje se vozišče sanira v širini najmanj
5 m. V primeru gradnje s prekopom vzdolžno pod voziščem se
kablovod 110 kV vgradi na globini najmanj 1 m, merjeno od te-
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mena kabelske kanalizacije za optični kabel. Po koncu gradnje
se sanira celotno smerno vozišče.
(4) Križanje kablovoda 110 kV z načrtovanim krožiščem
na državni cesti R3-614, odsek 5733 in 1550, z LC 414011
rondo Rožna Dolina-Šempeter-Vrtojba in LC 414021 ABK-MMP-Vrtojba se izvede s podvrtavanjem z vgradnjo zaščitene
cevi kablovoda 110 kV.
(5) Križanje kablovoda 110 kV z načrtovano kolesarsko
potjo v območju obvoznice mimo Vrtojbe pod državno cesto
HC H4, odsek Šempeter–Vrtojba, v območju državne ceste
R3-614, odsek 5733 Šempeter (Polje)–Vrtojba in odsek 1550
Vrtojba–Gornji Miren, se izvede s prekopom na globini najmanj
1 m, merjeno od temena kabelske kanalizacije za optični kabel.
(6) Križanje kablovoda 110 kV z načrtovano servisno
cesto, ki bo na območju MMP Vrtojba nadomestila obstoječo
kamionsko cesto, se izvede s prekopom na globini najmanj
1 m, merjeno od temena kabelske kanalizacije za optični kabel.
Po koncu gradnje se vozišče sanira v širini najmanj 5 m.
(7) Križanje cest s podvrtavanjem se izvede tako, da
se gradbena jama pravilno razpre, vozišče pa zaščiti pred
vdiranjem. Prepreči se kakršno koli zmanjšanje nosilnosti ali
posedanja vozišča.
(8) Pri križanjih državne ceste in poteku kablovoda 110 kV
v cestišču so jaški kablovoda postavljeni zunaj kolesnic in opremljeni s fleksibilno ploščo.
(9) Zaradi gradnje kablovoda 110 kV na območju državnih
cest ne smejo biti ogroženi varnost prometa, stabilnost ceste
in objektov in odvodnjavanje ceste. Upravljavcu državnih cest
se omogoči izvajanje rednih vzdrževalnih del na državni cesti
in njenih spremljajočih objektih.
(10) Križanje kablovoda 110 kV z občinsko cesto LC,
odsek 414111, se izvede s prekopom na globini najmanj 1,5 m,
merjeno od temena kabelske kanalizacije za optični kabel.
14. člen
(vodovodno omrežje)
Vodoravna križanja kablovoda 110 kV in vodovodnega
voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V višinskem
pogledu poteka križanje izvennivojsko. Kablovod 110 kV se
položi najmanj 0,5 m nad ali pod vodovodom. Na križanjih,
pri katerih ni višinskih podatkov o vodovodu, se med gradnjo
izvedeta sondiranje in medsebojna višinska uskladitev.
15. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Vodoravna križanja kablovoda 110 kV in kanalizacijskega
voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V višinskem
pogledu poteka križanje izvennivojsko. Kablovod 110 kV se
položi najmanj 0,5 m nad ali pod kanalizacijo. Pri vzporednem
poteku kablovoda 110 kV in kanalizacije je svetli odmik 1,5 m.
16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Križanja kablovoda 110 kV ter omrežja srednjenapetostnih in nizkonapetostnih nadzemnih in podzemnih vodov se
izvedejo s prekopom pod elektroenergetskimi vodniki. Izkopi v
bližini temeljev obstoječih drogov daljnovodov se izvedejo najmanj 2 m od temelja. Pred začetkom gradnje izvajalec naroči
zakoličenje elektroenergetskih vodov.
(2) Investitor najmanj osem dni pred začetkom del o
nameravanih delih obvesti ELEKTRO PRIMORSKA d. d., Distribucijska enota Gorica, in omogoči nadzor nad deli.
(3) Pri križanju ali približevanju kablovoda 110 kV visokonapetostnim elektroenergetskim vodom se upoštevajo tehnični
in splošni pogoji upravljavca elektroenergetskega omrežja.
17. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Vodoravna križanja kablovoda 110 kV in telekomunikacijskega voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V višin-
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skem pogledu poteka križanje izvennivojsko. Kablovod 110 kV se
položi najmanj 0,5 m nad ali pod telekomunikacijskim vodom. Na
mestu križanja se telekomunikacijski vod zaščiti s cevjo.
18. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Križanja kablovoda 110 kV in prenosnega plinovoda se
izvedejo s svetlim navpičnim odmikom najmanj 0,5 m. Vsa križanja se pred gradnjo kablovoda 110 kV zakoličijo. Medsebojna
višinska uskladitev se obdela v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja in projektu za izvedbo. Na mestih prečkanja se pod obstoječim plinovodom izdela posteljica; namesto peščenega zasipa
se položijo vreče, napolnjene s suho cementno mešanico. Vreče
se položijo v prečni smeri po celotni širini jarka.
(2) Križanja kablovoda 110 kV in distribucijskega plinovoda se izvedejo s kotom križanja od 30 do 90°. V višinskem pogledu poteka križanje izvennivojsko. Kablovod 110 kV se položi
najmanj 0,2 m nad ali pod distribucijskim plinovodom. Pri vzporednem poteku kablovoda 110 kV in distribucijskega plinovoda
je svetli odmik najmanj 0,4 m. Vsa križanja se pred gradnjo
kablovoda 110 kV zakoličijo. Medsebojna višinska uskladitev
se obdela v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in
projektu za izvedbo.
(3) Prevoz mehanizacije nad obstoječim prenosnim plinovodom med gradnjo ni dovoljen. Kadar je ta nujno potreben, se
obstoječa plinovodna cev zaščiti pred poškodbami (na primer
z jeklenimi ali betonskimi ploščami). Nad plinovodno cevjo
je dovoljeno le začasno odlaganje izkopanega zemeljskega
materiala, ki ne zahteva vožnje mehanizacije nad plinovodom.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
19. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja
načrta z načrtom parcel – listi št. 3.1–3.5, v katerem so s
tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v
naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega
prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se lahko po izvedenih posegih delijo v skladu z izvedenim
stanjem na podlagi lastništva ali upravljanja in se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA
IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA,
VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE
TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
20. člen
(ohranjanje narave)
(1) Podatki o območjih ohranjanja narave so razvidni iz
obvezne priloge k državnemu prostorskemu načrtu: Prikaz
stanja prostora.
(2) Med gradnjo in po posegu se na območju državnega
prostorskega načrta upoštevajo naslednji pogoji:
– pri poseganju v območja linearnih krajinskih struktur
(grmišča, mejice, posamezna večja drevesa) je delovni pas
čim ožji, trasa se izogiba sestojem starejšega drevja v mejicah
in osamelim starejšim drevesom;
– kablovod 110 kV je lahko na desni strani Opekarniške
ceste na odseku med RTP Vrtojba in križiščem štirih cest oddaljen največ 4 m od desnega roba Opekarniške ceste;
– gradnja kablovoda 110 kV ob Opekarniški cesti med
RTP Vrtojba in križiščem štirih cest se izvede v čim krajšem
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času, v obdobju prezimovanja laške žabe med 1. novembrom
in 1. februarjem.
(3) Za preprečitev naselitve ter razvoja tujerodnih invazivnih rastlin in rastlin z drugačno gensko zasnovo od lokalnih
populacij se izvedeta naslednja ukrepa:
– zasipava se izključno z materialom, izkopanim na trasi
kablovoda 110 kV;
– košnja se izvaja najmanj dvakrat letno (v prvi polovici
junija in prvi polovici avgusta), površine, ki se zaraščajo s tujerodnimi vrstami (žlezasta nedotika, japonski dresnik in kanadska zlata rozga), pa se kosijo še pogosteje, praviloma enkrat
na mesec v vegetacijski sezoni.
21. člen
(vodotoki in poplavna območja)
(1) Vsa prečkanja kablovoda 110 kV z vodotoki in jarki ter
poteki v priobalnem pasu vodotokov so razvidni iz grafičnega
dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovanih ureditev s križanji gospodarske javne infrastrukture
in grajenega javnega dobra – listi št. 2.1.1–2.1.5.
(2) Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja in izvedbo upošteva na celotnem območju državnega prostorskega načrta vse pogoje iz kart poplavne in erozijske
nevarnosti ali razredov poplavne in erozijske nevarnosti.
(3) Načrtovana prostorska ureditev ne sme povečati obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnih območjih in zunaj njih.
(4) Prečkanje vodotoka Vrtojbica se izvede s podvrtavanjem pod vodotokom na globini najmanj 1 m pod dnom struge.
Na tej globini poteka kablovod 110 kV še 3–5 m od zgornjega
roba brežine na obeh bregovih.
(5) Zemeljska dela v bližini vodotoka Vrtojbica se tehnično
izpeljejo tako, da se prepreči kaljenje vode.
(6) O predvidenih delih na vodotokih se najmanj sedem
dni pred začetkom obvesti ribiška organizacija, ki upravlja
ribiški okoliš.
(7) Na vseh trenutnih in potencialnih poplavnih območjih
se izvedejo naslednji ukrepi:
– odlaganje izkopanega materiala v pretočne profile vodotokov in na poplavna območja ni dovoljeno;
– izkopan material se sproti odvaža na deponijo;
– na poplavnih območjih ni dovoljeno trajno nadvišanje
terena z nasipanjem materiala;
– travne površine, ki so bile ob gradnji kablovoda poškodovane, se takoj uredijo in sanirajo s ponovno zatravitvijo, ki
v čim krajšem času zagotovi dobro razraščeno travno rušo;
– dela se ne izvajajo v obdobju obsežnih padavin niti v
obdobju z večjo verjetnostjo nastopanja poplav.
22. člen
(vodovarstvena območja)
(1) Kablovod 110 kV prečka vodovarstvena območja, ki so
razvidna iz obvezne priloge k državnemu prostorskemu načrtu:
Prikaz stanja prostora.
(2) Na območju Vrtojbensko-Mirenske podtalnice, ki je
predlagano za zavarovanje z vodovarstvenimi območji, se
predvidijo zaščitni ukrepi, s katerimi se zmanjša tveganje onesnaženja med gradnjo in med vzdrževalnimi deli na kablovodu
110 kV. Ukrepi se določijo glede na način in uporabljene tehnologije gradnje, glede na ustrezne ureditve gradbišč ter glede na
ravnanje z odpadki in ravnanje ob izjemnih dogodkih.
(3) Pri gradnji na predlaganem vodovarstvenem območju
izvajalec med gradnjo izvaja vse zaščitne ukrepe in poseg
izvaja tako, da ni škodljivega vpliva na podzemne vode, kot to
velja za zavarovana vodovarstvena območja.
23. člen
(kmetijska in gozdna zemljišča)
(1) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč z velikim
pridelovalnim potencialom je delovni pas čim ožji.
(2) Globina in način polaganja kablovoda 110 kV na območju kmetijskih zemljišč se prilagodita tako, da je po končani
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gradnji kmetijska proizvodnja čim manj omejena. Gradnja se
izvaja v času, ko ni najintenzivnejših kmetijskih opravil.
(3) Nad kablovodom 110 kV se določi pas z omejitvijo
kmetijske dejavnosti v širini 3 m na vsako stran od osi kablovoda 110 kV. V tem pasu ni dovoljeno saditi rastlin s koreninami, globljimi od 0,5 m, obdelovati zemljišč globlje od 0,5 m,
postavljati opor, namenjenih kmetijstvu in sadjarstvu, katerih
temelji segajo globlje kot 0,5 m, niti vkopavati cevovodov za
namakanje in oroševanje v sadjarstvu.
(4) Po zgraditvi kablovoda 110 kV se začasno uporabljena
kmetijska in gozdna zemljišča povrnejo v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom.
(5) Lastnikom se omogoči nemoten dostop do kmetijskih
in gozdnih zemljišč med gradnjo kablovoda 110 kV in po njej.
24. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla in odstranjevanje krovnih plasti se izvajajo
tako, da prizadenejo čim manjšo površino tal.
(2) Plasti tal se pri zasipanju vračajo v obratnem vrstnem
redu, kot so bila odkopana. Ob izkopu se zgornja plast humusa
deponira tako, da je po končani gradnji s tem slojem mogoče
pokriti površine, prizadete med gradnjo.
(3) Dovažanje zgornje plasti rodovitne zemlje od drugod ni
dovoljeno zaradi vnosa tujerodnih rastlin in rastlin z drugačno
gensko zasnovo od lokalnih populacij.
(4) Za čas gradnje se v fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela načrt o ravnanju in uporabi rodovitnega
dela prsti.
25. člen
(varstvo zraka)
Z nalaganjem in razlaganjem tovora ni dovoljeno onesnaževati cest. Tovor se na vozila naloži tako, da ne onesnažuje
okolja, sipki tovor se prekriva. V sušnem in vetrovnem vremenu
se prevozne in gradbene površine vlažijo. Sipki materiali se
skladiščijo proč od stanovanjskih območij ter se v sušnem in
vetrovnem vremenu vlažijo in prekrivajo. Prometne površine
na gradbišču, javne prometne površine in vozila pri vožnji z
gradbišča na javne prometne površine se redno čistijo.
26. člen
(varstvo pred hrupom)
V bližini stanovanjskih objektov se med gradnjo postavijo
začasne protihrupne ograje. Vrsta in način postavitve protihrupne ograje se določita v fazi projekta za izvedbo. Prevozne
poti se kar najbolj izogibajo stanovanjskim stavbam in drugim
stavbam z varovanimi prostori.
27. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Investitor mora na celotnem območju gradbišča ter
na prevoznih in manipulativnih površinah zagotoviti zbiranje in
odstranjevanje odpadne embalaže.
(2) Investitor za predvidene izkope pripravi načrt uporabe
zemljine in oceno kakovosti zemljine.
(3) Po končani gradnji se vsi odpadki, nastali med gradnjo, odstranijo in odložijo na odlagališčih.
28. člen
(varstvo pred požarom)
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
29. člen
(etapnost izvedbe)
Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt,
se izvedejo v eni etapi.
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IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
30. člen
(monitoring)
Monitoring vplivov na okolje se izvede v skladu z usmeritvami, določenimi v programu monitoringa, ki ga investitor izdela v fazi priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
31. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča je omejena na območje državnega prostorskega načrta.
(2) Za dostop do gradbišča se uporabijo obstoječe državne ceste ter obstoječe občinske ceste in poti.
(3) Gradnja na javnih cestah se izvaja z zaporo enega
voznega pasu, zato je treba pridobiti soglasje upravljavca javne
ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.
(4) Med gradnjo kablovoda 110 kV se na lokaciji obstoječe
RTP Vrtojba uredi začasna deponija za skladiščenje kabla,
zaščitnih cevi in manipulacijo z materialom, predvidenim za
ponovno uporabo, po končani gradnji pa se tam vzpostavi
prvotno stanje.
32. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
(1) Investitor in izvajalec imata naslednje obveznosti:
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi morda služile obvozu
ali prometu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji
pa sanacija vseh poškodb;
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in
drugih objektov in sanacija poškodb;
– ob morebitni nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja
ustrezno usposobljenih delavcev.
(2) Poleg obveznosti, navedenih v prvem odstavku tega
člena, pa ima investitor tudi naslednje obveznosti:
– pred začetkom del pravočasno obvesti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da
se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo
vsi posegi v območje objektov in naprav ter tudi v njihove varovalne pasove;
– pravočasno seznani prebivalstvo z začetkom in načinom izvajanja gradbenih del ter morebitnimi omejitvami prometa in oskrbe s komunalno infrastrukturo;
– seznani prebivalstvo ob kablovodu 110 kV s pravili in
postopki, ki jih je treba upoštevati med gradnjo in obratovanjem;
– ustrezno zaščiti objekte in naprave med gradnjo, po njej
pa odpravi morebitne poškodbe na njih;
– omogoči nemoteno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo objektov;
– zagotovi ali nadomesti dostope in dovoze do obstoječih
objektov in zemljišč;
– naredi posnetek ničelnega stanja cest, ki se prekopljejo
in med gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča, poškodbe pa po gradnji odpravi in ceste povrne v prvotno stanje;
– pripravi ustrezne razmejitve, preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbi za primopredajo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki ju v
skladu s predpisi, ki urejajo področje javne infrastrukture, investitor kablovoda 110 kV ne prevzame v upravljanje, upravljavci
pa so ju v upravljanje in vzdrževanje dolžni prevzeti.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
33. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju energetskih, geoloških, hidroloških,
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geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki
so primernejše z oblikovalskega, energetsko-tehničnega ali
okoljevarstvenega vidika ter upoštevajo zadnje stanje tehnike
in omogočajo racionalnejšo rabo prostora.
(2) Dopustna so odstopanja pri trasi kablovoda 110 kV in
širini delovnega pasu znotraj območja državnega prostorskega
načrta iz 4. člena te uredbe. Pri vseh navedenih dopustnih odstopanjih se upoštevajo pogoji iz prvega odstavka tega člena.
(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo
vse rešitve, ki so posledica ugotovitve natančnih potekov in
lege komunalnih vodov ter ustreznih tehničnih rešitev. Prav
tako so dopustna vsa križanja predvidenih komunalnih vodov
s traso kablovoda 110 kV, če investitor pridobiti soglasje investitorja kablovoda 110 kV ali njegovega upravljavca.
(4) Pri izvedbi državnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja glede tlorisnih dimenzij in višine objektov. Tlorisni gabariti ne smejo biti več kot deset odstotkov večji, lahko
pa so manjši. Odstopanje pri višini objektov zaradi funkcionalne
zasnove strehe je +/–30‑odstotno. Dopusten je pomik objekta
novega GIS-stikališča znotraj območja razširitve obstoječega
110 kV stikališča na RTP Vrtojba.
(5) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev iz prejšnjih odstavkov ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih
razmer na območju državnega prostorskega načrta ali sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi.
Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v pristojnosti katerih posegajo.
XI. NADZOR
34. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat,
pristojen za prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje
prostorskih ureditev)
(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena
te uredbe so na območju državnega prostorskega načrta iz

Uradni list Republike Slovenije
4. člena te uredbe dopustni izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda, izvajanje
ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih objektov, pri čemer se namembnost objektov ne spreminja, zunanja ureditev dvorišč in dostopnih poti do obstoječih ali novih
stavb zunaj območja državnega prostorskega načrta ter vse
druge dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati v skladu z merili
in pogoji te uredbe.
(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se
zaradi njih ne poslabšajo pogoji za izvedbo ureditev, ki so
predmet državnega prostorskega načrta, in če z njimi soglaša
sistemski operater.
36. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz
4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da
so spremenjeni in dopolnjeni ti občinski prostorski akti:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/14, 21/14 in 81/15),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Caufovo v Vrtojbi, spremembe in dopolnitve 2015 (Uradni list
RS, št. 71/15),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu SMETE v Šempetru pri Gorici (Uradni list RS, št. 44/05 in 90/11).
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-61/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2550-0061
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Priloga

Uradni list Republike Slovenije

Št.

84 / 23. 12. 2016 /

Stran

12513

Stran

12514 /
3639.

Št.

84 / 23. 12. 2016

Uredba o načinu priprave kadrovskih
načrtov posrednih uporabnikov proračuna in
metodologiji spremljanja njihovega izvajanja
za leti 2017 in 2018

Na podlagi sedmega in devetega odstavka 63. člena in za
izvrševanje 61. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna in metodologiji
spremljanja njihovega izvajanja
za leti 2017 in 2018
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja
njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018.
2. člen
(priprava kadrovskega načrta)
(1) Kadrovske načrte posrednih proračunskih uporabnikov države in občin pripravijo predstojniki.
(2) Posredni uporabniki proračuna države in občin ob
sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo tudi
kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in ga je mogoče uresničiti v obsegu
sredstev za stroške dela v finančnem načrtu.
(3) Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da število zaposlenih prikaže po
virih financiranja v skladu z drugim odstavkom 3. člena te
uredbe.
(4) Posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2017 in 2018 tako, da se:
– določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz
1., 2., 3. in 4. točke drugega odstavka 3. člena te uredbe, pri
čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila
zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih
za leto 2016;
– oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8.,
9. in 10. točke drugega odstavka 3. člena te uredbe.
(5) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka se zaradi
izjemnih oziroma utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu
posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira
iz državnega proračuna ali sredstev Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), lahko
določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru
zagotovljenih sredstev za stroške dela.
3. člen
(vsebina kadrovskega načrta)
(1) Kadrovski načrt ima tabelarni del in obrazložitev ter se
pripravi tako, da vsebuje vse elemente, določene v prilogi 1, ki
je sestavni del te uredbe.
(2) V tabelarnem delu kadrovskega načrta se navedejo število zaposlenih 1. januarja tekočega leta in načrtovano
število zaposlenih 1. januarja naslednjega leta, skupno število
zaposlenih po vseh virih financiranja, skupno število zaposlenih
po virih financiranja iz 1., 2., 3. in 4. točke tega odstavka ter
skupno število zaposlenih iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke tega
odstavka. Število zaposlenih iz tega odstavka se prikaže po
naslednjih virih financiranja:
1. državni proračun;
2. proračun občin;
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3. ZZZS in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na
primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij;
7. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov
skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
8. sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce
pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter
sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva);
9. sredstva iz sistema javnih del;
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih
za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem
2014 (Uradni list RS, št. 17/14) ne glede na vir, iz katerega se
financirajo njihove plače.
(3) Načrtovano število zaposlenih iz prejšnjega odstavka
obsega:
– dovoljeno število zaposlenih, katerih plače se financirajo
iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki prejšnjega odstavka;
– oceno predvidenega števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točki prejšnjega
odstavka.
(4) Pri pripravi kadrovskih načrtov se upošteva metodologija spremljanja uresničevanja kadrovskih načrtov iz 4. člena
te uredbe.
4. člen
(spremljanje uresničevanja kadrovskih načrtov)
(1) V uresničevanje kadrovskih načrtov spadajo:
1. zaposleni za nedoločen čas, od katerih se zaposleni
s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih
za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni
čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in
zdravstveno zavarovanje;
2. zaposleni za določen čas, od katerih se zaposleni s
krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih
za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni
čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in
zdravstveno zavarovanje;
3. delovna mesta zaposlenih, napotenih v mednarodne
civilne misije, mednarodne organizacije, druge organizacije in
organe Evropske unije.
(2) Število zaposlenih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka
se na polni delovni čas izračuna tako, da se delovni čas več
zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas, sešteva do polnega
delovnega časa.
(3) Če se posamezni zaposleni financirajo iz različnih
virov financiranja, se v uresničitvi kadrovskih načrtov njihova
zaposlitev prikaže v deležih.
(4) V uresničevanje kadrovskih načrtov ne spadajo:
1. zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega
delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od
polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju;
2. zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno
odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plač
ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas:
a) odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko
varstvo,
b) bolniške odsotnosti, daljše od 30 delovnih dni.
(5) Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število
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Št.

84 / 23. 12. 2016 /

zaposlenih iz tretjega odstavka prejšnjega člena ter najpozneje do 18. v mesecu poročajo o stanju števila zaposlenih na
1. april, 1. julij, 1. oktober in 1. januar v Informacijski sistem za
posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in
številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen
pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (AJPES).
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2017.
Št. 00714-32/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-3130-0049
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Stran

12515

Priloga 1

Stran

12516 /

Št.
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PRILOGA 1
Vir financiranja

Število zaposlenih 1.
januarja tekočega leta

Dovoljeno ali ocenjeno število
zaposlenih 1. januarja naslednjega
leta

1. Državni proračun

Število zaposlenih vpiše PUP.

Število zaposlenih določi PUP.

2. Proračun občin

Število zaposlenih vpiše PUP.

Število zaposlenih določi PUP.

3. ZZZS in ZPIZ

Število zaposlenih vpiše PUP.

Število zaposlenih določi PUP.

4. Druga javna sredstva za
opravljanje javne službe
(npr. takse, pristojbine,
koncesnine, RTVprispevek)

Število zaposlenih vpiše PUP.

Število zaposlenih določi PUP.

5. Sredstva od prodaje
blaga in storitev na trgu

Število zaposlenih vpiše PUP.

PUP oceni število zaposlenih.

6. Nejavna sredstva za
opravljanje javne službe in
sredstva prejetih donacij

Število zaposlenih vpiše PUP.

PUP oceni število zaposlenih.

7. Sredstva Evropske
unije ali drugih
mednarodnih virov skupaj
s sredstvi sofinanciranja
iz državnega proračuna

Število zaposlenih vpiše PUP.

PUP oceni število zaposlenih.

8. Sredstva ZZZS za
zdravnike pripravnike in
specializante, zdravstvene
delavce pripravnike,
zdravstvene sodelavce
pripravnike; sredstva
raziskovalnih projektov in
programov ter sredstva za
projekte in programe,
namenjene
internacionalizaciji ter
kakovosti izobraževanja in
znanosti (namenska
sredstva)

Število zaposlenih vpiše PUP.

PUP oceni število zaposlenih.

9. Sredstva iz sistema
javnih del

Število zaposlenih vpiše PUP.

PUP oceni število zaposlenih.

10. Sredstva za zaposlene
na podlagi Zakona o
ukrepih za odpravo
posledic žleda med 30.
januarjem in 10.
februarjem 2014 (Uradni
list RS, št. 17/14)

Število zaposlenih vpiše PUP.

PUP oceni število zaposlenih.
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Skupno število vseh
zaposlenih (od 1. do 10.
točke)
Skupno število zaposlenih
pod točkami 1, 2, 3 in 4
Skupno število zaposlenih
pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in
10

PUP – posredni uporabnik proračuna
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Stran
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila, ekološko kmetovanje in plačila
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. 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 spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko
kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 16/16 in 51/16) se v tretji alineji sedmega odstavka 26. člena, 4. točki desetega odstavka 31. člena, tretji alineji osmega
odstavka 35. člena, tretji alineji šestega odstavka 38. člena,
tretji alineji desetega odstavka 39. člena, 3. točki osmega
odstavka 40. člena, tretji alineji šestega odstavka 41. člena,
3. točki sedmega odstavka 42. člena, 2. točki osmega odstavka
45. člena, tretji alineji devetega odstavka 46. člena, drugi alineji
sedmega odstavka 47. člena, drugi alineji sedmega odstavka
48. člena, četrti alineji šestega odstavka 49. člena, 2. točki
osmega odstavka 52. člena, tretji alineji devetega odstavka
53. člena, drugi alineji sedmega odstavka 54. člena, 2. točki
sedmega odstavka 55. člena, tretji alineji šestega odstavka
56. člena, tretji alineji šestega odstavka 57. člena, 2. točki
osmega odstavka 72. člena, drugi alineji šestega odstavka
73. člena, drugi alineji šestega odstavka 79. člena, tretji alineji
osmega odstavka 92. člena, tretji alineji šestega odstavka
95. člena, tretji alineji šestega odstavka 97. člena, 2. točki
sedmega odstavka 101. člena, 2. točki sedmega odstavka
105. člena, 2. točki enajstega odstavka 106. člena, tretji alineji
trinajstega odstavka 111. člena in 2. točki devetega odstavka
115. člena besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami za ohranjanje in izboljševanje ekosistemov ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam (v nadaljnjem besedilu: ukrepi razvoja podeželja) 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 št. C(2016)8717
z dne 13. 12. 2016 o odobritvi spremembe programa razvoja
podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa
C(2015)849 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), in je
dostopen na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in pri izpostavah
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Javne službe kmetijskega svetovanja (v nadaljnjem besedilu:
kmetijska svetovalna služba) za izvajanje:
1. Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007
o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne
20. 7. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU)
št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih
uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence,
kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike,
prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode
in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje,
varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa
Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 834/2007/ES);
2. Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju
ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja
in nadzora (UL L št. 250 z dne 18. 9. 2008, str. 1), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1842 z
dne 14. oktobra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008
glede elektronskega potrdila o kontrolnem pregledu za uvožene
ekološke proizvode in nekaterih drugih elementov ter Uredbe
(ES) št. 889/2008 glede zahtev za konzervirane ali predelane
ekološke proizvode in posredovanja informacij (UL L št. 282
z dne 19. 10. 2016, str. 19), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
889/2008/ES);
3. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem
skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z
dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič popravljene s Popravkom
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 200
z dne 26. 7. 2016, str. 140), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1303/2013/EU);
4. 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 popravljene
s Popravkom 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. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1305/2013/EU);
5. 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 Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2016/2073 z dne 23. novembra 2016 o
povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2016, v
skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 320 z dne 26. 11. 2016, str. 25),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
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6. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru
skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z
dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2016/1616 z dne 8. septembra 2016 o
odstopanju od Uredbe (EU) 1307/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta glede morebitne revizije ukrepov prostovoljne vezane
podpore v sektorju mleka in mlečnih izdelkov za leto zahtevka
2017 (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 19), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne
7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem
skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju
podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti
v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za
strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014,
str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta
in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014
(UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5);
8. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne
3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne
13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi
Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L
št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33);
9. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna
plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/141 z dne 30. novembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014
glede nekaterih določb o plačilu za mlade kmete in prostovoljni
vezani podpori ter o odstopanju od člena 53(6) Uredbe (EU)
št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28 z
dne 4. 2. 2016, str. 2);
10. 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), zadnjič popravljene
s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1393
z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU)
št. 640/2014 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
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št 227 z dne 20. 8. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
640/2014/EU);
11. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 641/2014 z dne
16. junija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za
neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru
skupne kmetijske politike (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str.
74);
12. 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), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane
uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211
z dne 8. 8. 2015, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
807/2014/EU);
13. 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), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene
uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja
podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju državljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L
št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 808/2014/EU);
14. 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, str.
69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene
uredbe Komisije (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. 225
z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
809/2014/EU);
15. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne
28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve
prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o
finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in
shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7);
16. 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);
17. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014
z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem,
potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1786
z dne 7. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
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št. 908/2014 glede izjav o odhodkih za programe razvoja podeželja (UL L št. 273 z dne 8. 10. 2016, str. 31).«.
3. člen
V 2. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. aktiven kmet je nosilec kmetijskega gospodarstva,
ki izvaja kmetijsko dejavnost v skladu s prvo alinejo prvega
odstavka 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16 in 84/16; v
nadaljnjem besedilu: Uredba o shemah neposrednih plačil),
pri čemer se za določitev upravičenca uporabljajo tudi tretji do
šesti odstavek 6. člena Uredbe o shemah neposrednih plačil;«.
V 2. točki se za besedo »leto« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: geoprostorski obrazec)«.
V 6. točki se kratica »GERK« nadomesti z besedilom
»blok oziroma GERK«.
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. mejica je vsaj deset metrov dolga in pri krošnji največ
20 metrov široka strnjena in samostojna linija lesne vegetacije
vrst drevja in grmičevja, ki ni gozdni rob ali del zaraščajoče se
površine, in ni del GERK ter služi namenu razmejevanja, pri
čemer je na vsakih deset metrov mejice dopustna ena vrzel, ki
ne sme biti večja od treh metrov;«.
Dosedanji 8. do 9. točka postaneta 9. do 10. točka.
V dosedanji 10. točki, ki postane 11. točka, se besedilo
»1190 – rastlinjak, ki ima vpisane jagode« nadomesti z besedilom »1190 – rastlinjak«.
Dosedanje 11. do 16. točka postanejo 12. do 17. točka.
Za dosedanjo 17. točko, ki postane 18. točka, se doda
nova 19. točka, ki se glasi:
»19. ugotovljena dolžina mejice je dolžina mejice, ugotovljena z upravnim pregledom ali pregledom na kraju samem;«.
Dosedanja 18. točka postane 20. točka.
Za dosedanjo 19. točko, ki postane 21. točka, se doda
nova 22. točka, ki se glasi:
»22. vstopna dolžina mejic je ugotovljena dolžina mejic
prvega leta obveznosti oziroma v primeru razširitve ali nadomestitve obveznosti ugotovljena dolžina mejic leta razširitve ali
nadomestitve obveznosti;«.
Dosedanja 20. točka postane 23. točka.
V dosedanji 21. točki, ki postane 24. točka, se za besedo
»uredbe« črta vejica.
4. člen
V tretjem odstavku 11. člena se v peti alineji besedilo »10.
točke« nadomesti z besedilom »9. točke«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Upravičenci, ki so izvajali operacijo iz 17. točke
23. člena te uredbe, lahko po zaključeni petletni obveznosti za
izvajanje te operacije mejice vključijo v podaljšanje obveznosti
tudi s prenosom obveznosti na druga KMG, vključena v ukrep
KOPOP v predhodnem letu, če te mejice mejijo na ta KMG.
(8) Upravičenci, ki so izvajali operacijo iz 18. točke 23. člena te uredbe, lahko po zaključeni petletni obveznosti za izvajanje te operacije živali avtohtonih in tradicionalnih pasem vključijo v podaljšanje obveznosti tudi s prenosom obveznosti na
druga KMG, vključena v ukrep KOPOP v predhodnem letu.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besedilo »1. do 11. točke« nadomesti z besedilom
»1. do 9. točke in 11. točke«.
Dosedanji osmi odstavek postane deseti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 19. člena se 18. točka spremeni tako,
da se glasi:
»18. grafična evidenca mejic na Naturi 2000 – MEJ (v
nadaljnjem besedilu: evidenca MEJ).«.
V drugem odstavku se vejica in besedilo »ki jo agenciji
posreduje ministrstvo,« črtata.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
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»(3) Grafična evidenca mejic iz 18. točke prvega odstavka
tega člena za posamezno mejico vsebuje linijski prikaz mejice
v prostoru in podatek o identifikacijski številki mejice in dolžini
mejice v metrih.«.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo četrti do
deveti odstavek.
Za dosedanjim devetim odstavkom, ki postane deseti
odstavek, se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Evidence iz prvega odstavka tega člena agenciji
posreduje ministrstvo.«.
6. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Šteje se, da je pogoj iz tretje alineje prejšnjega
odstavka izpolnjen, če je za KMG ali kmetijsko gospodarstvo
planina (v nadaljnjem besedilu: KMG – planina) do 5. maja
tekočega leta predhodno usposabljanje opravljeno v skladu
s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz
PRP 2014–2020, pri čemer se šteje, da je to usposabljanje
opravljeno tudi v primeru, če je bilo hkrati opravljeno za KMG
in KMG – planina.«.
Za tretjim odstavkom 20. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če predhodno usposabljanje iz drugega odstavka
tega člena opravi udeleženec, ki je samostojni podjetnik posameznik ali je zaposlen pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, se to usposabljanje
šteje kot opravljena obveznost tudi za KMG, kjer je udeleženec
usposabljanja nosilec KMG, namestnik nosilca KMG ali član
kmetije.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
7. člen
V sedmem odstavku 21. člena se za besedo »točke«
doda besedilo »in 17. točke«.
8. člen
Za prvim odstavkom 22. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega odstavka morajo upravičenci, ki so v ukrep KOPOP prvič vstopili v letu
2015, storitev svetovanja iz predpisa, ki ureja ukrepe prenosa
znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, uporabiti najmanj
enkrat v prvih štirih letih trajanja obveznosti iz prvega odstavka
11. člena te uredbe.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Šteje se, da je pogoj iz prve alineje prvega odstavka tega člena izpolnjen, če je za KMG ali KMG – planina do
20. decembra tekočega leta redno usposabljanje opravljeno v
skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, pri čemer se šteje, da je to usposabljanje opravljeno tudi v primeru, če je bilo hkrati opravljeno za
KMG in KMG – planina.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Če redno usposabljanje iz prejšnjega odstavka opravi
udeleženec, ki je samostojni podjetnik posameznik ali je zaposlen pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje
kmetijske dejavnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena
obveznost tudi za KMG, kjer je udeleženec usposabljanja nosilec KMG, namestnik nosilca KMG ali član kmetije.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane šesti odstavek, se doda nov sedmi, ki se glasi:
»(7) Če je v prvih štirih letih izvajanja obveznosti ukrepa
KOPOP za KMG ali KMG – planina uporabljena storitev svetovanja iz predpisa, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja
iz PRP 2014–2020, se to ne glede na določbo prejšnjega odstavka šteje kot izpolnitev pogoja iz drugega odstavka tega čle-
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na za obdobje trajanja obveznosti iz prvega odstavka 11. člena
te uredbe.«.
Dosedanji peti do deveti odstavek postanejo osmi do
dvanajsti odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane trinajsti
odstavek, se besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z
besedilom »desetega in dvanajstega«.
9. člen
V tretjem odstavku 23. člena se besedilo »1. do 11. točke«
nadomesti z besedilom »1. do 9. točke in 11. točke«.
V četrtem odstavku se besedilo »12. in 13. točke« nadomesti z besedilom »10., 12. in 13. točke«.
10. člen
V desetem odstavku 27. člena se v tretji alineji besedilo
»sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in
dvanajstega«.
Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek,
ki se glasi:
»(13) Površina, na kateri je v tekočem letu na geoprostorskem obrazcu prijavljena praha ali kmetijska rastlina, ki je
upravičena do plačil iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih
plačil, vendar zanjo ni mogoče uveljavljati plačila za obvezno zahtevo POZ_NMIN, se lahko vključi v obvezno zahtevo
POZ_NMIN, vendar do plačila za to zahtevo upravičenec v tem
letu ni upravičen.«.
11. člen
Za tretjim odstavkom 28. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka
se izbirna zahteva POZ_NIZI lahko izvaja na delu GERK, če
je na preostalem delu GERK zasajena kmetijska rastlina, za
katero v skladu s prilogo 6 te uredbe ni mogoče uveljavljati
plačila za zahtevo POZ_NIZI, oziroma kmetijska rastlina, ki v
tekočem letu ne omogoča izpolnitve obveznosti.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »desetega« nadomesti z besedo »enajstega«.
Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo šesti do deveti
odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se v 3. točki besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
12. člen
V prvem odstavku 29. člena se za drugim stavkom doda
nov tretji stavek, ki se glasi:
»Pred podoravanjem je dovoljeno spravilo semena pri
vseh posevkih, pri katerih tehnologija pridelave omogoča, da
ostane večji del rastlinskih ostankov za podor na njivi.«.
V sedmem odstavku se v tretji alineji besedilo »sedmega
in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
13. člen
Za petim odstavkom 30. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka
se izbirna zahteva POZ_FFSM lahko izvaja na delu GERK,
če je na preostalem delu GERK zasajena kmetijska rastlina,
za katero v skladu s prilogo 6 te uredbe ni mogoče uveljavljati
plačila za zahtevo POZ_FFSM, oziroma kmetijska rastlina, ki v
tekočem letu ne omogoča izpolnitve obveznosti.«.
Dosedanji šesti do osmi odstavek postanejo sedmi do
deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se v 4. točki besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.

Št.

84 / 23. 12. 2016 /

Stran

12521

14. člen
Za tretjim odstavkom 32. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka
se izbirna zahteva POZ_MEHZ lahko izvaja na delu GERK,
če je na preostalem delu GERK zasajena kmetijska rastlina,
za katero v skladu s prilogo 6 te uredbe ni mogoče uveljavljati
plačila za zahtevo POZ_MEHZ, oziroma kmetijska rastlina, ki
v tekočem letu ne omogoča izpolnitve obveznosti.«.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti do
osmi odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se v 3. točki besedilo »sedmega in devetega« nadomesti
z besedilom »desetega in dvanajstega«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
15. člen
Za drugim odstavkom 33. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka
se izbirna zahteva POZ_KONZ lahko izvaja na delu GERK,
če je na preostalem delu GERK zasajena kmetijska rastlina,
za katero v skladu s prilogo 6 te uredbe ni mogoče uveljavljati
plačila za zahtevo POZ_KONZ, oziroma kmetijska rastlina, ki v
tekočem letu ne omogoča izpolnitve obveznosti.«.
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do
osmi odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se v tretji alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
16. člen
V devetem odstavku 34. člena se v četrti alineji besedilo
»sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in
dvanajstega«.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki
se glasi:
»(11) Večletna kmetijska rastlina, ki je v tekočem letu prijavljena kot glavni posevek na geoprostorskem obrazcu, se v
tekočem letu lahko vključi v izbirno zahtevo POZ_ZEL, vendar
do plačila pri tej zahtevi v tem letu upravičenec za to rastlino
ni upravičen.«.
Dosedanji enajsti odstavek postane dvanajsti odstavek.
17. člen
V drugem odstavku 60. člena se besedilo »85. člena«
nadomesti z besedilom »86. člena«.
V enajstem odstavku se v drugi alineji besedilo »sedmega
in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
18. člen
V drugem odstavku 61. člena se besedilo »85. člena«
nadomesti z besedilom »86. člena«.
V enajstem odstavku se v 2. točki besedilo »sedmega in
devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
19. člen
V drugem odstavku 62. člena se besedilo »85. člena«
nadomesti z besedilom »86. člena«.
V devetem odstavku se v drugi alineji besedilo »sedmega
in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
20. člen
V drugem odstavku 63. člena se besedilo »85. člena«
nadomesti z besedilom »86. člena«.
V devetem odstavku se v drugi alineji besedilo »sedmega
in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
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21. člen
V drugem odstavku 66. člena se besedilo »85. člena«
nadomesti z besedilom »86. člena«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka
se obvezna zahteva TRZ_II_OSIL lahko izvaja na delu GERK,
če je preostali del GERK vključen v zahteve oziroma operacije
iz drugega odstavka 23. člena te uredbe, katerih kombinacija
z obvezno zahtevo TRZ_II_OSIL iz priloge 2 te uredbe ni
mogoča.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»tretjega odstavka tega člena«.
Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo šesti do deveti
odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega«
nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
22. člen
V drugem odstavku 67. člena se besedilo »85. člena«
nadomesti z besedilom »86. člena«.
V enajstem odstavku se v drugi alineji besedilo »sedmega
in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
23. člen
V drugem odstavku 68. člena se besedilo »85. člena«
nadomesti z besedilom »86. člena«.
V enajstem odstavku se v 2. točki besedilo »sedmega in
devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
24. člen
V prvem odstavku 71. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V okviru obvezne zahteve HAB_KOS je raba (košnja
in paša) dovoljena od:«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za obvezno zahtevo HAB_KOS velja, da:
1. mulčenje ni dovoljeno čez vse leto;
2. je obvezno spravilo travinja, če se izvaja košnja;
3. se mora vsako leto izvajati na delu površin trajnega
travinja, lahko na delu GERK;
4. se lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja obveznosti iz 11. člena te uredbe ne sme spreminjati;
5. se izvaja na ekološko pomembnih območjih posebnih
traviščnih habitatov iz priloge 3 te uredbe;
6. mora biti povprečna letna obtežba z živino od 0,2 do
1,5 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«.
V šestem odstavku:
– se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«;
– se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– preveritev, ali je bilo v primeru košnje opravljeno
spravilo travinja;«;
– dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
25. člen
V prvem odstavku 74. člena se tretji stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Ta nepokošeni pas se mora v naslednjem letu pokositi
od 1. junija na območjih Boč – Haloze – Donačka gora in Haloze – vinorodne, od 10. junija na območjih Drava, Goričko,
Mura in osrednje Slovenske gorice ter od 30. junija na drugih
območjih posebnih traviščnih habitatov, pri čemer je obvezno
spravilo travinja s površine tega pasu.«.
V sedmem odstavku:
– se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«;
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– se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– preveritev, ali je bilo opravljeno spravilo travinja;«;
– dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
26. člen
V prvem odstavku 77. člena:
– se v prvi alineji besedilo »med 15. junijem in 15. septembrom« nadomesti z besedilom »od 15. junija do 15. septembra«;
– se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– je obvezno spravilo travinja, če se izvaja košnja;«;
– dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) S pregledom na kraju samem se izvedejo:
1. popis dejanskega stanja površin;
2. pregled evidenc iz desetega in dvanajstega odstavka
22. člena ter drugega in šestega odstavka 146. člena te uredbe;
3. preveritev, ali je bilo v primeru košnje opravljeno spravilo travinja;
4. pregled KMG;
5. preveritev računov, s katerih je razviden nakup gnojil;
6. popis vrste in kategorije živali.«.
27. člen
V prvem odstavku 78. člena se v tretjem stavku pika
nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer je obvezno
spravilo travinja s površine tega pasu.«.
V sedmem odstavku:
– se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«;
– se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– preveritev, ali je bilo opravljeno spravilo travinja;«;
– dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
28. člen
V prvem odstavku 82. člena:
– se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– je košnja dovoljena od 1. avgusta tekočega leta;«;
– se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– je obvezno spravilo travinja;«;
– dosedanja druga in tretja alineja postaneta tretja in
četrta alineja.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) S pregledom na kraju samem se izvedejo:
1. popis dejanskega stanja površin;
2. pregled evidenc iz desetega in dvanajstega odstavka
22. člena ter drugega in šestega odstavka 146. člena te uredbe;
3. preveritev računov o nakupu gnojil;
4. popis vrste in kategorije živali;
5. skice travnika z vrisanim načinom (smerjo) košnje;
6. preveritev, ali je bilo opravljeno spravilo travinja.«.
29. člen
V prvem odstavku 83. člena se tretji stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Ta nepokošeni pas se mora v naslednjem letu pokositi
od 1. avgusta, pri čemer je obvezno spravilo travinja s površine
tega pasu.«.
V sedmem odstavku:
– se v drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«;
– se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– preveritev, ali je bilo opravljeno spravilo travinja;«;
– dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
30. člen
V 84. členu se besedilo »v nadaljnjem besedilu: operacija Steljniki« nadomesti z besedilom »v nadaljnjem besedilu:
operacija STE_KOS«.
31. člen
85. člen se črta.
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32. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen
(operacija STE_KOS)«
da:

»(1) Pri izvajanju operacije STE_KOS je treba upoštevati,

– se košnja izvaja mozaično, in sicer se vsako leto lahko
pokosi del (od 40 do 60 odstotkov) površine travnika, vključene
v zahtevek iz 153. člena te uredbe, pri čemer se travnik za namene mozaične košnje ne sme razpoloviti na robni in osrednji
del (krožna košnja travnika ni dovoljena);
– je košnja dovoljena od 1. avgusta tekočega leta;
– so gnojenje, mulčenje in paša prepovedani celo leto;
– je obvezno spravilo travinja;
– nasipavanje travnikov ni dovoljeno;
– zatravljanje oziroma dosejevanje travnikov s komercialnimi travnimi in drugimi mešanicami ni dovoljeno.
(2) Za operacijo STE_KOS velja, da:
– se mora vsako leto izvajati na delu površin trajnega
travinja, lahko na delu GERK, ki mora biti večji ali enak 0,3 ha,
pri čemer isti del GERK ne sme biti nepokošen dve leti zaporedoma;
– se lokacija izvajanja operacije v obdobju trajanja obveznosti iz 11. člena te uredbe ne sme spreminjati;
– se izvaja na ekološko pomembnih območjih steljnikov
iz priloge 3 te uredbe;
– mora biti povprečna letna obtežba z živino od 0 do 1,5
GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.
(3) Na KMG je treba hraniti:
1. račune o nakupu gnojil;
2. račune, s katerih mora biti razviden nakup semena;
3. deklaracije uporabljenega semena iz prejšnje točke;
4. deklaracije za nazaj (od prvega nakupa semena), če se
uporablja lastno pridelano seme;
5. kopije deklaracij za seme, če se seme pridobi od drugega KMG;
6. skice travnika z vrisanimi deli, na katerih se izvaja
košnja.
(4) Kmetijska rastlina, za katero se lahko uveljavlja plačilo
za izvajanje operacije STE_KOS, je trajno travinje.
(5) Z upravnim pregledom se preverijo:
– ustreznost območja prek evidence STE1 in evidence
STE2;
– ustreznost kmetijske rastline prek zbirne vloge;
– obtežba prek zbirne vloge, CRG in evidence rejnih
živali.
(6) Za upravni pregled se uporabijo:
– RKG;
– zbirna vloga;
– podatki o GERK;
– CRG in evidenca rejnih živali;
– evidenca STE1 in evidenca STE2.
(7) S pregledom na kraju samem se izvedejo:
1. popis dejanskega stanja površin;
2. pregled evidenc iz desetega in dvanajstega odstavka
22. člena ter drugega in šestega odstavka 146. člena te uredbe;
3. pregled KMG;
4. preveritev računov o nakupu gnojil;
5. preveritev računov, s katerih mora biti razviden nakup
semena;
6. pregled deklaracij uporabljenega semena;
7. pregled deklaracij za nazaj (od prvega nakupa semena), če se na KMG uporablja lastno pridelano seme;
8. pregled kopij deklaracij za seme, ki je pridobljeno od
drugega KMG;
9. popis vrste in kategorije živali;
10. pregled skic travnika z vrisanimi deli, na katerih se
izvaja košnja;
11. preveritev, ali je bilo opravljeno spravilo travinja.
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(8) Višina plačila za izvajanje operacije STE_KOS znaša
na območjih iz evidence:
– STE1: 329,79 eura na ha letno;
– STE2: 202,90 eura na ha letno.
(9) Pri kombinaciji operacije STE_KOS z operacijo
KRA_S50 iz 95. člena te uredbe višina plačila za operacijo
STE_KOS na območjih iz evidence STE1 in evidence STE2
znaša 111,60 eura na ha letno.
(10) Pri kombinaciji operacije STE_KOS z operacijo
KRA_GRB iz 97. člena te uredbe višina plačila za operacijo
STE_KOS na območjih iz evidence STE1 in evidence STE2
znaša 152,18 eura na ha letno.
(11) Pri kombinaciji operacije STE_KOS s podukrepom
iz prve alineje 121. člena te uredbe znaša višina plačila za
operacijo STE_KOS na območjih iz evidence:
– STE1: 70 eurov na ha letno;
– STE2: 65 eurov na ha letno.
(12) Pri kombinaciji operacije STE_KOS s podukrepom
iz druge alineje 121. člena te uredbe znaša višina plačila za
operacijo STE_KOS na območjih iz evidence:
– STE1: 200 eurov na ha letno;
– STE2: 65 eurov na ha letno.«.
33. člen
87. člen se črta.
34. člen
V devetem odstavku 90. člena se v četrti alineji besedilo
»sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in
dvanajstega«.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek,
ki se glasi:
»(12) Večletna kmetijska rastlina, ki je v tekočem letu
prijavljena kot glavni posevek na geoprostorskem obrazcu,
se v tekočem letu lahko vključi v obvezno zahtevo VOD_ZEL,
vendar do plačila pri tej zahtevi v tem letu upravičenec za to
rastlino ni upravičen.«.
Dosedanji dvanajsti odstavek postane trinajsti odstavek.
35. člen
V desetem odstavku 91. člena se za 3. točko doda nova
4. točka, ki se glasi:
»4. pregled evidenc iz desetega in dvanajstega odstavka
22. člena ter drugega in šestega odstavka 146. člena te uredbe;«.
Dosedanja 4. do 6. točka postanejo 5. do 7. točka.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek,
ki se glasi:
»(12) Površina, na kateri je v tekočem letu na geoprostorskem obrazcu prijavljena praha ali kmetijska rastlina, ki je
upravičena do plačil iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih
plačil, vendar zanjo ni mogoče uveljavljati plačila za obvezno zahtevo VOD_FFSV, se lahko vključi v obvezno zahtevo
VOD_FFSV, vendar do plačila za to zahtevo v tem letu upravičenec ni upravičen.«.
36. člen
V prvem odstavku 93. člena se za drugim stavkom doda
nov tretji stavek, ki se glasi:
»Pred podoravanjem je dovoljeno spravilo semena pri
vseh posevkih, pri katerih tehnologija pridelave omogoča, da
ostane večji del rastlinskih ostankov za podor na njivi.«.
V sedmem odstavku se v tretji alineji besedilo »sedmega
in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
37. člen
V drugem odstavku 100. člena se beseda »napestosti«
nadomesti z besedo »napetosti«.
V osmem odstavku se v 2. točki besedilo »sedmega in
devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
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38. člen
V tretjem odstavku 102. člena se tretja alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– se izvaja na območju pojavljanja medveda in volka iz
2. točke priloge 10 te uredbe;«.
V osmem odstavku se v 2. točki besedilo »sedmega in
devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
39. člen
V prvem odstavku 108. člena se v 6. točki besedilo »najmanj od 50 do« nadomesti z besedilom »od najmanj 50 do
največ«.
V desetem odstavku se v drugi alineji besedilo »sedmega
in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«.
40. člen
109. člen se spremeni tako, da se glasi:
»109. člen
(mejice)
(1) Operacija ohranjanje mejic iz 17. točke drugega odstavka 23. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: operacija
KRA_MEJ) se izvaja na mejicah, ki so pripisane blokom KMG.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se mejice
ne pripišejo blokom, ki vsebujejo GERK z vrstami rabe, ki so v
skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev,
samostojni blok.
(3) Agencija pred vložitvijo zahtevka za operacijo
KRA_MEJ iz 153. člena te uredbe posameznemu bloku glede
na dolžino mejice na blok pripiše največjo možno prijavo mejice
na blok.
(4) Največja možna prijava mejice na blok iz prejšnjega
odstavka je enaka dolžini mejice, ki meji neposredno na blok,
pri čemer se mora blok ali del bloka nahajati v deset metrskem
pasu od mejice v evidenci MEJ.
(5) Največja možna dolžina posamezne mejice na blok iz
tretjega odstavka tega člena se pripiše z upoštevanjem lege
mejice v naravi glede na blok. Če mejica meji na blok le iz ene
strani tega bloka, je največja možna prijava posamezne mejice
enaka dolžini mejice iz prejšnjega odstavka. Če pa je mejica
vzdrževana iz obeh strani istega bloka, je največja možna prijava posamezne mejice na blok lahko največ dvakratnik dolžine
mejice iz prejšnjega odstavka.«.
41. člen
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
»110. člen
(operacija KRA_MEJ)
da:

(1) Pri izvajanju operacije KRA_MEJ je treba upoštevati,

– se plačilo lahko uveljavlja za dolžino mejice najmanj
dva metra na blok;
– dolžine mejice ni dovoljeno zmanjševati;
– je mejico treba obrezovati in redčiti vsako drugo leto;
– je redčenje mejice treba izvesti tako, da se ne prekine
zveznost njene krošnje.
(2) Za operacijo KRA_MEJ velja, da:
– se mora vsako leto izvajati na delu dolžine mejice, ki je
pripisana bloku KMG;
– se lokacija izvajanja operacije v obdobju trajanja obveznosti iz 11. člena te uredbe lahko spreminja;
– se izvaja na območjih Natura 2000 iz priloge 11, ki je
sestavni del te uredbe;
– obtežba z živino ni relevantna.
(3) Skupno vstopno dolžino mejic je treba ohranjati ves
čas trajanja obveznosti iz 11. člena te uredbe.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se skupna
ugotovljena dolžina mejic posameznega KMG, ki so vključene
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v operacijo KRA_MEJ, v okviru obstoječe obveznosti lahko
zmanjša za največ deset odstotkov glede na vstopno dolžino
mejic.
(5) Z upravnim pregledom se prek evidence MEJ preveri:
– ustreznost območja;
– obstoj mejice.
(6) Za upravni pregled se uporabijo:
– RKG;
– podatki o GERK in blokih;
– evidenca MEJ.
(7) S pregledom na kraju samem se izvedejo:
– popis dejanskega stanja mejic;
– pregled evidenc o delovnih opravilih iz desetega odstavka 22. člena te uredbe;
– pregled KMG.
(8) Višina plačila za izvajanje operacije KRA_MEJ znaša
1,60 eura/tekoči meter letno.
(9) Plačilo iz prejšnjega odstavka KMG lahko uveljavlja
za mejico, ki je pripisana bloku in leži na zemljišču, za katero
ima pravico uporabe ter to mejico v skladu s prvim odstavkom
tega člena tudi vzdržuje.
(10) Če je mejica pripisana blokom na več KMG, lahko
vsako KMG uveljavlja plačilo iz osmega odstavka tega člena
za del mejice, ki je pripisan bloku tega KMG.
(11) Če je mejica pripisana bloku enega KMG in to KMG
operacijo KRA_MEJ izvaja na obeh straneh mejice, lahko
plačilo iz osmega odstavka tega člena uveljavlja za obe strani
mejice, in sicer za dvakratno dolžino mejice iz petega odstavka
prejšnjega člena.
(12) Če je med mejico in blokom, ki mu je pripisana, vodotok, cesta v javni uporabi oziroma pozidana površina, KMG
za to mejico ni upravičeno do plačila iz osmega odstavka tega
člena.«.
42. člen
Tretji odstavek 116. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) KMG, ki uveljavlja plačilo za pridelavo avtohtonih
in tradicionalnih sort iz prvega odstavka tega člena, mora biti
vpisano v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: SEME-register) v skladu s
predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Na KMG je treba kot dokazilo o sortni pristnosti semenskega posevka oziroma nasada hraniti:
– zapisnik o uradnem pregledu semenskega posevka ali
nasada avtohtone ali tradicionalne sorte iz prvega odstavka
tega člena, ki ga izda organ, ki ima v skladu z zakonom, ki
ureja semenski material kmetijskih rastlin, javno pooblastilo
za vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala
kmetijskih rastlin;
– odločbo o vpisu avtohtone ali tradicionalne sorte iz
prvega odstavka tega člena v sortno listo, ki jo izda uprava;
– uradne etikete ali etikete oziroma potrdila dobavitelja,
izdana v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, skupaj z internimi odpremnicami vzdrževalca
sorte ali račune o nakupu, iz katerih sta razvidni vrsta in sorta
kmetijske rastline, pri čemer se navedena dokazila hranijo od
prvega nakupa semena oziroma sadik, če se uporablja lastno
pridelano seme oziroma sadike;
– kopije dokazil iz prejšnje alineje, če se seme oziroma
sadike pridobijo od drugega KMG.«.
V desetem odstavku se v tretji alineji podpičje nadomesti
s piko, četrta alineja pa se črta.
V enajstem odstavku se četrta alineja črta, dosedanja
peta alineja pa postane četrta alineja.
V dvanajstem odstavku:
– se drugi alineji besedilo »sedmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in dvanajstega«;
– se v tretji alineji pika nadomesti s podpičjem in doda
nova četrta alineja, ki se glasi:
»– pregled dokazil iz osmega odstavka tega člena.«.
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V trinajstem odstavku se znesek »167,76 eura« nadomesti z zneskom »279,59 eura«.
43. člen
117. člen se spremeni tako, da se glasi:
»117. člen
(zamenjave in vrst sort avtohtonih in tradicionalnih
kmetijskih rastlin)
Med trajanjem obveznosti iz prvega odstavka 11. člena te
uredbe se vrste in sorte avtohtonih in tradicionalnih kmetijskih
rastlin iz priloge 12 te uredbe v tekočem letu in med leti lahko
zamenjajo.«.
44. člen
V prvem odstavku 130. člena se za besedilom »»1100 –
njive«« dodata vejica in besedilo »»1131 – začasno travinje«,«,
besedilo »»1190 – rastlinjak, ki ima vpisane jagode«« pa se
nadomesti z besedilom »»1190 – rastlinjak««.
45. člen
Za četrtim odstavkom 132. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če usposabljanje iz prejšnjega odstavka opravi udeleženec, ki je samostojni podjetnik posameznik ali je zaposlen
pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za KMG, kjer je udeleženec usposabljanja nosilec
KMG, namestnik nosilca KMG ali član kmetije.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
46. člen
V osmem odstavku 133. člena se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.
47. člen
Drugi odstavek 137. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Število točk se v skladu s prejšnjim odstavkom za
vsako KMG vodi v RKG in se poda v celem številu.
48. člen
Prvi odstavek 141. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Plačilo za ukrep OMD se lahko uveljavlja za kmetijske površine iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil, in
kmetijske rastline iz priloge 6 te uredbe.«.
V četrtem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo »ki v skladu s PRP 2014–2020 znaša 0,40 eura.«.
Peti odstavek se črta.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane peti odstavek, se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(6) Največje možno plačilo za ukrep OMD se določi po
naslednji formuli:
Največje možno plačilo OMD v eurih na ha na leto = fiksni del
+ (število točk KMG x vrednost točke x 0,45),
pri čemer vrednost točke za določitev največjega možnega
plačila znaša 1 euro.
(7) Če je KMG za tekoče leto upravičeno do plačila za območja z naravnimi omejitvami iz Uredbe o shemah neposrednih
plačil (v nadaljnjem besedilu: plačila za območja z naravnimi
omejitvami), in je seštevek plačila OMD iz petega odstavka
tega člena in plačila za območja z naravnimi omejitvami večji
od največjega možnega plačila iz prejšnjega odstavka, je v
skladu z drugim pododstavkom prvega odstavka 31. člena
Uredbe 1305/2013/EU OMD plačilo iz petega odstavka tega
člena enako vrednosti razlike med največjim možnim plačilom
iz prejšnjega odstavka in plačilom za območja z naravnimi
omejitvami.
(8) Za namen izračuna iz prejšnjega odstavka je plačilo
za območja z naravnimi omejitvami količnik med seštevkom
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plačila za območja z naravnimi omejitvami, do katerega je upravičeno KMG, in površine kmetijskih zemljišč v ha tega KMG
na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz
136. člena te uredbe.«.
Dosedanji sedmi do dvanajsti odstavek postanejo deveti
do štirinajsti odstavek.
49. člen
Drugi odstavek 145. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je na podlagi upravnega pregleda ali pregleda na
kraju samem ugotovljeno, da na KMG niso izpolnjene zahteve
navzkrižne skladnosti, ki so podlaga za izvajanje zadevne
operacije oziroma zahteve ukrepa KOPOP, se zahtevek za to
površino operacije oziroma zahteve ukrepa KOPOP zavrne.«.
50. člen
Za šestim odstavkom 146. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Vodenje obrazca iz prejšnjega odstavka se šteje
za vodenje evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na
prostem in v zavarovanih prostorih ter o uporabi obdelanega
semena po GERK_PID in kulturah iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost.«.
51. člen
147. člen se spremeni tako, da se glasi:
»147. člen
(minimalna aktivnost)
(1) Upravičenci morajo na površinah, na katerih uveljavljajo plačila za zahteve iz 26., 49., 56., 57., 60., 61., 62., 63.,
66., 67., 68., 71., 72., 73., 74., 77., 78., 79., 82., 83., 100.,
101., 102., 105., 106., 115. in 116. člena te uredbe ter operacije iz 86., 95., 97. in 108. člena te uredbe, izvajati minimalno
aktivnost v skladu z drugo alinejo 8. točke 2. člena Uredbe o
shemah neposrednih plačil.
(2) Minimalne aktivnosti na travniških površinah na območju Natura 2000 – habitati in območju Natura 2000 – ptice so
vključene v sklop zahtev navzkrižne skladnosti in se nanašajo
na ohranjanje naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst oziroma ohranjanje prosto živečih ptic iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost.«.
52. člen
Za 150. členom se doda nov 150.a člen, ki se glasi:
»150.a člen
(obravnava vrste rabe 1222)
Če je na površini, prijavljeni kot GERK z vrsto rabe »1300
– trajni travnik«, v tekočem letu s pregledom na kraju samem
ugotovljena dejanska raba »1222 – ekstenzivni sadovnjak«, se
ta površina v tekočem letu za ukrepe iz te uredbe obravnava
kot GERK z vrsto rabe »1300 – trajni travnik.«.
53. člen
V 153. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vloga za spremembo kmetijske rastline po oddaji
zbirne vloge se vloži v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.«.
54. člen
157. člen se spremeni tako, da se glasi:
»157. člen
(nadomestitev živali)
(1) V primeru izločitve živali avtohtone ali tradicionalne
pasme, ki je bila vključena v izvajanje operacije GEN_PAS iz
111. člena te uredbe, zaradi vzroka, ki ni naveden v prilogi 1 te
uredbe, se lahko izločena žival nadomesti v 60 dneh od dneva
izločitve oziroma v primeru izločitve zaradi prodaje ali zakola v
30 dneh od dneva izločitve.
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(2) O izločitvi živali iz tega člena mora upravičenec agencijo pisno obvestiti in priložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva izločitve in o nadomestitvi živali v desetih
delovnih dneh od dneva nadomestitve. Obvestilo o izločitvi in
nadomestitvi živali se pošlje na obrazcu obvestila o izločitvi ali
nadomestitvi živali iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za avtohtone in tradicionalne pasme goveda iz operacije GEN_PAS iz
111. člena te uredbe kot dan izločitve upošteva datum odhoda
živali iz KMG iz CRG in kot dan nadomestitve upošteva datum
prihoda živali na KMG iz CRG, za avtohtone in tradicionalne
pasme konjev iz operacije GEN_PAS iz 111. člena te uredbe
pa se kot dan izločitve upošteva datum odhoda živali iz KMG
iz CRK in kot dan nadomestitve datum prihoda živali na KMG
iz CRK.
(4) Če izločena žival iz prvega odstavka tega člena ni
nadomeščena v rokih iz prvega odstavka tega člena in v skladu
z drugim odstavkom tega člena, ali če je število GVŽ po nadomestitvi izločenih živali manjše od števila GVŽ, ki je prijavljeno
v zahtevku za operacijo GEN_PAS iz 111. člena te uredbe, se
ta zahtevek za tekoče leto ustrezno zmanjša.«.
55. člen
V prilogi 1 se povsod besedilo »ob uveljavljanju tega primera višje sile« nadomesti z besedilom »ob nastopu primera
višje sile ali izjemne okoliščine«.
V I. točki se v napovednem stavku za besedo »upoštevajo« doda beseda »zlasti«.
56. člen
V prilogi 2 se pri preglednicah »8 Kombinacije zahtev
znotraj operacije Traviščni habitati metuljev in z operacijami,
namenjenimi ohranjanju krajine in rastlinskih genskih virov« in
»9 Kombinacije zahtev znotraj operacije Habitati ptic vlažnih
ekstenzivnih travnikov in z operacijami, namenjenimi ohranjanju krajine in rastlinskih genskih virov« črta besedilo »Ni
sprememb v možnih kombinacijah, sprememba v višini plačil
za kombinacije!«.
Pri preglednici »10 Kombinacije zahtev znotraj operacije
Steljniki in z operacijami, namenjenimi ohranjanju krajine in
rastlinskih genskih virov« se črtajo besedilo »Ni sprememb v
možnih kombinacijah, sprememba v višini plačil za kombinacije!« in vrstica ter stolpec »STE_NPAS«.
Pri preglednici »12 Kombinacije operacij, namenjenih
ohranjanju krajine in rastlinskih genskih virov« se črta besedilo
»Ni sprememb!«.
Pod preglednico »12 Kombinacije operacij, namenjenih ohranjanju krajine in rastlinskih genskih virov« se beseda
»Kombinacije« nadomesti z besedo »Kombinacija«.
V legendi se pri operaciji »Steljniki« besedilo spremeni
tako, da se glasi:
»Operacija Steljniki
– STE_KOS«.
57. člen
Priloga 6 se nadomesti z novo prilogo 6, ki je kot priloga 1
sestavni del te uredbe.
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58. člen
V prilogi 7 se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izračun razpoložljivih količin tekočih živinskih gnojil
in gnoja na KMG vključuje količino gnoja in tekočih živinskih
gnojil, ki jih prispevajo od rejnih živali iz obrazca »Stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali« iz predpisa, ki ureja
evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: obrazec staleža
živali), ter oddane in prejete količine živinskih gnojil in digestata
iz »Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil«. V izračunu
se upošteva za:
– govedo: stalež živali po stanju na dan 1. februarja tekočega leta in štiri reprezentativne naključno izbrane datume, ki
jih agencija določi in objavi na svoji spletni strani ne prej kakor
dva tedna po njihovi določitvi, in podatek o številu živali s pregleda na kraju samem;
– druge živali: stalež živali po stanju na dan 1. februarja tekočega leta in podatek o številu živali s pregleda na kraju samem.«.
59. člen
Priloga 11 se nadomesti z novo prilogo 11, ki je kot priloga
2 sestavni del te uredbe.
60. člen
V prilogi 14 se za besedilom »Za ukrepe razvoja podeželja se kot izpolnjevanje pogojev za obtežbo upošteva
povprečna letna obtežba na KMG. Izpolnjevanje tega pogoja
agencija preverja z upravnim pregledom in s pregledom na
kraju samem« doda naslednje besedilo:
»V obdobju, ko so živali, ki jih je upravičenec vključil v
ukrepa KOPOP in EK, na paši na KMG – planini oziroma KMG
– skupnem pašniku, se za te živali šteje, da ne zmanjšujejo
števila živali na osnovnem KMG.«.
3. poglavje »3 UKREP OMD« se črta.
61. člen
V prilogi 15 se v preglednici 13:
– v naslovu beseda »Ohranjanju« nadomesti z besedo
»Ohranjanje«;
– pod vrstico z oznakama PEK in EK v vrstici »pridelava
semenskega materiala kmetijskih rastlin« in stolpcu GEN_
SOR« oznaka »N« nadomesti z oznako »**«.
V legendi se pod besedilom »*: Obvezni zahtevi POZ_
KOL oziroma VOD_ZEL je treba izvajati, plačilo za te zahteve
pa se ne dodeli.« doda besedilo:
»** Kombinacija je mogoča le, če gre za prezimni ali neprezimni posevek. Za glavni posevek kombinacija ni možna.«.
Pod legendo »Operacija Steljniki v okviru ukrepa KOPOP« se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Operacija Steljniki v okviru ukrepa KOPOP
– STE_KOS«.
62. člen
V prilogi 16 se v preglednici 2:
– pri zahtevi KOPOP_SVET besedilo kršitve »Storitve
svetovanja ni bila uporabljena v prvih treh letih trajanja obveznosti KOPOP.« nadomesti z besedilom »Storitev svetovanja ni
bila uporabljena v prvih treh letih trajanja obveznosti KOPOP.«;
– za zahtevo KOPOP_SVET s kršitvijo »Storitev svetovanja ni bila uporabljena v prvih treh letih trajanja obveznosti
KOPOP.« dodata novi vrstici, ki se glasita:

»
KOPOP_SVET

Storitev svetovanja ni bila uporabljena v prvih štirih letih trajanja obveznosti KOPOP.

IV

KOPOP_SVET

Upravičenec, ki ni uporabil storitve svetovanja v prvih štirih letih, je ni uporabil niti v petem
letu trajanja obveznosti KOPOP.

VII

»
POZ_NIZI

«;

– za zahtevo POZ_NIZI s kršitvijo »Evidenca o delovnih
opravilih vezanih na POZ_NIZI se ne vodi ustrezno.« doda
nova vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v POZ_NIZI, ni bilo izvedeno gnojenje s tekočimi organskimi gnojili.

VI

«;
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»
POZ_MEHZ

»
POZ_KONZ

»
HML_NIZI

»
HML_BIOV

»
SAD_MEHZ

»
VIN_MEHZ

»
TRZ_I_NIZI

»
TRZ_II_NIZI

»
HAB_KOS
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– za zahtevo POZ_MEHZ s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na POZ_MEHZ se ne vodi ustrezno.«
doda nova vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v POZ_MEHZ, se ne uporablja zastirk oziroma izvaja mehansko
zatiranje plevelov.

VI
«;

– za zahtevo POZ_KONZ s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na POZ_KONZ se ne vodi ustrezno.«
doda nova vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v POZ_KONZ, se ne izvaja konzervirajoča obdelava tal.

VI

– pri zahtevi HML_NMIN besedilo kršitve »Pri HML število analiz glede na velikost površine ni ustrezno.« nadomesti
z besedilom »Pri HML_NMIN število analiz glede na velikost
površine ni ustrezno.«;
– pri zahtevi HML_NMIN besedilo kršitve »Pri HML_
NMIN so predpisane analize izdelana po 30. juniju tekočega
leta.« nadomesti z besedilom »Pri HML_NMIN so predpisane
analize izdelane po 30. juniju tekočega leta.«;
– za zahtevo HML_NIZI s kršitvijo »Evidenca o delovnih
opravilih vezanih na HML_NIZI se ne vodi ustrezno.« doda
nova vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v HML_NIZI, se ne upošteva obveznosti zadelave gnojevke, gnoja
oziroma gnojnice v tla.

VI
«;

– za zahtevo HML_BIOV s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na HML_BIOV se ne vodi ustrezno.«
doda nova vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v HML_BIOV, se ne uporabljajo biorazgradljive vrvice.

VI

– pri zahtevi HML_BIOV besedilo kršitve »Pri HML_
BIOV na KMG ni prisotnih dokazil o uporabi hitro razgradljivih
vodil.« nadomesti z besedilom »Pri HML_BIOV na KMG ni
prisotnih dokazil o uporabi biorazgradljivih vrvic.«;
– za zahtevo SAD_MEHZ s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na SAD_MEHZ se ne vodi ustrezno.«
doda nova vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v SAD_MEHZ, se pod drevesi ne izvaja mehansko zatiranje plevelov.

VI

– za zahtevo VIN_MEHZ s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na VIN_MEHZ se ne vodi ustrezno.«
doda nova vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v VIN_MEHZ, se v vrstnem prostoru ne izvaja mehansko zatiranje plevelov.

VI

VI

– za zahtevo HAB_KOS s kršitvijo »Površina, vključena
v HAB_KOS, je bila v tekočem letu zmulčena.« doda nova
vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v HAB_KOS, v primeru, da se izvaja košnja, ni bilo opravljeno spravilo
travinja.

«;

«;

– za zahtevo TRZ_II_NIZI s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na TRZ_II_NIZI se ne vodi ustrezno.«
doda nova vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v TRZ_II_NIZI, ni bilo izvedeno gnojenje s tekočimi organskimi gnojili.

«;

VI

– za zahtevo TRZ_I_NIZI s kršitvijo »Evidenca o delovnih opravilih vezanih na TRZ_I_NIZI se ne vodi ustrezno.«
doda nova vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v TRZ_I_NIZI, ni bilo izvedeno gnojenje s tekočimi organskimi gnojili.

«;

«;

«;

II
«;
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– za zahtevo HAB_NPAS s kršitvijo »Pri HAB_NPAS se
v tekočem letu nepokošen pas nahaja na istem delu površine
kot v preteklem letu.« doda nova vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v HAB_NPAS, ni bilo opravljeno spravilo travinja.

II

– za zahtevo MET_KOS s kršitvijo »Površina, vključena
v MET_KOS, je bila v tekočem letu zmulčena.« doda nova
vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v MET_KOS, v primeru, da se izvaja košnja, ni bilo opravljeno spravilo
travinja.

II
«;

– pri zahtevi MET_NPAS besedilo kršitve »Pri MET_
NPAS se nepokošeni pas nahaja na istem delu površine kot
v preteklem letu.« nadomesti z besedilom »Pri MET_NPAS se
v tekočem letu nepokošen pas nahaja na istem delu površine
kot v preteklem letu.«;
– za zahtevo MET_NPAS s kršitvijo »Pri MET_NPAS se
v tekočem letu nepokošen pas nahaja na istem delu površine
kot v preteklem letu.« doda nova vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v MET_NPAS, ni bilo opravljeno spravilo travinja.

II

– za zahtevo VTR_KOS s kršitvijo »Površina, vključena
v VTR_KOS, je bila v tekočem letu zmulčena.« doda nova
vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v VTR_KOS, ni bilo opravljeno spravilo travinja.

II

– pri zahtevi VTR_NPAS besedilo kršitve »Pri VTR_
NPAS se nepokošen pas nahaja na istem delu površine kot v
preteklem letu.« nadomesti z besedilom »Pri VTR_NPAS se
v tekočem letu nepokošen pas nahaja na istem delu površine
kot v preteklem letu.«;
– za zahtevo VTR_NPAS s kršitvijo »Pri VTR_NPAS se
v tekočem letu nepokošen pas nahaja na istem delu površine
kot v preteklem letu.« doda nova vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v VTR_NPAS, ni bilo opravljeno spravilo travinja.

II

– pri operaciji STE_KOS besedilo kršitve »Na površini,
vključeni v STE_KOS, se je pred 25. avgustom tekočega leta
izvajala košnja ali paša.« nadomesti z besedilom »Na površini, vključeni v STE_KOS, se je pred 1. avgustom tekočega
leta izvajala košnja.«.
– za operacijo STE_KOS s kršitvijo »Na površini, vključeni v STE_KOS, se je pred 1. avgustom tekočega leta izvajala košnja.« doda nova vrstica, ki se glasi:
Na površini, vključeni v STE_KOS, se je v tekočem letu izvajala paša.

«;

VI

– za zahtevo STE_KOS s kršitvijo »Površina, vključena
v STE_KOS, je bila v tekočem letu zmulčena.« dodajo nove
vrstice, ki se glasijo:

STE_KOS

Nepokošen del površine, vključene v STE_KOS, je manjši od 40 % površine travnika.

I

STE_KOS

Nepokošen del površine, vključene v STE_KOS, je večji od 60 % površine travnika.

I

STE_KOS

Na površini, vključeni v STE_KOS, ni nepokošenega dela travnika.

VI

STE_KOS

Pri STE_KOS se nepokošen del nahaja na istem delu površine travnika kot v preteklem letu.

II

STE_KOS

Na površini, vključeni v STE_KOS, ni bilo opravljeno spravilo travinja.

II

STE_KOS

Na površini, vključeni v STE_KOS, je bilo izvedeno nasipavanje travnika.

II

«;

«;

«;

«;
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– pri zahtevi STE_NPAS se črtajo naslednje vrstice:

STE_NPAS

Evidenca o delovnih opravilih vezanih na STE_NPAS se ne vodi.

V

STE_NPAS

Evidenca o delovnih opravilih vezanih na STE_NPAS se ne vodi ustrezno.

III

STE_NPAS

Pri STE_NPAS maksimalna obtežba odstopa do 0,1 GVŽ travojedih živali
na ha kmetijskih površin.

III

STE_NPAS

Pri STE_NPAS maksimalna obtežba odstopa več kot 0,1 GVŽ travojedih živali
na ha kmetijskih površin.

STE_NPAS

Pri STE_NPAS je nepokošen pas manjši od 5 % površine ali od 0,05 ha, če je pas v več delih.

I

STE_NPAS

Pri STE_NPAS je nepokošen pas večji od 10 % površine ali od 1 ha, če je pas v več delih.

I

STE_NPAS

Na površini, vključeni v STE_NPAS, ni nepokošenega pasu.

VI

STE_NPAS

Pri STE_NPAS so na nepokošenem pasu vidne posledice paše.

II

STE_NPAS

Pri STE_NPAS je nepokošen pas naslednje leto pokošen pred 25. avgustom.

II

STE_NPAS

Pri STE_NPAS se nepokošen pas nahaja na istem delu površine kot v preteklem letu.

VI

– pri zahtevi KRA_OGRM besedilo kršitve »Pri
KRA_OGRM maksimalna obtežba odstopa do 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.« nadomesti z besedilom
»Pri KRA_OGRM minimalna ali maksimalna obtežba odstopa
do 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«;
– pri zahtevi KRA_OGRM besedilo kršitve »Pri KRA_OGRM
maksimalna obtežba odstopa več kot 0,1 GVŽ travojedih živali
na ha kmetijskih površin.« nadomesti z besedilom »Pri KRA_
OGRM minimalna ali maksimalna obtežba odstopa več kot 0,1
GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«;
– pri zahtevi KRA_VARPA besedilo kršitve »Pri
KRA_VARPA maksimalna obtežba odstopa do 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.« nadomesti z besedilom
»Pri KRA_VARPA minimalna ali maksimalna obtežba odstopa
do 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«;
– pri zahtevi KRA_VARPA besedilo kršitve »Pri
KRA_VARPA maksimalna obtežba odstopa več kot 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.« nadomesti z besedilom
»Pri KRA_VARPA minimalna ali maksimalna obtežba odstopa
več kot 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«;
– pri zahtevi KRA_VARPP besedilo kršitve »Pri
KRA_VARPP maksimalna obtežba odstopa do 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.« nadomesti z besedilom
»Pri KRA_VARPP minimalna ali maksimalna obtežba odstopa
do 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«;
– pri zahtevi KRA_VARPP besedilo kršitve »Pri
KRA_VARPP maksimalna obtežba odstopa več kot 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.« nadomesti z besedilom
»Pri KRA_VARPP minimalna ali maksimalna obtežba odstopa
več kot 0,1 GVŽ travojedih živali na ha kmetijskih površin.«;
– pri operaciji KRA_VTSA pri kršitvi »Pri KRA_VTSA minimalna ali maksimalna gostota dreves odstopa od predpisane
(od 50 do 200 dreves na ha).« besedilo »od 50 do 200 dreves«
nadomesti z besedilom »od najmanj 50 do največ 200 dreves«;
– pri operaciji KRA_MEJ besedilo kršitve »Pri KRA_MEJ
dolžina ali širina mejice ni ustrezna.« nadomesti z besedilom »Pri
KRA_MEJ je dolžina mejice na blok krajša od dveh metrov.«.

VIII

«;

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Zavrnitve in ukinitve iz preglednice 3 se uporabljajo
tudi v primeru, ko upravičenec skupni obseg mejic, vključenih
v operacijo iz 110. člena uredbe, zmanjša za več kot 10 % v
primerjavi z vstopno dolžino mejic, in ko upravičenec število
živali posamezne vrste, vključenih v operacijo iz 111. člena
uredbe, zmanjša za več kot 10 % v primerjavi z letom vstopa v
operacijo, pri čemer se kot kriterij za določitev stopnje zavrnitve oziroma ukinitve plačila uporabi razlika med ugotovljenim
številom živali posamezne vrste ter številom živali posamezne
vrste iz vstopnega leta, znižanim za 10 %.«.
Za šestnajstim odstavkom se doda nov sedemnajsti odstavek, ki se glasi:
»(17) V primeru ugotovitve razlik med prijavljeno mejico
in stanjem mejice v naravi pri pregledu na kraju samem v letu
2017 se upravičence opomni k ureditvi stanja mejice v evidenci
MEJ iz 18. točke prvega odstavka 19. člena uredbe glede na
stanje v naravi.«.
Dosedanji sedemnajsti do dvajseti odstavek postanejo
osemnajsti do enaindvajseti odstavek.
Za dosedanjim enaindvajsetim odstavkom, ki postane
dvaindvajseti odstavek, se doda nov triindvajseti odstavek, ki
se glasi:
»(23) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se neizpolnjevanje drugih ustreznih obveznih zahtev iz nacionalnih
predpisov, ki so podlaga za izvajanje zadevne zahteve ukrepa
KOPOP, ki se nanašajo na uporabo fitofarmacevtskih sredstev,
obravnava kot kršitev minimalne zahteve za uporabo fitofarmacevtskih sredstev.«.
Dosedanji dvaindvajseti odstavek postane štiriindvajseti
odstavek.
V dosedanjem triindvajsetem odstavku, ki postane petindvajseti odstavek, se beseda »devetega« nadomesti z besedo
»dvanajstega«.
Dosedanji štiriindvajseti odstavek postane šestindvajseti
odstavek.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
63. člen

(končanje postopkov in prilagoditev obveznosti)
(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po določbah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 16/16 in 51/16).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se upravičencem,
ki so petletne obveznosti za izvajanje operacije Steljniki v
okviru ukrepa KOPOP prevzeli na podlagi Uredbe o ukrepih
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in
plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16 in 51/16), te obveznosti v
skladu z drugim odstavkom 14. člena Uredbe 807/2014/EU za
leto 2017 in preostali čas trajanja prevzetih obveznosti prilagodijo v skladu s spremenjenim 86. členom uredbe.
64. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-41/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2330-0080
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

KMRS

Podskupina

brokoli

cvetaþa

þebula

þesen

Naziv

402

402

402

402

OMD

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

Raba
GERK

1100

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

Raba
EK

O

O

O

O

Skupina
za
kolobar

Da

Da

Da

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Da

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

Raba za
posebno
kulturo

Št.

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

Skupina
EKSEME
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ekoZ

ekoZ

ekoZ

ekoZ

Skupina
EK

»Priloga 6: Seznam kmetijskih rastlin, za katere se lahko uveljavljajo plaþila za ukrepe razvoja podeželja
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KMRS

Podskupina

drobnjak

endivija

feferoni

fižol

hren

Naziv

402

402

402

402

402

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

Raba
GERK

1100

1100

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

Raba
EK

O

O

O

O

O

Skupina
za
kolobar

Da

Da

Da

Da

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Da

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

Raba za
posebno
kulturo
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ekoZ

ekoZ

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV

KOPOP glavni
posevek

Št.

ekoZ

OMD

EKSEM-Z OMD

Skupina
EKSEME
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KMRS

Podskupina

jajþevci
oziroma
melancane

vrtna buþa
oziroma
buþke

kitajsko zelje

kolerabica

korenje

Naziv

402

402

402

402

402

OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

Skupina
EKSEME

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

Raba
GERK

1100

1100

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

Raba
EK

O

O

O

O

O

Skupina
za
kolobar

Da

Da

Da

Da

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Da

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

Raba za
posebno
kulturo

Št.

ekoZ

ekoZ

ekoZ

ekoZ

ekoZ

Skupina
EK
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KMRS

Podskupina

kumare

ohrovt
(brstiþni)

ohrovt
(glavnati)

ohrovt
(listnati)

paprika

Naziv

402

402

402

402

402

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

Raba
GERK

1100

1100

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

Raba
EK

O

O

O

O

O

Skupina
za
kolobar

Da

Da

Da

Da

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Da

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

Raba za
posebno
kulturo
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ekoZ

ekoZ

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME

KOPOP glavni
posevek

Št.

ekoZ

OMD

EKSEM-Z OMD

Skupina
EKSEME
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KMRS

Podskupina

paradižnik

pastinak

peteršilj

por

rdeþa pesa

Naziv

402

402

402

402

402

OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

Skupina
EKSEME

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

Raba
GERK

1100

1100

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

Raba
EK

O

O

O

O

O

Skupina
za
kolobar

Da

Da

Da

Da

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Da

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

Raba za
posebno
kulturo

Št.

ekoZ

ekoZ

ekoZ

ekoZ

ekoZ

Skupina
EK

Uradni list Republike Slovenije

84 / 23. 12. 2016 /
Stran

12535

KMRS

Podskupina

redkvica

regrat

sladki
krompir

solata

šalotka

Naziv

402

402

402

402

402

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

Raba
GERK

1100

1100

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

Raba
EK

O

O

O

O

O

Skupina
za
kolobar

Da

Da

Da

Da

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Da

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

Raba za
posebno
kulturo

84 / 23. 12. 2016

ekoZ

ekoZ

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV

KOPOP glavni
posevek

Št.

ekoZ

OMD

EKSEM-Z OMD

Skupina
EKSEME

12536 /

ekoZ

ekoZ

Skupina
EK

Stran

Uradni list Republike Slovenije

KMRS

Podskupina

špinaþa

topinambur

vrtna kreša

repa

zelena

Naziv

402

402

402

402

402

OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

Skupina
EKSEME

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

Raba
GERK

1100

1100

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

Raba
EK

O

O

O

O

O

Skupina
za
kolobar

Da

Da

Da

Da

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Da

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

Raba za
posebno
kulturo

Št.

ekoZ

ekoZ

ekoZ

ekoZ

ekoZ

Skupina
EK

Uradni list Republike Slovenije

84 / 23. 12. 2016 /
Stran

12537

KMRS

Podskupina

zelje

zimski luk

þiþerika

leþa

blitva

Naziv

402

402

402

402

402

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

Raba
GERK

1100

1100

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

Raba
EK

O

O

O

O

O

Skupina
za
kolobar

Da

Da

Da

Da

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Da

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

Raba za
posebno
kulturo

84 / 23. 12. 2016

ekoZ

ekoZ

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV

KOPOP glavni
posevek

Št.

ekoZ

OMD

EKSEM-Z OMD

Skupina
EKSEME

12538 /

ekoZ

ekoZ

Skupina
EK

Stran

Uradni list Republike Slovenije

ajda

aleksandrijska
detelja

220

kardij

402

004

sladki
komarþek

402

abesinska
gizotija

Podskupina

Naziv

115

KMRS

OMD

OMD

EKSEMKR

OMD

EKSEM-P OMD

EKSEMKR

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

Skupina
EKSEME

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV

KOPOP glavni
posevek

POZ_KONZ;
POZ_NEP;
POZ_POD;
VOD_NEP;
VOD_POD

POZ_NEP;
POZ_KONZ;
VOD_NEP;
POZ_POD;
VOD_POD;
GEN_SOR

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

Raba
GERK

1100

1100

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

Raba
EK

O

Ž

O

O

O

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Da

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Da

***

***

***

1100 ali
1161

1100 ali
1161

Raba za
posebno
kulturo

Št.

ekoP

ekoP

ekoP

ekoZ

ekoZ

Skupina
EK
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Stran

12539

amarant

ameriška
1
borovnica

ameriška
brusnica

ameriški
slamnik

037

652

681

738

aronija

artiþoka

asimina

bar

733

648

032

OMD

OMD

OMD

EKSEM-P OMD

***

EKSEM-Z OMD

***

EKSEM-Z OMD

***

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV

***

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
***

***

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
***

KOPOP glavni
posevek

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD

***

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100 ali
1161

1221 ali
1222

1180

1221 ali
1222 ali
1192

1180

1221 ali
1222 ali
1192

1221 ali
1222 ali
1192

1100 ali
1161

Raba
GERK

1100

***

***

1221

***

***

1221

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161

1221

1180

1221
ali
1192

1180

1221
ali
1192

1221
ali
1192

1100
ali
1161

Raba
EK

Ž

***

***

***

***

***

***

Ž

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

1180

***

1180

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo

84 / 23. 12. 2016

ekoP

ekoIS

ekoZ

ekoIS

ekoZ

ekoIS

OMD

***

ekoIS

OMD

EKSEM-P OMD

Skupina
EKSEME

ekoP

Skupina
EK

Št.

657

Podskupina

12540 /

1

Naziv

KMRS

Stran
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ekoIS

ekoZ

ekoIS

bezeg1

bezeg

bob

breskev1

breskev

brez zahtevka

brusnica
(evropska ali
gozdna)

646

646

045

621

621

555

679

ekoIS

***

OMD

OMD

OMD

OMD

***

***

***

***

OMD

***

OMD

OMD

EKSEM-Z OMD

***

***

EKSEMKR

Skupina
EKSEME

***

***

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_KONF;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT;
GEN_SOR
KRA_VTSA;
GEN_SOR

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
KRA_VTSA

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

POZ_POD;
VOD_POD;
POZ_KONZ

***

***

POZ_NEP;
VOD_NEP;
POZ_POD;
VOD_POD;
POZ_KONZ;

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100;
1161
1221 ali
1222 ali
1192

1222

1221 ali
1192

1100 ali
1161 ali
1190

1222

1221

1100 ali
1161

Raba
GERK

***

***

1222

1221

1100

1222

1221

1100

Raba
KOPOP

1221
ali
1192

***

1222

1221
ali
1192

1100
ali
1161
ali
1190

1222

1221

1100
ali
1161

Raba
EK

***

***

***

***

O

***

***

O

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

1100 ali
1161

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo

Št.

ekoTSA

ekoTSA

ekoP

bela gorjušica

Skupina
EK

111

Podskupina

Naziv

KMRS
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Stran

12541

***

***

ekoZ

ekoIS

ekoIS

þrni koren

þrni ribez1

þrni ribez x
1
kosmulja

detelja

deteljno travne
mešanice

043

656

660

207

206

***

EKSEMKR

OMD

OMD

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV

***

***

POZ_NEP;
VOD_NEP;
POZ_POD;
VOD_POD;
POZ_KONZ;
GEN_SOR

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

1221 ali
1222 ali
1192

1221 ali
1222 ali
1192

1100 ali
1161 ali
1190

1222

1221 ali
1192

Raba
GERK

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1131 ali
VOD_ZEL
1161

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL;
GEN_SOR

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100

1100

1221

1221

***

1222

1221

Raba
KOPOP

1100;
1131
ali
1161

1100
ali
1161

1221
ali
1192

1100
ali
1161
ali
1190
1221
ali
1192

1222

1221
ali
1192

Raba
EK

O

O

***

***

***

***

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

1100 ali
1161

***

***

Raba za
posebno
kulturo

84 / 23. 12. 2016

ekoP

ekoP

OMD

OMD

EKSEM-Z OMD

OMD

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT;
GEN_SOR
KRA_VTSA;
GEN_SOR

KOPOP glavni
posevek

Št.

***

OMD

OMD

12542 /

ekoTSA

***

þešnja

ekoIS

625

1

Skupina
EKSEME

þešnja

Skupina
EK

625

Podskupina

Naziv

KMRS

Stran

Uradni list Republike Slovenije

dren

dren

drevesnice

druge rastline
za krmo na
njivah

drugi hitro
rastoþi
panjevci

facelija

feioja

goji jagoda

675

702

114

721

219

619

659

1

Naziv

675

KMRS

Podskupina

ekoIS

***

***

EKSEMKR

***

EKSEMKR

***

***

***

Skupina
EKSEME

OMD

OMD

OMD

***

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

***

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
***

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
***

***

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
KRA_VTSA

KOPOP glavni
posevek

***

***

POZ_NEP;
VOD_NEP;
POZ_POD;
VOD_POD;
POZ_KONZ;

***

GEN_SOR;
POZ_KONZ

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

1180

1222

1221

Raba
GERK

***

***

***

***

1221 ali
1222 ali
1192

1221 ali
1222

1100 ali
1161

1240

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

***

***

1100

***

1100

***

1222

1221

Raba
KOPOP

1221
ali
1192

1221

1100
ali
1161

***

1100
ali
1161

1180

1222

1221

Raba
EK

***

***

O

***

O

***

***

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo

Št.

ekoIS

ekoP

***

ekoP

ekoD

ekoTSA

ekoIS

Skupina
EK
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Naziv

grah

grahor

granatno
1
jabolko

granatno
jabolko

grašica (jara)

grašica
(ozimna)

grenivka

KMRS

044

211

615

615

110

810

672

Podskupina

OMD

ekoIS

OMD

***

OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

***

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV
***
***

***

POZ_NEP;
POZ_KONZ;
VOD_NEP;
POZ_POD;
VOD_POD

***

***

POZ_NEP;
POZ_KONZ;
VOD_NEP;
POZ_POD;
VOD_POD

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

1100 ali
1161

1222

1221

1100 ali
1161

1100 ali
1161 ali
1190

Raba
GERK

***

1221 ali
1192

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

***

1100

1100

1222

1221

1100

1100

Raba
KOPOP

1221
ali
1192

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1222

1221

1100
ali
1161

1100
ali
1161
ali
1190

Raba
EK

***

O

O

***

***

O

O

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Da

***

***

***

***

***

***

1100 ali
1161

Raba za
posebno
kulturo
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ekoP

ekoP

ekoTSA

OMD

***

ekoIS

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
KRA_VTSA

KOPOP glavni
posevek

Št.

EKSEM-P OMD

EKSEM-Z OMD

Skupina
EKSEME

12544 /

ekoP

ekoZ

Skupina
EK

Stran

Uradni list Republike Slovenije

hitro rastoþi
panjevec (vrba,
topol)

720

hruška

inkarnatka

612

222

jablana

1

hruška

612

Podskupina

ekoIS

ekoP

ekoTSA

ekoIS

ekoH

***

ekoTSA

Skupina
EK

***

EKSEMKR

***

***

***

***

***

Skupina
EKSEME

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_KONF;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT;
GEN_SOR

HML_POKT;
HML_NMIN;
HML_NIZI;
HML_KOMP;
HML_BIOV;
GEN_SOR
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_KONF;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT;
GEN_SOR
KRA_VTSA;
GEN_SOR

***

KRA_VTSA

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

1222

1221 ali
1192

1160

1240

1222

Raba
GERK

***

1221 ali
1192

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL;
GEN_SOR

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1221

1100

1222

1221

1160

***

1222

Raba
KOPOP

1221
ali
1192

1100
ali
1161

1222

1221
ali
1192

1160

***

1222

Raba
EK

***

O

***

***

***

***

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo

Št.

611

hmelj

900

1

grenivka

672

2

Naziv

KMRS

Uradni list Republike Slovenije
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12545

ekoP

ekoIS

jagoda

japonska
nešplja

jeþmen (jari)

jeþmen
(ozimni)

kaki1

kaki

651

627

009

809

643

643

OMD

***

***

OMD

OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

***

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
KRA_VTSA

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
***

KRA_VTSA;
GEN_SOR

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

1100 ali
1161

1221 ali
1222

1170 ali
1192

1222

Raba
GERK

***

***

1222

1221

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL;
GEN_SOR

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1222

1221

1100

1100

***

1170

1222

Raba
KOPOP

1222

1221

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1221

1170
ali
1192

1222

Raba
EK

***

***

Ž

Ž

***

***

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

1170

***

Raba za
posebno
kulturo

84 / 23. 12. 2016

ekoTSA

ekoP

ekoIS

OMD

OMD

OMD

Št.

***

***

Skupina
EKSEME

12546 /

ekoZ

ekoTSA

jablana

Skupina
EK

611

Podskupina

Naziv

KMRS

Stran

Uradni list Republike Slovenije

ekoP

ekoIS

pšenica
horasan
(ozimna)

1

kivi

konoplja

koruza za
silažo

koruza za zrnje

835

642

027

006

005

OMD

OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

***

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

Skupina
EKSEME

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;

KOPOP glavni
posevek

POZ_KONZ

POZ_KONZ

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek
1100 ali
1161

Raba
GERK

***

***

***

***

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1221 ali
1222

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100

1100

1100

1221

1100

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1221

1100
ali
1161

1100
ali
1161

Raba
EK

K

K

O

***

Ž

Ž

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo

Št.

ekoP

ekoP

ekoP

ekoP

pšenica
horasan (jara)

Skupina
EK

035

Podskupina

Naziv

KMRS
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12547

ekoIS

kostanj1

kostanj

krmna ogršþica
(jara)

krmna ogršþica
(ozimna)

644

644

112

812

ekoP

ekoP

EKSEMKR

EKSEMKR

***

***

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
KRA_VTSA

POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME

KOPOP glavni
posevek

***

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD;
GEN_SOR

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

1100 ali
1161

1222

1221

1221 ali
1222 ali
1192

Raba
GERK

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL;
GEN_SOR

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100

1100

1222

1221

1221

Raba
KOPOP

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1222

1221

1221
ali
1192

Raba
EK

O

O

***

***

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

***

***

***

***

***

Se
Raba za
upošteva posebno
za
kulturo
posebno
kulturo

Št.

***

Skupina
EKSEME

12548 /

ekoTSA

ekoIS

kosmulja1

Skupina
EK

676

Podskupina

Naziv

KMRS

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

Naziv

krmna pesa

krmna repa

krmna repica
(jara)

krmna repica
(ozimna)

krmni bob

KMRS

101

102

104

804

017

Podskupina

EKSEMKR

EKSEMKR

EKSEMKR

EKSEMKR

EKSEMKR

Skupina
EKSEME

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV

KOPOP glavni
posevek

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD

***

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

Raba
GERK

***

1100 ali
1161

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100

1100

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

Raba
EK

O

O

O

O

O

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo

Št.

ekoP

ekoP

ekoP

ekoP

ekoP

Skupina
EK
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12549

Naziv

krmni grah
(jari)

krmni grah
(ozimni)

krmni ohrovt

krmni radiþ

krmni sirek

krmno korenje

KMRS

033

833

105

106

109

107

Podskupina

ekoP

EKSEMKR

EKSEMKR

EKSEMKR

EKSEMKR

OMD

OMD

OMD

OMD

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
OZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;

KOPOP glavni
posevek

***

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD

***

***

***

POZ_POD;
POZ_NEP;
POZ_KONZ;
VOD_POD;
VOD_NEP

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek
1100 ali
1161

Raba
GERK

***

***

***

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100

1100

1100

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

Raba
EK

O

O

O

O

O

O

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo
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ekoP

ekoP

ekoP

OMD

OMD

OMD

Št.

EKSEMKR

EKSEMKR

Skupina
EKSEME

12550 /

ekoP

ekoP

Skupina
EK

Stran
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kutina

lan

leska

leska

613

028

632

632

1

ekoIS

1

kutina

613

ekoTSA

OMD

OMD

OMD

***

***

OMD

OMD

EKSEM-P OMD

***

***

EKSEM-P OMD

Skupina
EKSEME

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT;
GEN_SOR
KRA_VTSA;
GEN_SOR

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_FFSM;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
KRA_VTSA

POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV

KOPOP glavni
posevek

***

***

POZ_NEP;
POZ_KONZ;
VOD_NEP

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1222

1221

1100 ali
1161

1222

1221

1100 ali
1161

Raba
GERK

1222

1221

1100

1222

1221

1100

Raba
KOPOP

1222

1221

1100
ali
1161

1222

1221

1100
ali
1161

Raba
EK

***

***

O

***

***

O

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

***

***

***

***

***

***

Se
Raba za
upošteva posebno
za
kulturo
posebno
kulturo

Št.

ekoIS

ekoP

ekoTSA

ekoP

krompir

Skupina
EK

020

Podskupina

Naziv

KMRS
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malina

1

mandarinovec

mandarinovec

653

674

674

1

lucerna

208

ekoIS

ekoTSA

ekoIS

ekoZ

***

***

***

***

EKSEMKR

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

EKSEM-Z OMD

OMD

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;

KRA_VTSA

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
***

KRA_VTSA

***

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

1100 ali
1161 ali
1190

1222

1221 ali
1192

Raba
GERK

***

***

***

***

1221

1222

1221 ali
1192

1221 ali
1222 ali
1192

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL;
GEN_SOR

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1221

1222

***

1221

1100

1100

1222

***

Raba
KOPOP

1221

1222

1221
ali
1192

1221
ali
1192

1100
ali
1161

1100
ali
1161
ali
1190

1222

1221
ali
1192

Raba
EK

***

***

***

***

O

O

***

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

1100 ali
1161

***

***

Raba za
posebno
kulturo
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mandelj

ekoIS

lubenice

040

***

OMD

OMD

Št.

ekoTSA

***

Skupina
EKSEME

12552 /

633

ekoP

limonovec

671

ekoIS

limonovec

Skupina
EK

671

Podskupina

Naziv

KMRS

Stran
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mandelj

marelica

marelica

matiþnjak

melone
oziroma dinje

mešana raba
(zelenjadnice,
poljšþine,
dišavnice,
zdravilna
zelišþa)

mešane
rastline za rejo
polžev

633

624

624

707

041

405

710

1

Naziv

KMRS

Podskupina

***

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

***

***

OMD

OMD

EKSEM-Z OMD

***

***

***

***

Skupina
EKSEME

***

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV

***

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT;
GEN_SOR
KRA_VTSA;
GEN_SOR

KRA_VTSA

SAD_POKT

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1150

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1212

1222

1221

1222

Raba
GERK

***

1100

1100

***

1222

1221

1222

Raba
KOPOP

***

1100
ali
1161
ali
1190

1100
ali
1161
ali
1190

1212

1222

1221

1222

Raba
EK

***

O

O

***

***

***

***

Skupina
za
kolobar

Da

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

1150

***

1100 ali
1161

***

***

***

***

Se
Raba za
upošteva posebno
za
kulturo
posebno
kulturo

Št.

ekoZ

ekoZ

ekoD

ekoTSA

ekoIS

ekoTSA

Skupina
EK
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Naziv

mešane sadne
vrste1

mešane sadne
vrste

mešane
zelenjadnice
pod 0,1 ha6

mešanica
rastlin –
naknadni
posevek7

mešanice žit
(jara)

mešanice žit
(ozimna)

miskant

KMRS

699

699

409

506

011

811

722

Podskupina

***

***

***

***

***

***

OMD

OMD

OMD

***

OMD

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV
***

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
***

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT;
GEN_SOR
KRA_VTSA;
GEN_SOR

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

POZ_NEP;
POZ_POD;
VOD_NEP;
VOD_POD;
PEP

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161 ali
1190

1222

1221 ali
1192

Raba
GERK

***

1180

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

***

POZ_ZEL;
VOD_ZEL;
PEP

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

***

1100

1100

1100

1100

1222

1221

Raba
KOPOP

***

1100
ali
1161

1100
ali
1161

***

1100
ali
1161
ali
1190

1222

1221
ali
1192

Raba
EK

***

Ž

Ž

***

O

***

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

1100 ali
1161

***

***

Raba za
posebno
kulturo

84 / 23. 12. 2016

ekoP

ekoP

***

ekoZ

OMD

OMD

OMD

Št.

***

***

Skupina
EKSEME

12554 /

ekoTSA

ekoIS

Skupina
EK

Stran
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motovilec

046

murva

namizno
grozdje

658

661

nashi

nashi

navadna buþa

614

614

042

1

murva

658

1

Naziv

KMRS

Podskupina

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

EKSEM-Z OMD

***

***

***

***

***

EKSEM-Z OMD

Skupina
EKSEME

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
KRA_VTSA

***

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
KRA_VTSA

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

Raba
GERK

***

***

***

***

***

***

1100 ali
1161 ali
1190

1222

1221

1221 ali
1222

1222

1221

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161 ali
VOD_ZEL;
1190
GEN_SOR

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100

1222

1221

***

1222

1221

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161
ali
1190

1222

1221

1221
ali
1222

1222

1221

1100
ali
1161
ali
1190

Raba
EK

O

***

***

***

***

***

O

Skupina
za
kolobar

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Da

1100 ali
1161

***

***

***

***

***

1100 ali
1161

Raba za
posebno
kulturo

Št.

ekoZ

ekoTSA

ekoIS

ekoV

ekoTSA

ekoIS

ekoZ

Skupina
EK
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Stran

12555

ekoIS

ekoTSA

ekoIS

nektarina1

nektarina

nešplja1

nešplja

ni v uporabi

622

622

616

616

000

***

***

***

***

***

***

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

***

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
KRA_VTSA

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_KONF;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
KRA_VTSA

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

Raba
GERK

***

***

***

***

***

1100;
1160;
1161;
1170;
1180;
1190;
1192;
1211;
1212;
1222;
1221;
1230;
1240;
1300;
1320;
1150;

1222

1221

1222

1221

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

***

1222

1221

1222

1221

1100

Raba
KOPOP

***

1222

1221

1222

1221

1100
ali
1161

Raba
EK

***

***

***

***

***

O

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo

Št.

***

EKSEMKR

Skupina
EKSEME

12556 /

ekoTSA

ekoP

navadna
nokota

Skupina
EK

223

Podskupina

Naziv

KMRS

Stran
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***

ekoIS

okrasne
rastline

oljka1

oljna buþa

oljna ogršþica
(jara)

800

013

014

OMD

OMD

OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

***

***

EKSEM-Z OMD

Skupina
EKSEME

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT;
GEN_SOR
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
***

KOPOP glavni
posevek

POZ_NEP;
POZ_KONZ;
VOD_NEP;
POZ_POD;
VOD_POD

***

***

***

POZ_NEP;
POZ_KONZ;
VOD_NEP

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1230

1100 ali
1161 ali
1190

1100 ali
1161 ali
1190

1610;
1131

Raba
GERK

1100

1100

1230

***

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1230

***

1100
ali
1161
ali
1190

Raba
EK

O

O

***

***

O

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

***

***

***

***

1100 ali
1161

Se
Raba za
upošteva posebno
za
kulturo
posebno
kulturo

Št.

ekoP

ekoP

ekoZ

735

5

njivska zelišþa

Skupina
EK

404

Podskupina

Naziv

KMRS
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12557

ekoP

ekoIS

oljna redkev

oljna repica

oreh1

oreh

oreh in
1
kostanj

113

103

631

631

698

OMD

***

***

ekoIS

***

OMD

OMD

OMD

EKSEM-P OMD

EKSEMKR

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT;
GEN_SOR

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT;
GEN_SOR
KRA_VTSA;
GEN_SOR

VOD_FFSV

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

POZ_NEP;
POZ_KONZ;
VOD_NEP;
POZ_POD;
VOD_POD

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

Raba
GERK

***

***

***

***

***

1221

1222

1221

1100 ali
1161

1100 ali
1161

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1221

1222

1221

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1221
ali
1192

1222

1221

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

Raba
EK

***

***

***

O

O

O

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

***

***

***

***

***

***

Se
Raba za
upošteva posebno
za
kulturo
posebno
kulturo
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ekoTSA

ekoP

OMD

Št.

EKSEM-P OMD

Skupina
EKSEME

12558 /

ekoP

oljna ogršþica
(ozimna)

Skupina
EK

814

Podskupina

Naziv

KMRS

Stran
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Naziv

oreh in kostanj

oves (jari)

oves (ozimni)

perzijska
detelja

pira (jara)

pira (ozimna)

KMRS

698

008

808

221

003

803

Podskupina

OMD

OMD

OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

EKSEMKR

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

***

Skupina
EKSEME

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV

KRA_VTSA;
GEN_SOR

KOPOP glavni
posevek

***

***

POZ_NEP;
POZ_KONZ;
VOD_NEP;
POZ_POD;
VOD_POD

***

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

1100 ali
1161

1222

Raba
GERK

1100 ali
1161

1100 ali
1161

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

***

***

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100

1100

1100

1100

1100

1222

Raba
KOPOP

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1222

Raba
EK

Ž

Ž

O

Ž

Ž

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo

Št.

ekoP

ekoP

ekoP

ekoP

ekoP

ekoTSA

Skupina
EK
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12559

Naziv

podzemna
koleraba

pomaranþevec

pomaranþevec

površina v
odstopu

praha

KMRS

108

673

673

777

026

Podskupina

***

***

***

OMD

***

OMD

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
VOD_FFSV

***

KRA_VTSA

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_FFSM;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
***

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

GEN_SOR;
POZ_KONZ

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100;
1160;
1161;
1170;
1180;
1190;
1192;
1211;
1212;
1222;
1221;
1230;
1240;
1300;
1320;
1150;
1610;
1131
1100 ali
1161 ali
1610

1222

1221 ali
1192

1100 ali
1161

Raba
GERK

***

***

***

1100

1222

1221
ali
1192

1100
ali
1161

Raba
EK

1222

***

1100

Raba
KOPOP

O

***

***

***

O

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo

84 / 23. 12. 2016

***

***

ekoTSA

OMD

OMD

OMD

Št.

***

EKSEMKR

Skupina
EKSEME

12560 /

ekoIS

ekoP

Skupina
EK

Stran
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Naziv

proso

pšenica (jara)

pšenica
(ozimna)

rabarbara

radiþ

KMRS

010

001

801

734

047

Podskupina

OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

Skupina
EKSEME

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
***

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD;
GEN_SOR

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

1100 ali
1161

1100 ali
1161

Raba
GERK

1180

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161 ali
VOD_ZEL;
1190
GEN_SOR

***

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL;
GEN_SOR

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100

***

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161
ali
1190

1180

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

Raba
EK

O

***

Ž

Ž

Ž

Skupina
za
kolobar

Da

Da

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

1100 ali
1161

1180

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo

Št.

ekoZ

ekoZ

ekoP

ekoP

ekoP

Skupina
EK
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12561

***

***

ekoP

ekoIS

ekoIS

rdeþi ribez

riþek

rjava indijska
gorþica

robida1

robida x
1
malina

655

036

034

654

662

1

rakitovec

ekoP

ekoIS

OMD

OMD

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT

KRA_VTSA

***

***

POZ_NEP;
POZ_KONZ;
VOD_NEP;
POZ_POD;
VOD_POD

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1221 ali
1222 ali
1192

1221 ali
1222 ali
1192

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1221 ali
1222 ali
1192

1222

1221

Raba
GERK

1221

1221

1100

1100

1221

1222

***

Raba
KOPOP

1221
ali
1192

1221
ali
1192

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1221
ali
1192

1222

1221

Raba
EK

***

***

O

O

***

***

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo
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OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

***

OMD

***

KOPOP glavni
posevek

Št.

***

OMD

OMD

12562 /

ekoTSA

***

649

ekoIS

Skupina
EKSEME

rakitovec

Skupina
EK

649

Podskupina

Naziv

KMRS

Stran
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rukola

rž (jara)

rž (ozimna)

sibirska
borovnica

sirek

sivka

skorš

048

002

802

678

024

737

677

1

Naziv

KMRS

Podskupina

ekoIS

OMD

OMD

***

OMD

EKSEM-Z OMD

EKSEM-P OMD

***

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-Z OMD

Skupina
EKSEME

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
***

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV
***

KOPOP glavni
posevek

***

***

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

Raba
GERK

1100 ali
1161

***

***

***

***

1221

1180

1100 ali
1161

1221 ali
1222 ali
1192

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

***

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161 ali
VOD_ZEL
1190

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1221

***

1100

***

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1221

1180

1100
ali
1161

1221
ali
1192

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161
ali
1190

Raba
EK

***

***

Ž

***

Ž

Ž

O

Skupina
za
kolobar

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Da

***

1180

***

***

***

***

1100 ali
1161

Raba za
posebno
kulturo

Št.

ekoZ

ekoP

ekoIS

ekoP

ekoP

ekoZ

Skupina
EK
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12563

ekoP

ekoIS

ekoTSA

ekoIS

sladka koruza

sladkorna pesa

sliva/þešplja1

sliva/þešplja

smokva (figa)1

smokva (figa)

049

019

623

623

647

647

***

***

***

***

OMD

OMD

OMD

OMD

EKSEM-P OMD

SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT;
GEN_SOR
KRA_VTSA;
GEN_SOR

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_KONF;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT;
GEN_SOR
KRA_VTSA;
GEN_SOR

KRA_VTSA

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1222

1221 ali
1192

1222

1221

1100 ali
1161

1100 ali
1161 ali
1190

1222

Raba
GERK

1222

1221

1222

1221

1100

1100

1222

Raba
KOPOP

1222

1221
ali
1192

1222

1221

1100
ali
1161

1100
ali
1161
ali
1190

1222

Raba
EK

***

***

***

***

O

K

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

1100 ali
1161

***

Raba za
posebno
kulturo
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ekoTSA

OMD

OMD

Št.

EKSEM-Z OMD

***

Skupina
EKSEME

12564 /

ekoZ

ekoTSA

skorš

Skupina
EK

677

Podskupina

Naziv

KMRS

Stran
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Naziv

soja

sonþnice

soržica (jara)

soržica
(ozimna)

sudanska trava

šipek

KMRS

030

012

021

821

116

680

Podskupina

ekoIS

OMD

***

EKSEMKR

OMD

OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

Skupina
EKSEME

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
***

KOPOP glavni
posevek

***

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD;

***

***

POZ_NEP;
POZ_KONZ;
VOD_NEP;
POZ_POD;
VOD_POD

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1100 ali
1161

Raba
GERK

***

***

1221 ali
1192

1100 ali
1161

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

***

1100

1100

1100

1100

1100

Raba
KOPOP

1221
ali
1192

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

Raba
EK

***

O

Ž

Ž

O

O

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo

Št.

ekoP

ekoP

ekoP

ekoP

ekoP

Skupina
EK
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12565

Naziv

šipek

šparglji

tehniþno ali
drugo sredstvo

tobakovec

KMRS

680

703

333

723

Podskupina

***

***

OMD

OMD

***

***

OMD

***

***

***

***

KRA_VTSA

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100;
1131;
1160;
1161;
1170;
1180;
1190;
1192;
1211;
1212;
1222;
1221;
1230;
1240;
1300;
1320;
1150;
1610
1100 ali
1161

1180

1222

Raba
GERK

***

***

***

***

1180

1222

Raba
EK

***

1222

Raba
KOPOP

***

***

***

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Da

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

1180

***

Raba za
posebno
kulturo

Št.

EKSEM-Z OMD

***

Skupina
EKSEME

12566 /

ekoZ

ekoTSA

Skupina
EK

Stran

84 / 23. 12. 2016
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Naziv

trajno travinje

trajno travinje

trava –
podsevek

trave

KMRS

204

204

505

201

Podskupina

ekoP

***

***

***

***

Skupina
EKSEME

OMD

***

OMD

OMD

OMD

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR

TRZ_I_NPAS;
TRZ_I_NIZI;
TRZ_I_MRVA;
TRZ_I_OSIL;
TRZ_II_OSIL;
TRZ_II_NPAS;
TRZ_II_NIZI;
HAB_KOS;
HAB_ORGG;
HAB_MRVA;
HAB_NPAS;
MET_KOS;
MET_NPAS;
MET_MRVA;
VTR_KOS;
VTR_NPAS;
STE_KOS;
KRA_S50;
KRA_GRB;
KRA_OGRM;
KRA_VARPP:
KRA_VARPA
KRA_OGRM;
KRA_VARPP;
KRA_VARPA;
KRA_CRED;
KRA_PAST
***

KOPOP glavni
posevek

***

PEP

POZ_ZEL;
POZ_KONZ;
VOD_ZEL;
PEP
POZ_ZEL;
POZ_KONZ;
VOD_ZEL;
GEN_SOR

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

1100 ali
1131 ali
1161

1100 ali
1161

1320

1300

Raba
GERK

1100

1100

1320

1300

Raba
KOPOP

1100;
1131
ali
1161

***

1320

1300

Raba
EK

T

***

***

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo

Št.

***

ekoTT

ekoTT

Skupina
EK
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Naziv

travna ruša
(travni tepih)

travno deteljne
mešanice

trda pšenica
(jara)

trda pšenica
(ozimna)

tritikala (jara)

tritikala
(ozimna)

KMRS

202

203

025

825

007

807

Podskupina

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

EKSEM-P OMD

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV

***

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek
1100

Raba
GERK

1100 ali
1161

1100 ali
1161

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

***

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

***

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1131 ali
VOD_ZEL
1161

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100

1100

1100

1100

1100

***

Raba
KOPOP

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1100;
1131
ali
1161

1100

Raba
EK

Ž

Ž

Ž

Ž

T

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo
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ekoP

ekoP

ekoP

ekoP

OMD

OMD

OMD

Št.

***

***

Skupina
EKSEME

12568 /

ekoP

***

Skupina
EK

Stran
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ekoD

ekoV

ekoIS

trta za drugo
rabo, ki ni vino
ali namizno
grozdje

ukorenišþe
hmeljnih sadik

vinska trta3, 4

višnja1

višnja

volþji bob

vrtni mak (jari)

706

029

100

626

626

210

031

ekoP

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

OMD

EKSEM-P OMD

EKSEMKR

***

***

***

***

***

***

Skupina
EKSEME

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_NIZI;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV
POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;

VIN_VABE;
VIN_EKGN;
VIN_MEHZ;
VIN_POKT;
VIN_MEDV;
VIN_INSK;
GEN_SOR
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT;
GEN_SOR
KRA_VTSA;
GEN_SOR

***

***

***

KOPOP glavni
posevek

***

POZ_POD;
POZ_KONZ;
VOD_POD

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100 ali
1161

1100 ali
1161

1222

1221

1211

1100 ali
1161

1240

1180

Raba
GERK

1100

1100

1222

1221

1211

***

***

***

Raba
KOPOP

1100
ali
1161

1100
ali
1161

1222

1221

1211

1100
ali
1161

1240

1180

Raba
EK

O

O

***

***

***

***

***

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Ne

***

***

***

***

***

***

***

***

Raba za
posebno
kulturo

Št.

ekoP

ekoTSA

ekoV

ekoD

trsnice

Skupina
EK

704

Podskupina

Naziv

KMRS
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ekoZ

ekoIS

vrtnice

zelenjadnice

žižula1

žižula

trave za
pridelavo
semena

736

402

618

618

200

OMD

EKSEMKR

***

***

OMD

OMD

OMD

EKSEM-Z OMD

***

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SEME

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSM;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
POZ_KONZ;
VOD_FFSV;
GEN_SOR;
GEN_SEME
SAD_VABE;
SAD_EKGN;
SAD_MEHZ;
SAD_POKT
KRA_VTSA

POZ_KOL;
POZ_NMIN;
POZ_FFSV;
POZ_MEHZ;
VOD_FFSV
***

POZ_KONZ;
VOD_FFSV

KOPOP glavni
posevek

***

***

***

***

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

Raba
GERK

1222

1221

1100 ali
1161 ali
1190

1180

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

***

***

***

***

POZ_ZEL;
1100 ali
POZ_KONZ; 1161
VOD_ZEL

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1100

1222

1221

1100

***

1100

Raba
KOPOP

1100
ali
1161

1222

1221

1100
ali
1161
ali
1190

***

1100
ali
1161

Raba
EK

T

***

***

O

***

O

Skupina
za
kolobar

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

1100 ali
1161

***

***

1100 ali
1161

***

***

Se
Raba za
upošteva posebno
za
kulturo
posebno
kulturo

84 / 23. 12. 2016

ekoP

ekoTSA

***

OMD

Št.

EKSEM-P OMD

Skupina
EKSEME

12570 /

ekoP

vrtni mak
(ozimni)

Skupina
EK

831

Podskupina

Naziv

KMRS

Stran
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razliþna trajna
zelišþa

mešane trajne
rastline pod 0,1
6
ha

403

705

Podskupina

***

eko-Z

Skupina
EK

OMD

***

***

***

KOPOP glavni
posevek

***

***

KOPOP in
PEP
neprezimni
posevek

***

***

KOPOP in
PEP
prezimni
posevek

1240

1180

Raba
GERK

***

***

Raba
KOPOP

***

1180

Raba
EK

***

***

Skupina
za
kolobar

Ne

Se
upošteva
za
posebno
kulturo
Da

***

1180

Raba za
posebno
kulturo

Legenda za skupino EK
ekoTT
plaþilo za trajno travinje
ekoP
plaþilo za poljšþine in njive

Legenda za skupino EKSEM
EKSEM-P
semenski material poljšþin
EKSEM-KR
semenski material krmnih rastlin

7 Upraviþeno do izplaþila, þe mešanica vsaj dveh rastlin vsebuje le za zahtevo upraviþene KMRS.

6 Upraviþeno do izplaþila, þe je KMRS del »kmetijske parcele«, ki je veþja od 0,1 ha in izpolnjuje pogoje za prijavljene ukrepe.

Legenda za kolobar
Ž
žito
K
koruza

Št.

5 Pri KMRS 404 je na neprezimnih posvekih mogoþe uveljavljati plaþila za ukrep KOPOP le za boreþ.

4 KMRS, za katere se lahko uveljavlja plaþilo za zahtevo VIN_MEDV so: grašica (ozimna), jeþmen (ozimni), kamut (ozimni), krmna ogršþica (ozimna), krmna repica (ozimna),
krmni grah (ozimni), mešanica žit (ozimna), oljna ogršþica (ozimna), oves (ozimni), pira (ozimna), pšenica (ozimna), rž (ozimna), trda pšenica (ozimna), tritikala (ozimna), soržica
(ozimna).

3 KMRS, za katere se lahko uveljavlja plaþilo za zahtevo VIN_POKT so: ajda, aleksandrijska detelja, bela gorjušica, bob, detelja, deteljno travne mešanice, facelija, grah, grahor,
grašica (jara, ozimna), inkarnatka, jeþmen (jari, ozimni), kamut (jari, ozimni), krmna ogršþica (jara, ozimna), krmna repica (ozimna, jara), krmni grah (jari, ozimni), lucerna,
mešanica rastlin – naknadni posevek, mešanica žit (jara, ozimna), navadna nokota, oljna ogršþica (jara, ozimna), oljna redkev, oljna repica, oves (jari, ozimni), perzijska detelja,
pira (jara, ozimna), pšenica (jara, ozimna), rjava indijska gorþica, trda pšenica (ozimna, jara), rž (ozimna, jara), soja, sonþnice, soržica (jara, ozimna), trave, travno deteljne
mešanice, tritikala (jara, ozimna), sudanska trava, volþji bob (ne mnogolistni volþji bob).

2 KMRS, za katere se lahko uveljavlja plaþilo za zahtevo HML_POKT so: ajda, aleksandrijska detelja, bar, bela gorjušica, bob, facelija, grah, grahor, grašica (ozimna, jara),
inkarnatka, kamut (ozimni, jari), krmna ogršþica (ozimna, jara), krmna repa, krmna repica (ozimna, jara), krmni bob, krmni grah (ozimni, jari), krmni ohrovt, mešanica žit (ozimna),
navadna nokota, oljna ogršþica (ozimna, jara), oljna redkev, rjava indijska gorþica, rž (ozimna, jara), sirek, sonþnice, soržica (ozimna), volþji bob (ne mnogolistni volþji bob).

1 KMRS, za katere se lahko uveljavlja plaþilo za zahtevo SAD_POKT so: ajda, aleksandrijska detelja, bela gorjušica, bob, detelja, deteljno travne mešanice, facelija, grah, grahor,
grašica (jara, ozimna), inkarnatka, jeþmen (jari, ozimni), kamut (jari, ozimni), krmna ogršþica (jara, ozimna), krmna repica (ozimna, jara), krmni grah (jari, ozimni), lucerna,
mešanica rastlin – naknadni posevek, mešanica žit (jara, ozimna), navadna nokota, oljna ogršþica (jara, ozimna), oljna redkev, oljna repica, oves (jari, ozimni), perzijska detelja,
pira (jara, ozimna), pšenica (jara, ozimna), rjava indijska gorþica, trda pšenica (ozimna, jara), rž (ozimna, jara), soja, sonþnice, soržica (jara, ozimna), trave, travno deteljne
mešanice, tritikala (jara, ozimna), sudanska trava, volþji bob (ne mnogolistni volþji bob).

OMD

EKSEM-Z OMD

Skupina
EKSEME

*** Ni relevantno oziroma zahtevka ni mogoþe uveljavljati.

Naziv

KMRS
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12571

plaþilo za zelenjadnice
plaþilo za intenzivne sadovnjake in oljþnike
plaþilo za travniške sadovnjake
plaþilo za vinograde
plaþilo za hmeljišþa
plaþilo za drevesnice

ostalo
trave in travno deteljne mešanice
kmetijska rastlina

O
T
KMRS

84 / 23. 12. 2016

Obvezni zahtevi:
 HML_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru
 HML_NMIN: Nmin analiza
Izbirne zahteve:
 HML_NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak
 HML_KOMP: Kompostiranje rastlinskih odpadkov po obiranju hmelja
 HML_BIOV: Uporaba biorazgradljivih vrvic

Operacija Hmeljarstvo

Izbirne zahteve:
 POZ_NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak
 POZ_POD: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje)
 POZ_FFSM: Uporaba protiinsektnih mrež
 POZ_FFSV: Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih obmoþjih
 POZ_MEHZ: Uporaba zastirk ali mehansko zatiranje plevelov
 POZ_KONZ: Konzervirajoþa obdelava tal
 POZ_ZEL: Ozelenitev njivskih površin
 POZ_NEP: Neprezimni medonosni posevki

Obvezni zahtevi:
 POZ_KOL: Petletni kolobar
 POZ_NMIN: Nmin analiza

semenski material zelenjadnic

Št.

Operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo

EKSEM-Z

12572 /

Ukrep KOPOP

ekoZ
ekoIS
ekoTSA
ekoV
ekoH
ekoD

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Izbirne zahteve:
 TRZ_I_NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak
 TRZ_I_MRVA: Spravilo mrve s travinja
 TRZ_I_OSIL: Opustitev silaže

Obvezna zahteva:
- TRZ_I_NPAS: Za GERK-e, ki so veþji od 1 ha, v tekoþem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 %
površine travnika

Operacija Trajno travinje I

Izbirne zahteve:
 VIN_EKGN: Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi
 VIN_MEHZ: Mehansko zatiranje plevelov (pod drevesi)
 VIN_INSK: Opustitev uporabe insekticidov
 VIN_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino
 VIN_MEDV: Pokritost tal þez zimo v vinogradih, kjer medvrstni prostor ni pokrit z negovano ledino

Obvezna zahteva:
 VIN_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov

Operacija Vinogradništvo

Izbirne zahteve:
 SAD_EKGN: Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi
 SAD_KONF: Uporaba metode konfuzije in dezorientacije
 SAD_MEHZ: Mehansko zatiranje plevelov (pod drevesi)
 SAD_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino

Obvezna zahteva:
 SAD_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov

Operacija Sadjarstvo
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Operacija Trajno travinje II

Obvezna zahteva:
 TRZ_II_OSIL: Opustitev silaže

Izbirna zahteva:
 VTR_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekoþem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do
10 % površine travnika

Obvezna zahteva:
 VTR_KOS: Košnja ni dovoljena pred 1. avgustom

84 / 23. 12. 2016

Izbirna zahteva:
 MET_MRVA: Spravilo mrve s travinja
Operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov

Obvezni zahtevi:
 MET_KOS: Košnja/paša ni dovoljena med 15. junijem. in 15. septembrom
 MET_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekoþem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do
10 % površine travnika

Operacija Travišþni habitati metuljev

Izbirni zahtevi:
 HAB_MRVA: Spravilo mrve s travinja
 HAB_NPAS: Za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekoþem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do
10 % površine travnika

Obvezni zahtevi:
 HAB_KOS: Košnja/paša ni dovoljena do 30. junija
 HAB_ORGG: Gnojenje samo z organskimi gnojili v omejeni koliþini

Št.

Operacija Posebni travišþni habitati

Izbirni zahtevi:
 TRZ_II_NPAS: Za GERK-e, ki so veþji od 1 ha v tekoþem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 %
površine travnika
 TRZ_II_NIZI: Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak

Stran
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Operacija Reja lokalnih pasem; ki jim grozi prenehanje reje
 GEN_PAS

Operacija Ohranjanje mejic
 KRA_MEJ

Operacija Visokodebelni travniški sadovnjaki
 KRA_VTSA

Št.

Zahtevi:
 KRA_CRED: Paša po þredinkah na planini
 KRA_PAST: Planinska paša s pastirjem

Operacija Planinska paša

Zahteve:
 KRA_OGRM: Varovanje þrede z visokimi premiþnimi varovalnimi elektromrežami
 KRA_VARPA: Varovanje þrede ob prisotnosti pastirja
 KRA_VARPP: Varovanje þrede s pastirskimi psi

Operacija Reja domaþih živali na obmoþju pojavljanja velikih zveri

Operacija Grbinasti travniki
 KRA_GRB

Operacija Ohranjanje habitatov strmih travnikov
 KRA_S50

Izbirni zahtevi:
 VOD_NEP: Neprezimni medonosni posevki
 VOD_POD: Setev rastlin za podor (zeleno gnojenje)

Obvezni zahtevi:
 VOD_ZEL: Ozelenitev njivskih površin
 VOD_FFSV: Uporaba samo fitofarmacevtskih sredstev; ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih obmoþjih

Operacija Steljniki
 STE_KOS

Operacija Vodni viri
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Zahtevi:
 GEN_SOR: Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin
 GEN_SEME: Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin

Operacija Ohranjanje rastlinskih genskih virov; ki jim grozi genska erozija

«
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Priloga 2
»Priloga 11: Seznam območij mejic na Naturi 2000
Mejice so določene v evidenci MEJ in se nahajajo na naslednjih območjih Nature 2000:
KODA OBMOČJA
SI5000003
SI3000226
SI3000220
SI5000011
SI5000012
SI3000271
SI5000014
SI3000215
SI5000010
SI5000016

OBMOČJE
DOLINA REKE
DOLINA VIPAVE
DRAVA
DRAVA
KRAKOVSKI GOZD – ŠENTJERNEJSKO POLJE
LJUBLJANSKO BARJE
LJUBLJANSKO BARJE
MURA
MURA
PLANINSKO POLJE

Karta 1: Območja mejic na Naturi 2000

«

Stran
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o shemah neposrednih plačil

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 spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah
neposrednih plačil
1. člen
V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS,
št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15 in 36/16) se 1. člen spremeni
tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa sheme neposrednih plačil, in sicer shemo osnovnega plačila, plačilo za zeleno komponento, plačilo
za mlade kmete, sheme proizvodno vezanih podpor, plačilo za
območja z naravnimi omejitvami in shemo za male kmete, za
izvajanje:
1. 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 Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2016/1617 z dne 8. septembra 2016 o
odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega pododstavka
člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in
ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi,
ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v
zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str.
22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008
in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 608), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1616 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju
od Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
glede morebitne revizije ukrepov prostovoljne vezane podpore
v sektorju mleka in mlečnih izdelkov za leto zahtevka 2017
(UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 19), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1307/2013/EU);
3. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna
plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske
politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL
L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/141 z dne 30. novembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014
glede nekaterih določb o plačilu za mlade kmete in prostovoljni vezani podpori ter o odstopanju od člena 53(6) Uredbe
(EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L
št. 28 z dne 4. 2. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
639/2014/EU);
4. 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), zadnjič spreme-
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njene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1393 z dne
4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU)
št. 640/2014 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. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 41), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 640/2014/EU);
5. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 641/2014 z dne
16. junija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za
neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014,
str. 74), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 641/2014/EU);
6. 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, str.
69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene
uredbe Komisije (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. 225
z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
809/2014/EU) in
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1616 z dne
8. septembra 2016 o odstopanju od Uredbe (EU) št. 1307/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede morebitne revizije ukrepov prostovoljne vezane podpore v sektorju mleka in mlečnih
izdelkov za leto zahtevka 2017 (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016,
str. 19; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1616/EU).«.
2. člen
V 2. členu se v 8. točki v drugi alineji pod č) za besedo
» »Steljniki« « črta besedilo »z obvezno zahtevo STE_NPAS«.
V 10. točki se za besedo »pripravi« dodata vejica in besedilo »1131 – začasno travinje«.
14. točka se spremeni tako, da se glasi:
»14. trave ali druge zelene krmne rastline so v skladu
s točko (i) prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU
trave, razen če so namenjene pridelavi semen, travno-deteljne
mešanice in deteljno-travne mešanice;«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se prva alineja spremeni tako,
da se glasi:
»– za shemo osnovnega plačila se nameni za leto 2015
do 54,21 %, za leto 2016 do 53,71 % ter za leto 2017 in za
naslednja leta do 52,13 %, pri čemer je uporabljena možnost iz
drugega odstavka 22. člena Uredbe 1307/2013/EU;«.
Na koncu četrte alineje se pika nadomesti s podpičjem in
doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– za plačilo za območja z naravnimi omejitvami se nameni za leto 2017 in naslednja leta do 1,58 %.«.
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se v 10. točki beseda »in«
nadomesti s podpičjem.
V 11. točki se pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova
12. točka, ki se glasi:
»12. izplačilo plačila za območja z naravnimi omejitvami
iz 41.a člena te uredbe.«.
5. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zmanjšanje plačil osnovnega plačila se izvede na
podlagi 5 % stopnje znižanja v skladu s prvim in drugim odstavkom 11. člena Uredbe 1307/2013/EU, pri čemer se kot plače,
povezane s kmetijsko dejavnostjo, ki se dejansko plačajo in
jih nosilec kmetijskega gospodarstva prijavi v predhodnem

Uradni list Republike Slovenije
koledarskem letu, vključno z davki in socialnimi prispevki, povezanimi z zaposlitvijo, štejejo plače, nadomestila plač in povračila stroškov v zvezi z delom, bonitete, jubilejne nagrade,
odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči, regresi za
letni dopust, drugi dohodki iz delovnega razmerja in dohodek
za vodenje enoosebne družbe v skladu z zakonom, ki ureja
delovna razmerja, ter prispevki delodajalca za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, prispevki delodajalca za zdravstvo,
prispevki delodajalca za zaposlovanje, prispevki delodajalca
za poškodbe, prispevki delodajalca za starševsko varstvo, prispevki delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
prispevki delojemalca za zdravstvo, prispevki delojemalca za
zaposlovanje in prispevki delojemalca za starševsko varstvo v
skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje, in zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.«.
6. člen
Drugi odstavek 7.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Stopnja povrnitve iz prejšnjega odstavka je razmerje
med zneskom povrnitve v zvezi s finančno disciplino za preteklo leto za Republiko Slovenijo iz izvedbenega akta iz šestega
odstavka 26. člena Uredbe 1306/2013/EU in vsoto neposrednih
plačil za tekoče koledarsko leto v Republiki Sloveniji, do katerih
so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev v skladu s prvim
in drugim odstavkom 6. člena Uredbe 809/2014/EU ter pred
znižanjem v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 6. člena Uredbe 809/2014/EU, ki je zmanjšana za vsoto neposrednih plačil
za tekoče koledarsko leto v višini do vključno 2.000 eurov, do
katerih so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev v skladu
s prvim in drugim odstavkom 6. člena Uredbe 809/2014/EU ter
pred znižanjem v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 6. člena
Uredbe 809/2014/EU.«.
7. člen
Naslov 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(letna nacionalna zgornja meja za shemo osnovnega plačila
za model konvergence)«.
8. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(letna nacionalna zgornja meja za shemo osnovnega plačila
za leto 2016 in naslednja leta)
(1) Delež in višina letne nacionalne zgornje meje za shemo osnovnega plačila se določita v skladu s prvim in drugim
odstavkom 22. člena Uredbe 1307/2013/EU ter zagotovita z
linearnim znižanjem ali zvišanjem vrednosti plačilnih pravic v
skladu s petim odstavkom 22. člena Uredbe 1307/2013, kadar
se v primerjavi z letom 2015 deleži letnih nacionalnih zgornjih
mej za druge sheme neposrednih plačil spremenijo oziroma se
uvede nova shema neposrednih plačil.
(2) Za leto 2016 in za leto 2017 je odstotek povečanja iz
drugega odstavka 22. člena Uredbe 1307/2013/EU 0,3 %.«.
9. člen
V tretjem odstavku 21. člena se četrta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– kot GERK ali del GERK-a z rabo 1100 – njiva, 1161 –
hmeljišče v prameni ali 1131 – začasno travinje, na katerem se
pridelujejo trave ali druge zelene krmne rastline, so prijavljene
in ugotovljene v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov
kmetijske politike za tekoče leto in za preteklih pet let.«.
10. člen
Za šestim odstavkom 31. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbe prvega do šestega odstavka
tega člena so za leto 2017 do podpore za pridelavo mleka v
gorskih območjih upravičeni nosilci kmetijskega gospodarstva,
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ki izpolnjujejo splošne pogoje iz 6. člena te uredbe in so za
leto 2016 izpolnjevali pogoje iz prvega do šestega odstavka
tega člena, pri čemer se kot število upravičenih ženskih govedi
za leto 2017 šteje število upravičenih ženskih govedi nosilca
kmetijskega gospodarstva za leto 2016.«.
11. člen
Za drugim odstavkom 32. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se višina podpore
za pridelavo mleka v gorskih območjih za leto 2017 izračuna v skladu s točko b) drugega odstavka 1. člena Uredbe
2016/1616/EU.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
12. člen
V prvem odstavku 37. člena se druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– ima na površini, za katero uveljavlja podporo za zelenjadnice, prisotno eno ali več vrst zelenjadnic s povprečno
gostoto setve od 7. maja do 15. avgusta v tekočem letu oziroma
od 20. maja do 15. avgusta v tekočem letu, če so prvi posevek
zelenjadnic plodovke;«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti
odstavek, ki se glasijo:
»(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva ni upravičen do
podpore za zelenjadnice za površine mešanih posevkov zelenjadnic in drugih kmetijskih rastlin.
(4) Plodovke iz druge alineje prvega odstavka tega
člena so jajčevec, vrtna buča oziroma bučka, navadna buča,
kumara in kumarice, sladka paprika, paradižnik, lubenica in
melona.
(5) Med 1. junijem in 1. avgustom tekočega leta lahko
med spravilom in setvijo ali saditvijo naslednjega posevka ene
ali več vrst zelenjadnic preteče največ deset dni, ko na površini,
za katero se uveljavlja podpora za zelenjadnice, ni nobenega
posevka.«.
13. člen
Za 41. členom se dodajo novo V.a poglavje in novi 41.a,
41.b in 41.c člen, ki se glasijo:
»V.a PLAČILO ZA OBMOČJA Z NARAVNIMI OMEJITVAMI
1. Splošno
41.a člen
(nacionalna in regionalne zgornje meje za plačilo za območja
z naravnimi omejitvami)
(1) V skladu s prvim odstavkom 49. člena Uredbe
1307/2013/EU se za leto 2017 in naslednja leta za plačilo za
območja z naravnimi omejitvami nameni 1,58 % letne nacionalne zgornje meje iz priloge II Uredbe 1307/2013/EU.
(2) V skladu s petim odstavkom 48. člena Uredbe
1307/2013/EU se plačilo za območja z naravnimi omejitvami
izvaja na ravni regij. Vzpostavita se naslednji regiji in njuni letni
regionalni zgornji meji:
– regija I: gorsko območje z nagibom od najmanj 35 % do
50 %, za katero se nameni 72 % letne zgornje meje za plačilo
za območja z naravnimi omejitvami iz prejšnjega odstavka;
– regija II: gorsko območje z najmanj 50- % nagibom, za
katero se nameni 28 % letne zgornje meje za plačilo za območja z naravnimi omejitvami iz prejšnjega odstavka.
(3) Regija I (gorsko območje z nagibom od najmanj 35 %
do 50 %) obsega upravičene kmetijske površine iz 12. člena
te uredbe, ki:
– imajo na ravni GERK po podatkih, ki se vodijo v RKG,
nagib od najmanj 35 % do 50 %, in
– so na gorskem območju v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo.
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(4) Regija II (gorsko območje z najmanj 50- % nagibom)
obsega kmetijske površine iz 12. člena te uredbe, ki:
– imajo na ravni GERK po podatkih, ki se vodijo v RKG,
nagib najmanj 50 %, in
– so na gorskem območju v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo.
2. Plačilo za območja z naravnimi omejitvami

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-42/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2330-0145

2.1. Regija I (gorsko območje z nagibom od najmanj
35 % do 50 %)
41.b člen
(upravičenec, pogoji in višina plačila)
(1) V skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 48. člena Uredbe 1307/2013/EU je nosilec kmetijskega gospodarstva
upravičen do plačila za območja z naravnimi omejitvami v regiji
I (gorsko območje z nagibom od najmanj 35 % do 50 %) za
upravičene kmetijske površine iz 12. člena te uredbe, ki:
– imajo na ravni GERK po podatkih, ki se vodijo v RKG,
nagib od najmanj 35 % do 50 %,
– so na gorskem območju v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo, in
– jih za tekoče leto uveljavlja za aktiviranje njegovih plačilnih pravic v skladu z 11. členom te uredbe.
(2) Najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske
parcele, za katero se uveljavlja plačilo za območja z naravnimi
omejitvami v regiji I (gorsko območje z nagibom od najmanj
35 % do 50 %), je 0,1 ha.
(3) V skladu s petim odstavkom 48. člena Uredbe
1307/2013/EU se višina plačila za območja z naravnimi omejitvami v regiji I (gorsko območje z nagibom od najmanj 35 %
do 50 %) izračuna tako, da se sredstva iz prve alineje drugega
odstavka prejšnjega člena delijo s številom vseh upravičenih
hektarov kmetijskih površin, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega
in drugega odstavka tega člena za tekoče leto v Republiki
Sloveniji.
2.2. Regija II (gorsko območje z najmanj 50- % nagibom)
41.c člen
(upravičenec, pogoji in višina plačila)
(1) V skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 48. člena Uredbe 1307/2013/EU je nosilec kmetijskega gospodarstva
upravičen do plačila za območja z naravnimi omejitvami v regiji
II (gorsko območje z najmanj 50- % nagibom) za upravičene
kmetijske površine iz 12. člena te uredbe, ki:
– imajo na ravni GERK po podatkih, ki se vodijo v RKG,
nagib najmanj 50 %,
– so na gorskem območju v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo, in
– jih za tekoče leto uveljavlja za aktiviranje njegovih plačilnih pravic v skladu z 11. členom te uredbe.
(2) Najmanjša ugotovljena upravičena površina kmetijske
parcele, za katero se uveljavlja plačilo za območja z naravnimi
omejitvami v regiji II (gorsko območje z najmanj 50 % nagibom),
je 0,1 ha.
(3) V skladu s petim odstavkom 48. člena Uredbe
1307/2013/EU se višina plačila za območja z naravnimi omejitvami v regiji II (gorsko območje z najmanj 50- % nagibom) izračuna tako, da se sredstva iz druge alineje drugega odstavka
41.a člena te uredbe delijo s številom vseh upravičenih hektarov kmetijskih površin, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena za tekoče leto v Republiki Sloveniji.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začeti postopki)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15 in
36/16), se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3642.

Uredba o spremembah 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, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah 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
in 38/16) se v prilogi 1 napovedni stavek desetega odstavka
spremeni tako, da se glasi:
»(10) Če se na podlagi oddane zbirne vloge ali ob kontroli na kraju samem ugotovi, da je upravičenec v nasprotju s
5. točko 9. člena te uredbe zmanjšal obseg primerljivih kmetijskih površin za več kot 10 odstotkov glede na stanje obsega
primerljivih kmetijskih površin v upravljanju, ki je bilo podlaga
za dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun
Republike Slovenije vrniti delež izplačanih sredstev skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom Zakona
o kmetijstvu, in sicer:«.
V enajstem odstavku se napovedni stavek spremeni tako,
da se glasi:
»(11) Če se na podlagi oddane zbirne vloge ali ob kontroli povprečnega staleža glav velike živine v registru živali v
primeru goveda oziroma ob kontroli števila čebeljih družin v
registru čebelnjakov ali ob kontroli na kraju samem ugotovi,
da je končni prejemnik sredstev zmanjšal obseg staleža rejnih
živali oziroma število čebeljih družin za več kot 10 odstotkov
glede na stanje glav velike živine in čebeljih družin, ki je bilo
podlaga za dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v
proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva v skladu
s 57. členom Zakona o kmetijstvu, in sicer:«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-38/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2330-0146
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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3643.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o navzkrižni skladnosti

Na podlagi 10. člena ter v zvezi z 11. in 12. členom
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 spremembah in dopolnitvah Uredbe
o navzkrižni skladnosti
1. člen
V Uredbi o navzkrižni skladnosti (Uradni list RS, št. 97/15
in 18/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa pravila o navzkrižni skladnosti 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 popravljene s
Popravkom 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. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 1), (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 popravljene s Popravkom 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. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru
skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 608), zadnjič popravljene s Popravkom
Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe
Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 6),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU);
– 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 popravljene s Popravkom 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. 130 z
dne 19. 5. 2016, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1308/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
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skega 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), zadnjič popravljene
s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1393
z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU)
št. 640/2014 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. 227 z dne 20. 8. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU) in
– 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, zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o
spremembi Izvedbene uredbe Komisije (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. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).«.
2. člen
V 2. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– kmetijske površine so površine iz pododstavka (e)
prvega odstavka 4. člena Uredbe 1307/2013/EU.«.
3. člen
V drugem odstavku 7. člena se beseda »Upravičencu«
nadomesti z besedo »Zavezancu«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena
se ne uporabljajo za zavezance za PZR 2: OHRANJANJE
PROSTO ŽIVEČIH PTIC in PZR 3: OHRANJANJE NARAVNIH HABITATOV TER PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST iz priloge 1 te uredbe, ki izjemoma kosijo
vsaj enkrat do 15. oktobra naslednjega leta, kadar gre za
trajno travinje, za katero se v tekočem letu uveljavlja ukrep
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila v okviru operacij »Trajno
travinje I« z obvezno zahtevo TRZ_I_NPAS, »Trajno travinje II«
z izbirno zahtevo TRZ_II_NPAS, »Posebni traviščni habitati«
z izbirno zahtevo HAB_NPAS, »Traviščni habitati metuljev« z
obvezno zahtevo MET_NPAS, »Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov« z izbirno zahtevo VTR_NPAS ali »Steljniki«
iz predpisa, ki ureja ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020.«.
4. člen
V prilogi 1 v tabeli PODROČJE: Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA:
Prst in zaloga ogljika, DKOS 5: MINIMALNO UPRAVLJANJE
ZEMLJIŠČ (EROZIJA), se besedilo v vrstici z zahtevo 26 spremeni tako, da se glasi:
»
26. Na kmetijskih površinah ni očitnih sledi zaradi neprimerne
uporabe mehanizacije.
«.
V tabeli PODROČJE: Okolje, podnebne spremembe,
dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Prst in
zaloga ogljika, DKOS 6: VZDRŽEVANJE RAVNI VSEBNOSTI
ORGANSKE SNOVI V TLEH, se besedilo v stolpcu UKREP v
vrstici z zahtevo 28 spremeni tako, da se glasi:
»
Žetveni ostanki na ornih strniščih se ne smejo kuriti.

«.
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V tabeli PODROČJE: Okolje, podnebne spremembe, dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Biotska raznovrstnost, PZR 2: OHRANJANJE PROSTO ŽIVEČIH PTIC,
se besedilo v stolpcu IZVAJANJE ZAHTEV IZ PREDPISOV
RS v vrsticah z zahtevama 29 in 30 spremeni tako, da se glasi:
»

raznovrstnost, PZR 3: OHRANJANJE NARAVNIH HABITATOV TER PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH
VRST, se besedilo v stolpcu IZVAJANJE ZAHTEV IZ PREDPISOV RS v vrsticah z zahtevama 32 in 33 spremeni tako,
da se glasi:
»

Na vseh območjih Natura (območja iz Poglavja 1 Priloge 2 k
Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000
– ptice)) z varstvenimi cilji ohraniti sedanji obseg ali povečati
obseg trajnih travnikov, kot so določeni v 9. členu te uredbe, ali
ohraniti obstoječe razmerje med gozdnimi in travniškimi površinami, ali ohraniti obstoječe ekološke značilnosti ekstenzivno
obdelovanih travišč, pri čemer za vse zavezance iz 3. člena te
uredbe, ki imajo v obdelavi (lasti ali zakupu) travniške površine velja, da deleža teh površin ne smejo zmanjšati na račun
površin v zaraščanju.
Na vseh območjih Natura 2000 – ptice z varstvenim ciljem
ohraniti sedanji delež ekstenzivnih sadovnjakov (če ne izpolnjuje prve in druge alineje tretjega odstavka 25. člena
Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev), pri čemer za
vse zavezance iz 3. člena te uredbe, ki imajo v obdelavi (lasti
ali zakupu) take sadovnjake velja, da se površine ne smejo
zmanjšati na račun površin v zaraščanju.
«.
V tabeli PODROČJE: Okolje, podnebne spremembe,
dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Biotska

Na vseh območjih Natura (območja iz Poglavja 1 Priloge 2 k
Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000
– habitati)) z varstvenimi cilji ohraniti sedanji obseg ali povečati
obseg trajnih travnikov, kot so določeni v 9. členu te uredbe, ali
ohraniti obstoječe razmerje med gozdnimi in travniškimi površinami, ali ohraniti obstoječe ekološke značilnosti ekstenzivno
obdelovanih travišč, pri čemer za vse zavezance iz 3. člena te
uredbe, ki imajo v obdelavi (lasti ali najemu) travniške površine velja, da deleža teh površin ne smejo zmanjšati na račun
površin v zaraščanju.
Tehnike obdelave zemljišča morajo omogočati normalno uspevanje habitatov – travnikov. Agresivne tehnike košnje in/ali
mulčenja, ki poškodujejo travno rušo niso dovoljene.
«.
V tabeli PODROČJE: Okolje, podnebne spremembe,
dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Krajina,
minimalna raven vzdrževanja, DKOS 7: OHRANJANJE KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI, se v stolpcih UKREP, SMERNICE in
ZAHTEVE v vrstici z zahtevo 35 besedilo spremeni tako, da
se glasi:

»
Tujerodne vrste
z invazivnim
potencialom se
redno odstranjuje.

»

Kmetje morajo na celotnem kmetijskem gospodarstvu obstoječe sestoje 35. Na kmetijskih površinah
tujerodnih vrst z invazivnim potencialom odstranjevati s puljenjem, košnjo ni tujerodnih vrst z invazivnim
in pašo ali na druge načine preprečevati njihovo širjenje. Seznam tujerodnih potencialom.
vrst z invazivnim potencialom, na katere se zahteva nanaša:
– rudbekija/deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata)
– kanadska zlata rozga (Solidago canadensis)
– orjaška zlata rozga (Solidago gigantea)
– enoletna suholetnica (Erigeron annuus)
– ambrozija/pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisifolia), s katero se ravna v
skladu z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia
(Uradni list RS, št. 63/10)
«.
V tabeli PODROČJE: Okolje, podnebne spremembe,
dobro kmetijsko stanje zemljišč, GLAVNA ZADEVA: Krajina, minimalna raven vzdrževanja, DKOS 7: OHRANJANJE
KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI, se na koncu tabele za zahtevo
35 doda nova zahteva 36, ki se glasi:

Prepoved rezanja žive
meje in sekanja dreves v času razmnoževanja in vzreje mladičev pri ptičih.

»

Ozaveščen gospodar ne posega v mejice in drevesa v času gnezdenja ptic, saj s tem prispeva k
raznovrstnosti živalskih vrst v svojem okolju, ne
dela nepotrebne škode in ohranja zavetje vrstam,
ki uničujejo škodljivce na njegovih površinah.

36. Izkrčitev in obrezovanje ter redčenje
mejic in dreves ni dovoljeno v času od
1. marca, oziroma v primeru, da še niso
olistana, od olistanja mejic ali dreves do
1. avgusta.

3

«.

Dosedanje zahteve 36 do 44 postanejo zahteve 37 do 45.
V tabeli PODROČJE: Javno zdravje, zdravje živali in
rastlin, GLAVNA ZADEVA: Varnost hrane, PZR 4: VARNOST
ŽIVIL IN KRME, se v stolpcih ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA in
ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL pri dosedanjih zahtevah
45, 46, 52, 53 in 57, ki postanejo zahteve 46, 47, 53, 54 in 58,
besedilo spremeni tako, da se glasi:

46. Nosilec živilske dejavnosti vodi in hrani evidence/dokumente:
– dnevnik veterinarskih posegov,
– izsledke vseh laboratorijskih preiskav vzorcev, odvzetih živalim, ali drugih vzorcev, odvzetih za diagnostične namene,
– zapisnike in poročila o preverjanjih, opravljenih na živalih ali proizvodih živalskega izvora,
– vrsti in izvoru krme, ki jo dajejo živalim.
47. Nosilec živilske dejavnosti vodi in hrani evidence/dokumente o:
– kakršni koli uporabi fitofarmacevtskih sredstev in biocidov,
– izsledkih vseh analiz, pomembnih za zdravje ljudi, opravljenih na rastlinam odvzetih vzorcih ali na
drugih vzorcih, odvzetih za diagnostične namene.

3

3
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53. Nosilec dejavnosti poslovanja s krmo upošteva izsledke vseh laboratorijskih preiskav vzorcev iz
primarnih proizvodov ali drugih vzorcev, ki so pomembni za varnost krme.

3

54. Nosilec dejavnosti poslovanja s krmo vodi in hrani evidence/dokumente o:
– morebitni uporabi proizvodov za zaščito rastlin in biocidov,
– uporabi gensko spremenjenih semen,
– viru in količini vseh surovin za krmo ter namembnem kraju in količini vse proizvedene krme.

3

58. Nosilec živilske dejavnosti in/ali nosilec dejavnosti poslovanja s krmo razpolaga s podatki o izvoru
rejnih živali in vseh snovi, ki jih uporablja pri proizvodnji živil, viru in količini vseh surovin za krmo ter s
podatki, komu je dobavil živila ali krmo.

3

Dosedanje zahteve 47 do 51 postanejo zahteve
48 do 52.
Dosedanje zahteve 54 do 56 postanejo zahteve
55 do 57.
Dosedanje zahteve 58 do 71 postanejo zahteve
59 do 72.
V tabeli PODROČJE: Javno zdravje, zdravje živali in
rastlin, GLAVNA ZADEVA: Identifikacija in registracija živali,
PZR 6: IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA PRAŠIČEV, se
v stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL pri dosedanjih
zahtevah 72 in 74, ki postaneta zahtevi 73 in 75, besedilo
spremeni tako, da se glasi:

12583

«.

»
do vključno 10 živali na KMG
1

3

5

do vključno 20 % neoznačenih živali
oziroma ena neoznačena žival,

več kot 20 % do vključno 50 %
neoznačenih živali oziroma več kot ena
neoznačena žival,

več kot 50 % neoznačenih živali oziroma
več kot ena neoznačena žival,

1

3

5

do vključno 10 % neoznačenih živali

več kot 10 % do vključno 30 %
neoznačenih živali

več kot 30 % neoznačenih živali

11 ali več živali na KMG

(MK)
do vključno 7 zamujenih dni
1

3

več kot 7 do vključno 60 zamujenih dni

več kot 60 zamujenih dni

»

Dosedanja zahteva 73 postane zahteva 74.
V tabeli PODROČJE: Javno zdravje, zdravje živali in
rastlin, GLAVNA ZADEVA: Identifikacija in registracija živali,
PZR 7: IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI, se v
stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL pri dosedanjih
zahtevah 75, 76 in 79, ki postanejo zahteve 76, 77 in 80,
besedilo spremeni tako, da se glasi:

do vključno 3 živali na KMG
1

3

do vključno 50 % neoznačenih živali
oziroma do vključno ena neoznačena
živali

več kot 50 % neoznačenih živali oziroma
več kot ena neoznačena žival

4 živali ali več na KMG
1

3

5

do vključno 5 % neoznačenih živali
oziroma do vključno ena neoznačena
žival

več kot 5 % do vključno 30 % neoznačenih več kot 30 % neoznačenih živali
živali oziroma več kot ena neoznačena
žival

«.
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do vključno 10 živali na KMG
(MK)
do vključno 20 % nepopolno označenih živali oziroma do vključno ena nepopolno
označena žival
1
več kot 20 % nepopolno označenih živali
oziroma več kot ena nepopolno označena
žival
11 živali ali več na KMG
(MK)
do vključno 10 % nepopolno označenih
živali
1

3

5

več kot 10 % do vključno 20 % nepopolno več kot 20 % do vključno 50 % nepopolno več kot 50 % nepopolno označenih živali
označenih živali
označenih živali
(MK)
do vključno 7 zamujenih dni
1

3

5

do vključno 25 % kršitev nad 7 do vključno več kot 25 % kršitev nad 7 do vključno več kot 25 % kršitev nad 60 zamujenih
60 zamujenih dni
60 zamujenih dni in/ali do vključno dni in/ali več kot 2 premika, ki sta
25 % kršitev nad 60 dni in/ali do vključ- evidentirana kot nepravilnost
no 2 premika, ki sta evidentirana kot
nepravilnost
«.
Dosedanji zahtevi 77 in 78 postaneta zahtevi 78 in 79.
V tabeli PODROČJE: Javno zdravje, zdravje živali in
rastlin, GLAVNA ZADEVA: Identifikacija in registracija živali,
PZR 8: IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA OVC IN KOZ, se
v stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL pri dosedanjih
zahtevah 81 in 84, ki postaneta zahtevi 82 in 85, besedilo
spremeni tako, da se glasi:
»
do vključno 10 živali na KMG
1

3

5

do vključno 20 %, neoznačenih žival več kot 20 % do vključno 50 % več kot 50 % neoznačenih živali oziroma
oziroma do vključno ena neoznačena žival. neoznačenih živali oziroma več kot ena več kot ena neoznačena žival.
neoznačena žival.
11 ali več živali na KMG
1
do vključno 10 % neoznačenih živali

3
več kot 10 % do
neoznačenih živali

vključno

30 %

5
več kot 30 % neoznačenih živali

(MK)
do vključno 7 zamujenih dni
1

3

več kot 7 do vključno 60 zamujenih dni

več kot 60 zamujenih dni

Dosedanji zahtevi 82 in 83 postaneta zahtevi 83 in 84.
Dosedanje zahteve 85 do 97 postanejo zahteve 86 do 98.
V tabeli PODROČJE: Javno zdravje, zdravje živali in rastlin, GLAVNA ZADEVA: Proizvodi za zaščito rastlin, PZR 10:
PRAVILNA UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV,
se v stolpcu ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL pri dosedanji

«.
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zahtevi 98, ki postane zahteva 99, besedilo spremeni tako,
da se glasi:
»
3

»

«.
Dosedanje zahteve 99 do 110 postanejo zahteve 100
do 111.
V tabeli PODROČJE: Dobrobit živali, GLAVNA ZADEVA:
Dobrobit živali, PZR 11: DOBROBIT TELET se v stolpcih
ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA in ODSTOTEK ZMANJŠANJA
PLAČIL pri dosedanjih zahtevah 111 do 113, ki postanejo
zahteve 112 do 114, in pri zahtevi 116, ki postane zahteva
117, besedilo spremeni tako, da se glasi:

112. Oprema za napajanje in krmljenje je oblikovana, grajena, nameščena in vzdrževana tako, da je
onesnaženje vode in krme čim manjše in do so možnosti poškodb zaradi prerivanja za vodo in krmo med
teleti čim manjše.
113. Vsem teletom, mlajšim od dveh tednov, je zagotovljen nastil.
114. Teletom je treba zagotoviti ustrezno prehrano, primerno njihovi starosti, telesni teži ter etološkim in
fiziološkim potrebam.
Krma za teleta mora vsebovati dovolj železa, ki zagotavlja povprečno stopnjo krvnega hemoglobina
najmanj 4,5 mmol/l.
Teleta od drugega tedna starosti imajo na razpolago dovolj strukturne krme glede na starost, težo ter
etološke in fiziološke potrebe.
Teletom je prepovedano natikati nagobčnike.
117. Vsako tele prejme kolostrum čim prej po rojstvu, vsekakor pa v prvih šestih urah življenja.
116.

»

3
3
3

3

Dosedanji zahtevi 114 in 115 postaneta zahtevi 115 in

Dosedanje zahteve 117 do 137 postanejo zahteve 118
do 138.
V tabeli PODROČJE: Dobrobit živali, GLAVNA ZADEVA:
Dobrobit živali, PZR 12: DOBROBIT PRAŠIČEV se v stolpcu
ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA, pri dosedanjih zahtevah 138 in
139, ki postaneta zahtevi 139 in 140, besedilo spremeni tako,
da se glasi:

139. (MK) Svinje in mladice imajo v tednu pred prasitvijo na voljo material (slamo) za gradnjo gnezda, razen če uporabe
materiala ne dopušča način reje (sistem preluknjanih tal in sistem odgnojevanja).
140. Za brejo svinjo ali mladico v porodnem boksu je dovolj prostora, da se omogoči nemotena prasitev ali pomoč pri prasitvi.
V prasitvenih boksih je pujskom zagotovljena možnost umika.

»

«.

Dosedanje zahteve 140 do 154 postanejo 141 do 155.
V tabeli PODROČJE: Dobrobit živali, GLAVNA ZADEVA:
Dobrobit živali, PZR 13: DOBROBIT REJNIH ŽIVALI se v
stolpcih ZAHTEVE ZA ZAVEZANCA in ODSTOTEK ZMANJŠANJA PLAČIL, pri dosedanjih zahtevah 155 in 156, ki postaneta zahtevi 156 in 157, besedilo spremeni tako, da se glasi:

156. Vse živali morajo imeti dostop do primernega vodnega vira ali pa jim mora biti omogočen dostop
do napajanja na drug način.
157. Oprema za krmljenje in napajanje mora biti načrtovana, zgrajena in nameščena tako, da so
možnost kontaminacije vode in krme in poškodbe zaradi prerivanja za vodo in krmo med živalmi
čim manjše.

161.

Dosedanje zahteve 157 do 160 postanejo zahteve 158 do

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-39/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2330-0147
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o samozaposlenih v kulturi

Na podlagi 86. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o samozaposlenih v kulturi
1. člen
V Uredbi o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS,
št. 45/10, 43/11, 64/12, 28/14 in 35/16) se v prvi alineji prvega
odstavka 2. člena besedilo »(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11; v nadaljnjem
besedilu: zakon)« spremeni tako, da se glasi: »(Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13 in 68/16; v nadaljnjem besedilu: zakon)«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezniku, ki je že bil vpisan v razvid in po izbrisu
iz razvida ponovno poda vlogo za vpis z istim specializiranim
poklicem in je ta poklic ob ponovnem vpisu opredeljen v tej
uredbi, se ponovno preveri le pogoj, da posameznik ni uživalec
pokojnine. Prejšnji stavek ne velja za posameznika, ki je bil
izbrisan po uradni dolžnosti na podlagi 7. člena.«.
3. člen
(1) V prvem odstavku 8. člena se beseda »treh« nadomesti z besedo »petih«.
(2) V tretjem odstavku se besedi »tri leta« nadomestita z
besedama »pet let«.
(3) Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se samozaposlenemu v kulturi, ki je dosegel starost najmanj 55 let in mu
je bila priznana pravica do plačila prispevkov iz državnega
proračuna v skupnem trajanju najmanj 20 let, pri čemer se v
to obdobje všteva tudi čas zaposlitve v javnih zavodih s področja kulture, prizna pravica do plačila prispevkov za socialno
varnost vse do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do
starostne pokojnine.«.
4. člen
(1) V prvem odstavku 9. člena se besedilo v oklepaju
spremeni tako, da se glasi:
»(npr. državna nagrada na področju kulture ali primerljiva nagrada, ki jo podeljujejo stanovska društva, primerljiva
mednarodna nagrada ali priznanje za izvedeno avtorsko delo,
dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi,
odmevnost izvedbe dela in drugi viri o izvedbi dela v domači
oziroma mednarodni javnosti)«.
(2) V drugem odstavku se besedilo v oklepaju spremeni
tako, da se glasi:
»(npr. odzivi strokovne javnosti, odmevnost izvedbe/opravljenega dela, priporočila stanovskih društev ali stroke, izkazana strokovnost delovnih referenc, profesionalni prispevek
na področju ter pomen dela za razvoj in uveljavitev poklica)«.
5. člen
(1) V prvi alineji prvega odstavka 10. člena se beseda
»treh« nadomesti z besedo »petih« in besedna zveza »zadnja
tri leta« z besedno zvezo »zadnjih pet let«.
(2) V prvem odstavku se doda nova peta alineja, ki se
glasi:
»– pisne izjave o soavtorstvu«.
Sedanja peta alineja postane šesta alineja.
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6. člen
V tretjem odstavku 11. člena se beseda »treh« nadomesti
z besedo »petih«.
7. člen
Priloge I, II, III in IV k uredbi se nadomestijo z novimi
prilogami I, II, III in IV, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(1) Postopki za vpis v razvid, o katerih pred uveljavitvijo
te uredbe še ni bilo odločeno, se končajo v skladu s to uredbo.
(2) Določbe te uredbe se uporabljajo od 1. januarja 2017.
Do takrat se za pridobitev pravice do plačila prispevkov za
socialno varnost iz državnega proračuna uporabljajo določbe
Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 45/10,
43/11, 64/12, 28/14 in 35/16).
(3) Postopki za priznanje pravice do plačila prispevkov za
socialno varnost iz državnega proračuna, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(4) Poklici iz razvida samozaposlenih se uskladijo s to
uredbo v treh mesecih po njeni uveljavitvi.
9. člen
(1) Samozaposlenim, ki so na dan uveljavitve te uredbe
vpisani v razvid pod spodaj navedene poklice, se jim po uradni
dolžnosti dosedanji naziv poklica nadomesti z novim nazivom
poklica v skladu s to uredbo, in sicer:
– vpisani pod poklica arhitekt in krajinski arhitekt se vpišejo pod poklic arhitekt (arhitekt, krajinski arhitekt, arhitekt
urbanist, oblikovalec notranje opreme);
– vpisani pod poklica dirigent in zborovodja se vpišejo pod
poklic dirigent (dirigent, zborovodja);
– vpisani pod poklice dramatik, pesnik in pisatelj se vpišejo pod poklic književnik (dramatik, esejist, pesnik, pisatelj);
– vpisani pod poklice industrijski oblikovalec, oblikovalec
vidnih sporočil, oblikovalec tekstilij in oblačil in unikatni oblikovalec se vpišejo pod poklic oblikovalec (industrijski oblikovalec,
unikatni oblikovalec, oblikovalec vidnih sporočil, oblikovalec
tekstilij in oblačil);
– vpisani pod poklic mešalec slike se vpišejo pod poklic
snemalec (filmski, videa, za elektronske medije);
– vpisani pod poklica mešalec zvoka in režiser zvoka se
vpišejo pod poklic oblikovalec zvoka;
– vpisani pod poklic moderator/voditelj in napovedovalec (radijski, televizijski) se vpišejo pod poklic napovedovalec
voditelj;
– vpisani pod poklic pisec glasbenih besedil se vpišejo
pod poklic pisec glasbenih besedil/libretist;
– vpisani pod poklic konservator (arhitekt, gradbenik,
strojnik) se vpišejo pod poklic konservator.
(2) Samozaposlene, ki so na dan uveljavitve te uredbe vpisani v razvid pod naslednjimi poklici: antikvar, interdisciplinarni ustvarjalec sodobne umetnosti in leksikograf, se
pozove, da v roku treh mesecev od prejema poziva podajo
vlogo za spremembo naziva poklica v skladu s to uredbo
oziroma podajo vlogo za izbris iz razvida za navedeni poklic.
V primeru podaje izjave o spremembi naziva poklica in izpolnjevanja pogojev za vpis pod želeni poklic bo izdana odločba
o spremembi poklica. Če samozaposleni v enem mesecu od
prejema poziva ne poda izjave ali vloge za spremembo vpisa
naziva poklica oziroma ne poda vloge za izbris, se za navedene poklice izbriše iz razvida po uradni dolžnosti, in sicer z
dnem, ko poteče šestmesečni rok od uveljavitve te uredbe.
Samozaposleni, ki ima priznano pravico do plačila prispevkov
za socialno varnost, se za navedene poklice izbriše iz razvida
s potekom priznane pravice do plačila prispevkov za socialno
varnost.
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Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-14/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-3340-0050
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga I: Specializirani poklici na področju kulture in kriteriji izjemnega kulturnega prispevka za
pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost
Vrednotenje kriterijev: za obseg 30 točk in za kakovost skupaj največ 70 točk (največje možno
število točk je 100).
PRAG ZA IZPOLNITEV POGOJA IZJEMNOSTI V OKVIRU POSAMEZNEGA POKLICA JE 81
TOČK, pri čemer mora:
– izpolniti vseh 30 točk za obseg in
– izpolniti najmanj 50 % možnih točk za vsak posamezen kriterij kakovosti.

1

2

Animator lutk

Aranžer glasbe

UPRIZ

GLASB

30 TOČK

5 novih vlog in najmanj 50
javnih uprizoritev teh vlog v JZ
ali v okviru NVO na področju
kulture

najmanj 35 javno izvedenih
aranžmajev za zasedbo do 9
inštrumentov/ pevcev brez
godal, ali najmanj 25 javno
izvedenih aranžmajev za
zasedbo nad 9 inštrumentov /
pevcev oz. za zasedbo z
godali, ali najmanj 10 javno
izvedenih aranžmajev za
simfonični sestav/zbor
izvedenih v javnih zavodih ali v
okviru NVO na področju
kulture
(zahtevano minimalno število
javno izvedenih aranžmajev v
posamezni kategoriji je
odvisno od minutaže dela in se

30

30

KAKOVOST (NAGRADE, MEDIJSKI ODZIVI IPD…)
70 TOČK

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali/in
priporočila stanovskih društev ali stroke ali nagrade
(državne nagrade na področju kulture; nagrade, ki jih
podeljujejo stanovska društva; druge slovenske ali
mednarodne nagrade in priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe /opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, referenčnost
producenta/projekta, pri/v katerem je samozaposleni
sodeloval oz. sodeluje)

TOČKE (največ)

MINIMALNI OBSEG (NA
PETLETNI RAVNI)
TOČKE

POKLIC

PODROČJE

Če posameznik poda vlogo za pridobitev pravice do plačila prispevkov za več poklicev hkrati, s
katerimi je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, se lahko pri ugotavljanju izpolnjevanja kriterija
obsega upošteva delovanje samozaposlenega v okviru teh poklicev. Pri tem seštevek vseh točk ne
more preseči 30 točk. Samozaposleni, ki dosega pogoj obsega iz naslova več poklicev, mora za
pridobitev pravice izpolnjevati kriterij kakovosti vsaj pri enem specializiranem poklicu, za katerega je
zaprosil za pravico.

30

30

pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja

10

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike* …) ali
priporočila stroke ali nagrade (državne nagrade na
področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja)

30

aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe oz. kvaliteta opravljenega dela,
izvirnost v pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, pomen projektov,
pri katerih sodeluje oz. je sodeloval)

30
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3

4

Arheolog

Arhitekt
(arhitekt, krajinski
arhitekt, arhitekt
urbanist,
oblikovalec notranje
opreme)

5

6

Arhivist

Avtor radijskih
oddaj

DEDIŠ

ARH/
OBLIK

DEDIŠ

AV
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obračunava v skladu z
naslednjim količnikom: do 5
min = 1, do 10 min = 0,90, do
15 min= 0,80, do 20 min =
0,70, več kot 20 min = 0,60 (35
x količnik=št. aranžmajev; 25 x
količnik=št. aranžmajev; 10 x
količnik=št. aranžmajev)

prispevek k razvoju poklica oziroma področja

10

- aktivno sodelovanje pri vsaj 2 30
projektih nacionalnega
pomena na področju
arheologije in
- najmanj tri leta izkazanih
delovnih izkušenj v arheologiji

strokovno delo (izjemni dosežki na področju arheologije),
strokovne nagrade in priznanja
objave (izdane knjige ali monografske publikacije,
prispevki na znanstvenih in strokovnih srečanjih,
predavanja na znanstvenih in strokovnih ustanovah,
znanstveni in strokovni članki, objavljeni v znanstvenih in
strokovnih revijah, poglavja v znanstvenih in strokovnih
monografijah ter katalogih ipd.) in terenske izvedbe
arheoloških raziskav (vodja / namestnik vodje raziskave,
strokovni nadzor) in mentorsko ter drugo pedagoško delo
na področju varstva kulturne dediščine
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…); priporočila
stanovskih društev ali stroke; nagrade (državne nagrade
na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja); referenčnost pojavljanja samozaposlenega oz.
njegovega dela (uvrstitve del v galerijske ali muzejske
zbirke, udeležba na referenčnih simpozijih, festivalih,
natečajih)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe oziroma opravljenega dela;
izvirnost v pristopu in izvedbi) in pomen dela
samozaposlenega za razvoj/uveljavitev poklica oz.
področja

20

- najmanj 1 realizacija projekta 30
(kot avtor ali soavtor) in 3
selekcionirane mednarodne
in/ali nacionalne razstava v
referenčnih galerijah ali v
okviru referenčnih dogodkov (1
samostojna referenčna
razstava nadomesti 3
skupinske) ali
- najmanj 6 selekcioniranih
mednarodnih in/ali nacionalnih
razstav v referenčnih galerijah
ali v okviru referenčnih
dogodkov (1 samostojna
referenčna razstava nadomesti
3 skupinske), ali
- organizacija in realizacija
najmanj 6 razstavnih projektov
s področja delovanja
samozaposlenega, ali
- avtorstvo najmanj pri 1
monografiji in 10 strokovnih
besedil s področja arhitekture,
objavljena v referenčnih
revijah oz. pri referenčnih
založnikih
30
opravljen strokovni izpit za
pridobitev naziva arhivist in
najmanj tri leta delovnih
izkušenj na področju varstva
arhivskega gradiva pri
izvajalcih arhivske službe
skladno z veljavnimi arhivskimi
predpisi in aktivno sodelovanje
pri vsaj 2 projektih
nacionalnega pomena na
področju varstva arhivskega
gradiva
najmanj10 predvajanih
30
avtorskih radijskih oddaj
(sklenjeno avtorsko delo), med
temi lahko vsebinsko
zaokrožen ciklus oddaj

50

35

35

strokovno delo (izjemni dosežki na področju varstva
arhivskega gradiva, strokovne nagrade in priznanja)

20

objave (izdane knjige ali monografske publikacije,
prispevki na znanstvenih in strokovnih srečanjih,
predavanja na znanstvenih in strokovnih ustanovah,
znanstveni in strokovni članki, objavljeni v znanstvenih in
strokovnih revijah, poglavja v znanstvenih in strokovnih
monografijah ter katalogih ipd.) in pedagoško delo
(mentorsko in drugo pedagoško delo na področju varstva
arhivskega gradiva)

50

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke, nagrade (državne nagrade
na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja)

30

Stran

7

8

9

10

11
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Avtor stripov

Avtor televizijskih
oddaj

Bibliotekar

Direktor filma

Direktor fotografije

KNJIG/
VIZ

AV

KNJIŽ

AV

AV

najmanj 1 objavljen avtorski
strip v tiskani ali digitalni
knjižni izdaji in:
- najmanj 10 krajših stripov,
objavljenih v specializiranih
revijah in drugih referenčnih
medijih, ali
- najmanj 4 selekcionirane
nacionalne in/ali mednarodne
razstave v referenčnih
galerijah ali v okviru
referenčnih dogodkov (pri tem
1 samostojna razstava
nadomesti 3 skupinske)
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30

30
najmanj10 samostojnih
predvajanih oddaj (sklenjeno
avtorsko delo v skladu z
določbami ZASP o
avdiovizualnih delih), med temi
lahko vsebinsko zaokrožen
ciklus oddaj

bibliotekarski izpit (ali strokovni 30
izpit za strokovno kvalifikacijo
bibliotekar po stari zakonodaji)
in najmanj tri leta izkazanih
delovnih izkušenj na področju
knjižnične dejavnosti ter
aktivno sodelovanje pri vsaj 2
projektih nacionalnega
pomena na področju
knjižnične dejavnosti
najmanj 6 javno predvajanih
avdiovizualnih del (televizijske
nadaljevanke se lahko štejejo
kot eno avdiovizualno delo ob
upoštevanju vsebinske in
tematske zaokroženosti serije
in obdobja predvajanja glede
na sezono; 1 celovečerni film
šteje za 2 drugi avdiovizualni
deli)

30

najmanj 6 javno predvajanih
avdiovizualnih del (televizijske
nadaljevanke se lahko štejejo
kot eno avdiovizualno delo ob
upoštevanju vsebinske in
tematske zaokroženosti serije
in obdobja predvajanja glede

30

aktualnost in prepoznavnost dela samozaposlenega v
domačem in/ali mednarodnem prostoru (kvaliteta izvedbe
oz. opravljenega dela, izvirnost v vsebinskem in
medijskem pristopu) ter pomen dela samozaposlenega za
razvoj/uveljavitev poklica oz. področja

40

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke ter nagrade (državne
nagrade na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo
stanovska društva; druge slovenske ali mednarodne
nagrade in priznanja)
izvirnost, aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (prevodi avtorjevega dela v tuje jezike, nastopi
doma in v tujini na referenčnih festivalih, strokovnih
srečanjih in drugih referenčnih dogodkih, referenčnost
izdajatelja/medija, v katerem objavlja svoja dela,
sodelovanje na natečajih)
pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke, nagrade (državne nagrade
na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja)
aktualnost in prepoznavnost dela samozaposlenega v
domačem in/ali mednarodnem prostoru (kvaliteta izvedbe
oz. opravljenega dela, izvirnost v vsebinskem in
medijskem pristopu) ter pomen dela samozaposlenega za
razvoj/uveljavitev poklica oz. področja

20

strokovne nagrade ali priznanja; pedagoško delo in
izpopolnjevanje (mentorsko in drugo pedagoško delo na
področju knjižnične dejavnosti); odzivi strokovne javnosti
ali priporočila stanovskih društev ali stroke
izjemni dosežki pri strokovnem delu na področju
knjižnične dejavnosti;
objave (izdane knjige ali monografske publikacije,
prispevki na znanstvenih in strokovnih srečanjih,
predavanja na znanstvenih in strokovnih ustanovah,
znanstveni in strokovni članki, objavljeni v znanstvenih in
strokovnih revijah, poglavja v znanstvenih in strokovnih
monografijah ter katalogih ipd.)
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke, nagrade (državne nagrade
na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja)
aktualnost in prepoznavnost dela samozaposlenega v
domačem in/ali mednarodnem prostoru (kvaliteta izvedbe
oz. opravljenega dela, izvirnost v vsebinskem in
medijskem pristopu) ter pomen dela samozaposlenega za
razvoj/uveljavitev poklica oz. področja
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke, nagrade (državne nagrade
na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja)

30

20
30

40

20

50

30

40

30
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na sezono; 1 celovečerni film
šteje za 2 drugi avdiovizualni
deli)

12

Dirigent

GLASB

(dirigent,
zborovodja)

13

14

Dramaturg

Filmski animator

UPRIZ/G
LASB

AV

(avtor likovne
zasnove
animiranega filma)

15

Fotograf
(fotograf s področja
umetniške
fotografije)

VIZ

najmanj 10 javno izvedenih
koncertnih repertoarjev v
dolžini nad 80 minut in 25
nastopov, ali najmanj 25 javno
izvedenih koncertnih
repertoarjev v dolžini nad 45
minut in pod 80 minut in 25
javnih nastopov izvedenih v
javnih zavodih ali v okviru
NVO na področju kulture

30

najmanj 6 dramaturgij javno
izvedenih v JZ ali NVO na
področju kulture ali 2 avtorstvi
oziroma 3 uredništva
objavljene strokovne
monografije oziroma 15
strokovnih prispevkov v
referenčnih publikacijah ali 6
avtorstev priredb
(dramatizacije, scenariji), ki so
bile javno izvedene v JZ ali
NVO na področju kulture ali
najmanj 3 sezone
umetniškega vodenja
(gledališke oz. glasbene
institucije, nevladne
organizacije, festivala) ali
najmanj 3-letno selektorstvo
referenčnega festivala
najmanj 3 javno predvajana
avdiovizualna dela, ali 1
celovečerni animirani film

30

najmanj 6 selekcioniranih
nacionalnih in/ali mednarodnih
razstav v referenčnih galerijah
ali v okviru referenčnih
dogodkov (pri tem 1
samostojna razstava
nadomesti 3 skupinske) in 3
objavljene knjige/monografije
ali najmanj 20 objav v
referenčnih revijah

30

30
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aktualnost in prepoznavnost dela samozaposlenega v
domačem in/ali mednarodnem prostoru (kvaliteta izvedbe
oz. opravljenega dela, izvirnost v vsebinskem in
medijskem pristopu) ter pomen dela samozaposlenega za
razvoj/uveljavitev poklica oz. področja
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike* …) ali
priporočila stroke ali nagrade (državne nagrade na
področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe oz. kvaliteta opravljenega dela,
izvirnost v pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, pomen projektov,
pri katerih sodeluje oz. je sodeloval)

40

prispevek k razvoju poklica oziroma področja

10

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke ali nagrade (državne
nagrade na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo
stanovska društva; druge slovenske ali mednarodne
nagrade in priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, referenčnost
producenta/projekta, pri/v katerem je samozaposleni
sodeloval oz. sodeluje)
pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja

30

- odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke;
- nagrade (državne nagrade na področju kulture; nagrade,
ki jih podeljujejo stanovska društva; druge slovenske ali
mednarodne nagrade in priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe oz. opravljenega dela, izvirnost
v vsebinskem in izvedbenem pristopu, pomen projektov,
pri katerih je sodeloval oz. sodeluje) ter pomen dela
samozaposlenega za razvoj/uveljavitev poklica oz.
področja
odmevnost izvedbe/opravljenega dela (odzivi strokovne
javnosti in referenčne medijske objave, npr. publicistične
ocene, strokovne kritike…); priporočila stanovskih društev
ali stroke in nagrade (državne nagrade na področju
kulture, nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva,
druge slovenske ali mednarodne nagrade in priznanja
stroke)
izvirnost, aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela: razstave, festivali,
natečaji, uvrstitve v zbirke…)

30

30

30

10

30

40

30

30

Stran
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18

19
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Galerist

Glasbeni
opremljevalec

Grafik

Igralec
(gledališki igralec,
filmski igralec)

20

Ilustrator

VIZ

GLASB

VIZ

UPRIZ/
AV

VIZ

izkazana profiliranost galerij v
okviru katerih je
samozaposleni deloval in
realizacija vsaj 10 študijskih,
tematskih ali monografskih
razstav
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30

izvirna in enkratna glasbena
oprema najmanj 50 izvedenih
radijskih oz. televizijskih oddaj
oz. drugih primerljivih
glasbenih projektov izvedenih
v javnih zavodih ali v okviru
NVO na področju kulture

30

najmanj 6 selekcioniranih
nacionalnih in/ali mednarodnih
razstav v referenčnih galerijah
ali v okviru referenčnih
dogodkov (pri tem 1
samostojna razstava
nadomesti 3 skupinske)

30

- najmanj 5 novih vlog v JZ ali
NVO na področju kulture in
najmanj 50 javnih nastopov v
teh vlogah ali
- najmanj 5 vlog v javno
predvajanih avdiovizualnih
delih(televizijske nadaljevanke
se lahko štejejo kot eno
avdiovizualno delo ob
upoštevanju vsebinske in
tematske zaokroženosti serije
in obdobja predvajanja glede
na sezono; 1 celovečerni film
šteje za 2 drugi avdiovizualni
deli)

30

najmanj 3 knjige, objavljene pri 30
referenčni založbi, ali 4
selekcionirane nacionalne
in/ali mednarodne razstave v
referenčnih galerijah ali v
okviru referenčnih dogodkov
(pri tem 1 samostojna razstava
nadomesti 3 skupinske) in 12
objav posameznih ilustracij v

prispevek k razvoju/uveljavitvi poklica oz. področja

10

odmevnost izvedbe/opravljenega dela (odzivi strokovne
javnosti in referenčne medijske objave, npr. publicistične
ocene, strokovne kritike…); priporočila stanovskih društev
ali stroke; nagrade (državne nagrade na področju kulture,
nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva, druge
slovenske ali mednarodne nagrade in priznanja stroke)

30

izvirnost, aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela: razstave, festivali,
natečaji, uvrstitve v zbirke…)
prispevek k razvoju/uveljavitvi poklica oz. področja

30

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stroke
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe oz. kvaliteta opravljenega dela,
izvirnost v pristopu in izvedbi, pomen projektov, pri katerih
sodeluje oz. je sodeloval, prispevek k popularizaciji
specifičnih glasbenih vsebin in praks)
prispevek k razvoju poklica oziroma področja

30

odmevnost izvedbe/opravljenega dela (odzivi strokovne
javnosti in referenčne medijske objave, npr. publicistične
ocene, strokovne kritike…); priporočila stanovskih društev
ali stroke; nagrade (državne nagrade na področju kulture,
nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva, druge
slovenske ali mednarodne nagrade in priznanja stroke)
izvirnost, aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela: razstave, festivali,
natečaji, uvrstitve v zbirke…)
prispevek k razvoju/uveljavitvi poklica oz. področja
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke ali nagrade (državne
nagrade za navedene 3/5 vloge na področju kulture;
nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva; druge
slovenske ali mednarodne nagrade in priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, referenčnost
producenta/projekta, pri/v katerem je samozaposleni
sodeloval oz. sodeluje)

10

30

10
30

30

10
30

30

pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja
odmevnost izvedbe/opravljenega dela (odzivi strokovne
javnosti in referenčne medijske objave, npr. publicistične
ocene, strokovne kritike…); priporočila stanovskih društev
ali stroke; nagrade (državne nagrade na področju kulture,
nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva, druge
slovenske ali mednarodne nagrade in priznanja stroke)

10

izvirnost, aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v

30

30
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specializiranih revijah in/ali
referenčnih medijih

21

22

23

24

Instrumentalist

Intermedijski
umetnik

Interpretator
kulturne dediščine

Izdelovalec glasbil

GLASB

INTER

DEDIŠ

GLASB

30
- najmanj 6 javno izvedenih
koncertnih repertoarjev ali
- sodelovanje pri snemanju
najmanj 3 nosilcev zvoka kot
član izvirne zasedbe oziroma
kot gost pri snemanju
celotnega nosilca zvoka v
dolžini nad 80 minut in 20
nastopov ali
- najmanj 15 javno izvedenih
koncertnih repertoarjev ali
- sodelovanje pri snemanju
najmanj 3 nosilcev zvoka kot
član izvirne zasedbe oziroma
kot gost pri snemanju
celotnega nosilca zvoka nad
45 minut in pod 80 minut in 25
nastopov
izvedenih v javnih zavodih ali v
okviru NVO na področju
kulture
30
najmanj 8 novih javno
predstavljenih avtorskih
projektov ali 20 postprodukcij
(projektov prvič realiziranih v
zadnjem petletnem obdobju)
na referenčnih prireditvenih
prostorih, prireditvah in
festivalih doma ali v tujini oz.
sorazmerna kombinacija obeh
kriterijev

30
- dokončana javno veljavna
najmanj druga stopnja
visokošolske izobrazbe
ustrezne smeri in
- aktivno sodelovanje pri vsaj 2
projektih nacionalnega
pomena na področju varstva
kulturne dediščine in
- najmanj tri leta izkazanih
delovnih izkušenj na področju
varstva kulturne dediščine

najmanj 5 zaključenih
projektov na področju
inovativnega razvijanja in
izdelovanja glasbenih
inštrumentov in opravljeno
mentorsko delo v obsegu
najmanj 20 pedagoških ur na
letni ravni

30
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pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela: razstave, festivali,
natečaji, uvrstitve v zbirke…)
prispevek k razvoju/uveljavitvi poklica oz. področja
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stroke ali nagrade (državne nagrade na področju kulture;
nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva; druge
slovenske ali mednarodne nagrade in priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe oz. kvaliteta opravljenega dela,
izvirnost v pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, pomen projektov,
pri katerih sodeluje oz. je sodeloval)

10
30

30

prispevek k razvoju poklica oziroma področja

10

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…)

10

nagrade (državne nagrade na področju kulture; druge
slovenske ali mednarodne nagrade in priznanja) ali
samostojne predstavitve ali udeležbe pri selekcioniranih
skupinskih razstavah in festivalih doma in po svetu
aktualnost in izvirnost vsebinskih sklopov, uporaba
sodobnih izraznih sredstev in načinov izvedbe

20

pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja

10

strokovne nagrade ali priznanja; izpopolnjevanje
(mentorsko in drugo pedagoško delo na področju varstva
kulturne dediščine); odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke
izjemni dosežki pri strokovnem delu na področju
predstavljanja kulturne dediščine ter pri inovativnih
interpretacijskih pristopih; objave (izdane knjige ali
monografske publikacije, prispevki na znanstvenih in
strokovnih srečanjih, predavanja na znanstvenih in
strokovnih ustanovah, znanstveni in strokovni članki,
objavljeni v znanstvenih in strokovnih revijah, poglavja v
znanstvenih in strokovnih monografijah ter katalogih ipd.
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali stroke

20

30

50

30

aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe oz. kvaliteta opravljenega dela,
referenčnost pojavljanja samozaposlenega oz. njegovega
dela, pomen projektov, pri katerih sodeluje oz. je
sodeloval, zasledovanje sodobnih trendov in razvijanje
novih pristopov)

30

prispevek k razvoju poklica oziroma področja

10

Stran
25

26

27
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Kantavtor

Kipar

Književnik
(dramatik, esejist,
pesnik, pisatelj)

GLASB

VIZ

KNJIG/U
PRIZ
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30
najmanj 30 javnih nastopov
nad 45 minut in izdaja 3
nosilcev zvoka nad 30 minut
lastnega vokalnoinštrumentalnega repertoarja
izvedenih v javnih zavodih ali v
okviru NVO na področju
kulture

najmanj 6 selekcioniranih
nacionalnih in/ali mednarodnih
razstav v referenčnih galerijah
ali v okviru referenčnih
dogodkov (pri tem 1
samostojna razstava
nadomesti 3 skupinske; 1
izvedba javnega spomenika
vrhunske umetniške vrednosti
nadomesti 1 samostojno
razstavo)

30

30
najmanj dve objavljeni prozni
ali esejistični knjižni deli,
izvirno napisani v slovenskem
jeziku v tiskani ali digitalni
obliki (od tega najmanj ena pri
založbi) in najmanj 5 krajših
proznih ali esejističnih del,
objavljenih v referenčnih
knjižnih ali revijalnih izdajah ter
elektronskih, radijskih ali
televizijskih medijih in
vključenost v antologijo v
slovenskem ali tujem jeziku ali
najmanj dve objavljeni
samostojni pesniški zbirki,
izvirno napisani v slovenskem
jeziku v tiskani ali digitalni
obliki (od tega najmanj ena pri
založbi) in najmanj 10 objav v
referenčnih knjižnih in
revijalnih izdajah ter
elektronskih medijih in
vključenost v antologijo v
slovenskem ali tujem jeziku; ali
najmanj 3 v tiskani ali digitalni
obliki ali radijskem in
televizijskem mediju objavljeni
dramski deli v slovenskem
jeziku, ali najmanj 2 novo
uprizorjeni/izvedeni dramski
deli na domačih ali tujih odrih
(javni zavodi, nevladne
organizacije) ali najmanj tri
javno objavljene radijske igre.

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stroke ali nagrade (državne nagrade na področju kulture;
nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva; druge
slovenske ali mednarodne nagrade in priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe oz. kvaliteta opravljenega dela,
izvirnost v pristopu in izvedbi, pomen projektov, pri katerih
sodeluje oz. je sodeloval)
prispevek k razvoju poklica oziroma področja
odmevnost izvedbe/opravljenega dela (odzivi strokovne
javnosti in referenčne medijske objave, npr. publicistične
ocene, strokovne kritike…); priporočila stanovskih društev
ali stroke; nagrade (državne nagrade na področju kulture,
nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva, druge
slovenske ali mednarodne nagrade in priznanja stroke)
izvirnost, aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela: razstave, festivali,
natečaji, uvrstitve v zbirke…)

30

30

10
30

30

prispevek k razvoju/uveljavitvi poklica oz. področja
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke ter nagrade (državne
nagrade na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo
stanovska društva; druge slovenske ali mednarodne
nagrade in priznanja)

10
30

aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (uprizoritve dram doma in v tujini na referenčnih
odrih in prizoriščih, referenčnost izdajatelja/medija, v
katerem avtor objavlja svoja dela oz. referenčnost
gledališča, v katerem so dela uprizorjena, nastopi doma in
v tujini na strokovnih srečanjih in drugih s področjem
povezanih dogodkih, literarna publicistika)

30

pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja

10
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28

29

30

Konservator

Konservatorrestavrator

Koreograf

DEDIŠ

DEDIŠ

30
- opravljen strokovni izpit za
naziv konservator in
- aktivno sodelovanje pri vsaj 2
javno predstavljenih projektih
nacionalnega pomena na
področju varstva kulturne
dediščine in najmanj tri leta
delovnih izkušenj na področju
varstva kulturne dediščine

30
- opravljen strokovni izpit za
naziv
konservator-restavrator in
- aktivno sodelovanje pri vsaj 2
javno predstavljenih
nacionalnega pomena na
področju varstva kulturne
dediščine in
- najmanj tri leta delovnih
izkušenj na področju varstva
kulturne dediščine

GLASB/U UPRIZ.: najmanj 15 koreografij 30
PRIZ
na področju sodobnega plesa
dolžine 1,5 minute do 3 minut
ali 10 koreografij na področju
sodobnega plesa dolžine nad
5 minut ali 6 koreografij/
svetovanja na področju giba v
gledaliških produkcijah ali 3
celovečerne avtorske
predstave na področju
sodobnega plesa izvedenih v
javnih zavodih ali v okviru
NVO na področju kulture
GLASB.: najmanj 10
koreografij na področju baleta
ali 15 koreografij za karakterne
ali stilne plese dolžine najmanj
3 minut ali 6 koreografij na
področju baleta ali 10
koreografij za karakterne ali
stilne plese dolžine od 5 do 10
minut ali 6 koreografij na
področju baleta ali 10
koreografij za karakterne ali
stilne plese dolžine od 10 do
15 minut ali 6 koreografij/
svetovanja na področju giba v
gledaliških produkcijah ali 3
celovečerne avtorske
predstave na področju baleta
izvedenih v javnih zavodih ali v
okviru NVO na področju
kulture

Št.
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strokovne nagrade in priznanja, izkazano strokovno delo
(izjemni dosežki na področju varstva in predstavljanja
kulturne dediščine)

20

- objave (izdane knjige ali monografske publikacije,
prispevki na znanstvenih in strokovnih srečanjih,
predavanja na znanstvenih in strokovnih ustanovah,
znanstveni in strokovni članki, objavljeni v znanstvenih in
strokovnih revijah, poglavja v znanstvenih in strokovnih
monografijah ter katalogih ipd.) in
- mentorsko ter drugo pedagoško delo na področju
varstva kulturne dediščine
strokovne nagrade ali priznanja; izpopolnjevanje
(mentorsko in drugo pedagoško delo na področju varstva
kulturne dediščine); odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke
strokovno delo (izjemni dosežki na področju varstva in
predstavljanja kulturne dediščine ter pri inovativnih
raziskavah in posegih); objave (izdane knjige ali
monografske publikacije, prispevki na znanstvenih in
strokovnih srečanjih, predavanja na znanstvenih in
strokovnih ustanovah, znanstveni in strokovni članki,
objavljeni v znanstvenih in strokovnih revijah, poglavja v
znanstvenih in strokovnih monografijah ter katalogih ipd.)
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stroke ali nagrade (državne nagrade na področju kulture;
nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva; druge
slovenske ali mednarodne nagrade in priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, pomen projektov, pri katerih je
sodeloval oz. sodeluje)

50

prispevek k razvoju poklica oziroma področja

10

20

50

30

30

Stran
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31

Korepetitor

32

33

34

Št.

84 / 23. 12. 2016

Kostumograf

Kurator

Kustos

GLASB

UPRIZ/A
V

VIZ

DEDIŠ
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vključenost in sodelovanje
najmanj v 10 celovečernih
projektih umetniškega
ustvarjanja in poustvarjanja na
področju glasbene in glasbeno
scenskih umetnosti izvedenih
v javnih zavodih ali v okviru
NVO na področju kulture

30

UPRIZ.: najmanj 6 novih
realiziranih kostumografij v
produkcijah na področju
uprizoritvene umetnosti v JZ
ali NVO na področju kulture

30

AV: najmanj 6 javno
predvajanih avdiovizualna del
(televizijske nadaljevanke se
lahko štejejo kot eno
avdiovizualno delo ob
upoštevanju vsebinske in
tematske zaokroženosti serije
in obdobja predvajanja glede
na sezono; 1 celovečerni film
šteje za 2 drugi avdiovizualni
deli)
najmanj 10 razstav v domačih 30
ali tujih referenčnih galerijah ali
v okviru referenčnih dogodkov
in vsaj 5 strokovnih besedil,
objavljenih pri referenčnih
izdajateljih, ali
5 razstav v domačih ali tujih
referenčnih galerijah ali v
okviru referenčnih dogodkov in
vsaj 10 strokovnih besedil,
objavljenih pri referenčnih
izdajateljih
- opravljen strokovni izpit za
naziv kustos in

30

- aktivno sodelovanje pri vsaj 2
javno predstavljenih
nacionalnega pomena na
področju varstva kulturne
dediščine in
- najmanj tri leta delovnih
izkušenj na področju varstva
kulturne dediščine in /ali
galerijsko-muzeološkega dela
35

Lektor
(gledališki lektor)

UPRIZ/K
NJIG/ AV

UPRIZ: opravljeno lektorsko
delo v javno predstavljenih
vsaj 6 produkcijah na področju
uprizoritvene umetnosti v JZ

30

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
mnenja in priporočila stroke

30

aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, pomen projektov,
pri katerih je sodeloval oz. sodeluje)
prispevek k razvoju poklica oziroma področja

30

10

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke ali nagrade (državne
nagrade na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo
stanovska društva; druge slovenske ali mednarodne
nagrade in priznanja)

20

aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, pomen projektov,
pri katerih je sodeloval oz. sodeluje)
pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja

30

odmevnost izvedbe/opravljenega dela (odzivi strokovne
javnosti in referenčne medijske objave, npr. publicistične
ocene, strokovne kritike…); priporočila stanovskih društev
ali stroke; nagrade (državne nagrade na področju kulture,
nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva, druge
slovenske ali mednarodne nagrade in priznanja stroke)
izvirnost, aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela: razstave, festivali,
natečaji, uvrstitve v zbirke…)
prispevek k razvoju/uveljavitvi poklica oz. področja

30

strokovne nagrade ali priznanja; izpopolnjevanje
(mentorsko in drugo pedagoško delo na področju varstva
kulturne dediščine); odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke
strokovno delo (izjemni dosežki na področju varstva in
predstavljanja kulturne dediščine) in kuratorsko delo;
objave (izdane knjige ali monografske publikacije,
prispevki na znanstvenih in strokovnih srečanjih,
predavanja na znanstvenih in strokovnih ustanovah
znanstveni in strokovni članki, objavljeni v znanstvenih in
strokovnih revijah, poglavja v znanstvenih in strokovnih
monografijah in katalogih)
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke

20

30

10
20

50

10
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Št.

ali NVO na področju kulture
KNJIGA: najmanj 8 lektur
objavljenih samostojnih
tiskanih ali digitalnih knjižnih
del, ali več lektur literarnih,
humanističnih, družboslovnih
ali umetnostnih besedil,
objavljenih v tiskanih ali
spletnih revijah ter drugih
referenčnih tiskanih ali
elektronskih medijih, v
skupnem obsegu najmanj 50
AP

36

37

Montažer

Napovedovalec
voditelj

AV

AV

(radijski
napovedovalec,
televizijski
napovedovalec,
voditelj radijske
oddaje, voditelj
televizijske oddaje s
področja kulture)

38

Oblikovalec maske

UPRIZ/A
V

AV: lektoriranje avdiovizualnih
kulturnih vsebin ali filmov (za
podnaslavljanje ali
sinhronizacijo) v skupnem
obsegu najmanj 75 AP ali 170
ur programa
najmanj 6 javno predvajanih
avdiovizualnih del (televizijske
nadaljevanke se lahko štejejo
kot eno avdiovizualno delo ob
upoštevanju vsebinske in
tematske zaokroženosti serije
in obdobja predvajanja glede
na sezono; 1 celovečerni film
šteje za 2 drugi avdiovizualni
deli)

avtorsko oblikovanje ali
sooblikovanje ter vodenje
najmanj 50 javno predvajanih
radijskih in televizijskih oddaj
(zaokrožen ciklus oddaj se
šteje, kot ena oddaja) in javnih
prireditev s področja kulture

UPRIZ: oblikovanje maske
najmanj v 8 produkcijah na
področju uprizoritvene
umetnosti v JZ ali NVO na
področju kulture
AV: najmanj 6 javno
predvajanih avdiovizualnih del
(televizijske nadaljevanke se
lahko štejejo kot eno
avdiovizualno delo ob
upoštevanju vsebinske in
tematske zaokroženosti serije
in obdobja predvajanja glede
na sezono; 1 celovečerni film
šteje za 2 drugi avdiovizualni

30

30

30
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aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta opravljenega dela, referenčnost
samozaposlenega oz. njegovega dela, referenčnost
producenta/izdajatelja/medija/projekta, pri katerem je
samozaposleni sodeloval oz. sodeluje)

40

pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja

20

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke, nagrade (državne nagrade
na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja)
aktualnost in prepoznavnost dela samozaposlenega v
domačem in/ali mednarodnem prostoru (kvaliteta izvedbe
oz. opravljenega dela, izvirnost v vsebinskem in
medijskem pristopu) ter pomen dela samozaposlenega za
razvoj/uveljavitev poklica oz. področja
pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke, nagrade (državne nagrade
na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja)
aktualnost in prepoznavnost dela samozaposlenega v
domačem in/ali mednarodnem prostoru (kvaliteta izvedbe
oz. opravljenega dela, izvirnost v vsebinskem in
medijskem pristopu) ter pomen dela samozaposlenega za
razvoj/uveljavitev poklica oz. področja
pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke ali nagrade (državne
nagrade na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo
stanovska društva; druge slovenske ali mednarodne
nagrade in priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, pomen projektov,
pri katerih je sodeloval oz. sodeluje)
pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja

30

30

10
30

30

10
30

30

10

Stran
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deli)

39

40

Oblikovalec
svetlobe

Oblikovalec
(industrijski
oblikovalec,
unikatni
oblikovalec,
oblikovalec vidnih
sporočil,
oblikovalec tekstilij
in oblačil…)

41

Oblikovalec zvoka

UPRIZ/
AV

UPRIZ: oblikovanje svetlobe
najmanj v 10 izvedenih
produkcijah na področju
uprizoritvene umetnosti v JZ
ali NVO na področju kulture

AV: najmanj 6 javno
predvajanih avdiovizualnih del
(televizijske nadaljevanke se
lahko štejejo kot eno
avdiovizualno delo ob
upoštevanju vsebinske in
tematske zaokroženosti serije
in obdobja predvajanja glede
na sezono; 1 celovečerni film
šteje za 2 drugi avdiovizualni
deli)
ARH/
- najmanj 6 mednarodnih in/ali
OBLIK
nacionalnih razstav oz. javnih
predstavitev v referenčnih
galerijah ali v okviru
referenčnih dogodkov (1
samostojna referenčna
razstava ali realizacija 1
izdelka, kot avtorja oziroma
soavtorja v proizvodnji,
nadomesti 3 skupinske
razstave), ali
- organizacija in izvedba
najmanj 5 referenčnih javnih
dogodkov s področja
oblikovanja (razstave,
simpoziji, konference), ali
- avtorstvo najmanj pri 1
monografiji ali 10 strokovnih
besedil s področja
oblikovanja, objavljenih v
referenčnih revijah oz. pri
referenčnih založnikih
GLASB/U GLASB: oblikovanje zvoka
PRIZ/AV najmanj na 50 živih koncertnih
ali glasbeno-scenskih
dogodkih ali 20 studijskih
snemanjih izvedenih v javnih
zavodih ali v okviru NVO na
področju kulture
UPRIZ: oblikovanje zvočne
podobe najmanj v 10
produkcijah na področju
uprizoritvene umetnosti v JZ
ali NVO na področju kulture
AV: najmanj 6 javno
predvajanih avdiovizualnih del
(televizijske nadaljevanke se
lahko štejejo kot eno
avdiovizualno delo ob
upoštevanju vsebinske in
tematske zaokroženosti serije
in obdobja predvajanja glede
na sezono; 1 celovečerni film

30

30

30

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke ali nagrade (državne
nagrade na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo
stanovska društva; druge slovenske ali mednarodne
nagrade in priznanja)

30

aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, pomen projektov,
pri katerih je sodeloval oz. sodeluje)
pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja

30

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) in priporočila
stanovskih društev ali nagrade (državne nagrade na
področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja) ali referenčnost pojavljanja samozaposlenega
oz. njegovega dela (uvrstitve del v galerijske ali muzejske
zbirke, udeležba na referenčnih simpozijih, festivalih,
natečajih)
izdelki in projekti, ki na inovativen način in v skladu z
vzdržnostnim principom posegajo v naše življenjsko
okolje, kulturno in naravno krajino ter poleg sodobnih
principov upoštevajo tudi kulturno dediščino; aktualnost,
prepoznavnost in pomembnost dela samozaposlenega v
domačem in/ali mednarodnem prostoru (kvaliteta izvedbe
oziroma opravljenega dela; izvirnost v pristopu in izvedbi
in, pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitvi
poklica oz. področja

35

10

35

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke ali nagrade (državne
nagrade na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo
stanovska društva; druge slovenske ali mednarodne
nagrade in priznanja)

30

aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, pomen projektov,
pri katerih je samozaposleni sodeloval oz. sodeluje)

30

prispevek k razvoju poklica oziroma področja

10
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42

43

Pedagog

Performer
(performer, cirkuški
artist, iluzionist,
kaskader, klovn,
mimik/pantomimik,
pravljičar/
pripovedovalec …)

44

45

Pevec

Pisec glasbenih
besedil/libretist

VSA

UPRIZ/A
V

GLASB

GLASB

šteje za 2 drugi avdiovizualni
deli)
opravljeno pedagoško delo na
področju kulture v obsegu
najmanj 200 pedagoških ur na
letni ravni in vključenost v
najmanj 12 novih pedagoških
projektov s področja kulture

najmanj 15 novih vlog in
najmanj 50 nastopov v JZ ali
NVO na področju kulture ali 5
vlog v predvajanih
avdiovizualnih delih
(televizijske nadaljevanke se
lahko štejejo kot eno
avdiovizualno delo ob
upoštevanju vsebinske in
tematske zaokroženosti serije
in obdobja predvajanja glede
na sezono; 1 celovečerni film
šteje za 2 drugi avdiovizualni
deli)

najmanj 3 koncertni oz.
glasbeno-scenski javno
izvedeni repertoarji v dolžini
nad 80 minut (in/ali
sodelovanje pri snemanju 3
nosilcev zvoka) in 15
nastopov, ali 12 koncertnih oz.
glasbeno-scenskih
repertoarjev nad 45 minut in
pod 80 minut (in/ali
sodelovanje pri snemanju 3
nosilcev zvoka) in 20
nastopov izvedenih v javnih
zavodih ali v okviru NVO na
področju kulture

Št.

30

30

30

30
najmanj 5 uglasbenih besedil
za glasbeno delo daljše od 10
minut, ali 15 uglasbenih
besedil za glasbeno delo,
krajše od 10 minut oz. 5
libretov oz. 5 libretov (1
glasbeno scensko ali 2
avtorski plesno-scenski deli)
izvedenih v javnih zavodih ali v
okviru NVO na področju
kulture

84 / 23. 12. 2016 /

Stran

12599

strokovne nagrade ali priznanja; izpopolnjevanje
(mentorsko in drugo pedagoško delo na področju kulture);
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke
izjemni dosežki pri strokovnem delu na področju
predstavljanja kulture ter pri inovativnih pedagoških
pristopih; objave (izdane knjige ali monografske
publikacije, prispevki na znanstvenih in strokovnih
srečanjih, predavanja na znanstvenih in strokovnih
ustanovah znanstveni in strokovni članki, objavljeni v
znanstvenih in strokovnih revijah, poglavja v znanstvenih
in strokovnih monografijah in katalogih)
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke ali nagrade (državne
nagrade na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo
stanovska društva; druge slovenske ali mednarodne
nagrade in priznanja)

20

50

30

aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, referenčnost
producenta/projekta, pri/v katerem je samozaposleni
sodeloval oz. sodeluje)
pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja

30

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke ali nagrade (državne
nagrade na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo
stanovska društva; druge slovenske ali mednarodne
nagrade in priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe oz. kvaliteta opravljenega dela,
izvirnost v pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, pomen projektov,
pri katerih sodeluje oz. je sodeloval)
pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke ali nagrade (državne
nagrade na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo
stanovska društva; druge slovenske ali mednarodne
nagrade in priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe oz. kvaliteta opravljenega dela,
izvirnost v pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, pomen projektov,
pri katerih sodeluje oz. je sodeloval)
prispevek k razvoju poklica oziroma področja

30

10

30

10
30

30

10

Stran
46

47
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Plesalec

Prevajalec v
slovenski jezik in iz
slovenskega jezika
v tuj jezik

UPRIZ/
GLASB

AV/
KNJIG/

(literarna,
humanistična,
družboslovna in
esejistična dela ter
filmi)

48

Producent
(producent na
področju
uprizoritvene,
glasbene,
avdiovizualne in
intermedijske
produkcije)

UPRIZ/
GLASB/
AV/
INTER/

najmanj 4 nove glavne/nosilne 30
vloge na področju baleta in
sodobnega plesa in 25
izvedenih predstav v JZ ali
NVO na področju kulture, ali 5
solističnih vlog/5 solov
srednjega ranga na področju
baleta in sodobnega plesa in
15 izvedenih predstav v JZ ali
NVO na področju kulture, ali
50 nastopov na področju
baleta in sodobnega plesa ali
sodelovanje v 6 novih projektih
na področju baleta in
sodobnega plesa in 20
izvedenih predstav v JZ ali
NVO
30
prevodi najmanj 5 literarnih,
humanistični, družboslovnih in
esejističnih besedil, objavljeni
kot monografije ali deli
monografij v tiskani ali digitalni
obliki ali v referenčnih
revijalnih izdajah in
elektronskih medijih v
skupnem obsegu vsaj 50 AP
ali 2000 verzov, ali najmanj 3
objavljeni/uprizorjeni prevodi
gledaliških/opernih/lutkovnih
del oz. radijskih/televizijskih
iger, ali prevodi najmanj 60
filmov, vključno s
celovečernimi, televizijskimi,
igranimi in animiranimi filmi,
dokumentarnimi in
poljudnoznanstvenimi
oddajami (1 celovečerni film
nadomesti 2 avdiovizualni deli)
30
UPRIZ / INTER: realizacija
najmanj 10 produkcijskih
dogodkov izvedenih v JZ ali
NVO na področju kulture
(produkcija, stiki z javnostmi,
izvršna produkcija,
organizacija, koordinacija,
vodenje projektov) oziroma 3
referenčnih festivalov na
področju
uprizoritvene/intermedijske
umetnosti
GLASB: organizacija najmanj
30 koncertnih dogodkov oz. 5
referenčnih glasbenih
festivalov izvedenih v javnih
zavodih ali v okviru NVO na
področju kulture, ki so dejavni
na področju mednarodnega
povezovanja in izmenjave
AV: najmanj 6 javno
predvajanih avdiovizualnih del
(televizijske nadaljevanke se
lahko štejejo kot eno
avdiovizualno delo ob
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odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke ali nagrade (državne
nagrade na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo
stanovska društva; druge slovenske ali mednarodne
nagrade in priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, pomen projektov,
pri katerih je sodeloval oz. sodeluje)
prispevek k razvoju poklica oziroma področja

30

30

10

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke, nagrade (državne nagrade
na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja)

20

aktualnost in prepoznavnost dela samozaposlenega v
domačem in/ali mednarodnem prostoru (kvaliteta izvedbe
oz. opravljenega dela) ter pomen dela samozaposlenega
za razvoj/uveljavitev poklica oz. področja

50

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke, nagrade (državne nagrade
na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, pomen projektov,
pri katerih je samozaposleni sodeloval oz. sodeluje) in
pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja

40

30
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upoštevanju vsebinske in
tematske zaokroženosti serije
in obdobja predvajanja glede
na sezono; 1 celovečerni film
šteje za 2 drugi avdiovizualni
deli)

49

50

51

Režiser

Scenarist

Scenograf

UPRIZ/
AV

AV

UPRIZ/A
V

UPRIZ: najmanj 5 režij v JZ ali
NVO na področju kulture ali
najmanj 3 sezone
umetniškega vodenja
(gledališke institucije,
nevladne organizacije,
festivala) ali 3-letno
selektorstvo referenčnega
festivala

30

AV: najmanj 4 javno
predvajana avdiovizualna dela
(televizijske nadaljevanke se
lahko štejejo kot eno
avdiovizualno delo ob
upoštevanju vsebinske in
tematske zaokroženosti serije
in obdobja predvajanja glede
na sezono; 1 celovečerni film
šteje za 3 druga avdiovizualna
dela) ali najmanj 2 javno
predvajani filmski animaciji.
30
najmanj 4 javno predvajana
avdiovizualna dela (televizijske
nadaljevanke se lahko štejejo
kot eno avdiovizualno delo ob
upoštevanju vsebinske in
tematske zaokroženosti serije
in obdobja predvajanja glede
na sezono; 1 celovečerni film
šteje za 2 drugi avdiovizualni
deli) ali najmanj 2 javno
predvajani filmski animaciji.

UPRIZ: najmanj 6 scenografij
na področju uprizoritvene
umetnosti v JZ ali NVO na
področju kulture
AV: najmanj 6 javno
predvajanih avdiovizualnih del
(televizijske nadaljevanke se
lahko štejejo kot eno
avdiovizualno delo ob
upoštevanju vsebinske in
tematske zaokroženosti serije
in obdobja predvajanja glede
na sezono; 1 celovečerni film
šteje za 2 drugi avdiovizualni
deli)

30

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke, nagrade (državne nagrade
na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja)

40

aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, pomen projektov,
pri katerih je samozaposleni sodeloval oz. sodeluje) in
pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja

30

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke, nagrade (državne nagrade
na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe oz. kvaliteta opravljenega dela,
izvirnost v vsebinskem in medijskem pristopu, pomen
projektov, pri katerih je sodeloval oz. sodeluje), pomen
dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev poklica oz.
področja
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke; nagrade (državne nagrade
na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe oz. kvaliteta opravljenega dela,
izvirnost v vsebinskem in medijskem pristopu, pomen
projektov, pri katerih je sodeloval oz. sodeluje), pomen
dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev poklica oz.
področja

40

30

40

30

Stran
52

53

54
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Skladatelj

Slikar

Snemalec

GLASB/A
V/ UPRIZ

VIZ

AV

(filmski, videa, za
elektronske medije)

55

56

Teatrolog

Uglaševalec glasbil

UPRIZ

GLASB
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30
najmanj 3 javno izvedena
glasbena dela za simfonični
sestav, ali 12 javno izvedenih
glasbenih del za solista,
komorni sestav oz. druge
glasbene zasedbe ter
glasbenih del z uporabo
naprav za proizvajanje zvoka
(tonski generator,
linkmodulator, računalnik,
sintetizator in drugi nosilci
zvoka), ali najmanj 6 avtorskih
del za filmske in avdiovizualne
projekte (1 celovečerec velja
za 2 avdiovizualni deli) ali
najmanj 5 javno izvedenih
avtorskih glasbenih del za
projekte na področju
uprizoritvenih umetnosti
izvedenih v javnih zavodih ali v
okviru NVO na področju
kulture
30
najmanj 6 selekcioniranih
nacionalnih in/ali mednarodnih
razstav v referenčnih galerijah
ali v okviru referenčnih
dogodkov (pri tem 1
samostojna razstava
nadomesti 3 skupinske)

najmanj 8 javno predvajanih
avdiovizualnih del (televizijske
nadaljevanke se lahko štejejo
kot eno avdiovizualno delo ob
upoštevanju vsebinske in
tematske zaokroženosti serije
in obdobja predvajanja glede
na sezono; 1 celovečerni film
šteje za 2 drugi avdiovizualni
deli)
objavljeni strokovni spisi
(skupaj najmanj 10 avtorskih
pol) objavljenih v referenčnih
knjižnih in revijalnih tiskanih in
digitalnih izdajah ter v
elektronskih medijih, ali
najmanj 5 spremnih/uvodnih
študij k leposlovnim ali
strokovnim publikacijam ali 2
monografski deli/3 uredništva
strokovne monografije ali
najmanj 3-letno selektorstvo
referenčnega festivala ali
najmanj 3 sezone
umetniškega vodenja
(institucije, nevladne
organizacije)
najmanj 60 izvedenih del na
področju strokovnega
uglaševanja in popravil

30

30

30

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke ali nagrade (državne
nagrade na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo
stanovska društva; druge slovenske ali mednarodne
nagrade in priznanja)

30

aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe oz. kvaliteta opravljenega dela,
izvirnost v pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, pomen projektov,
pri katerih sodeluje oz. je sodeloval)

30

prispevek k razvoju poklica oziroma področja

10

odmevnost izvedbe/opravljenega dela (odzivi strokovne
javnosti in referenčne medijske objave, npr. publicistične
ocene, strokovne kritike…); priporočila stanovskih društev
ali stroke; nagrade (državne nagrade na področju kulture,
nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva, druge
slovenske ali mednarodne nagrade in priznanja stroke)
izvirnost, aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela: razstave, festivali,
natečaji, uvrstitve v zbirke…)
prispevek k razvoju/uveljavitvi poklica oz. področja
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke

30

30

10
40

pomembnost delovnih referenc (kvaliteta izvedbe oz.
opravljenega dela, pomen projektov, pri katerih je
sodeloval oz. sodeluje), pomen dela samozaposlenega za
razvoj/uveljavitev poklica oz. področja

30

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke ali nagrade (državne
nagrade na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo
stanovska društva; druge slovenske ali mednarodne
nagrade in priznanja)
aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe /opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela, referenčnost
producenta/projekta, pri/v katerem je samozaposleni
sodeloval oz. sodeluje)
pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja

30

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali stroke

30

10

30
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Urednik

KNJIG

(redaktor)

58

Videast

INTER/
VIZ

ureditev/redakcija najmanj 15
samostojnih knjižnih del s
področja leposlovja,
humanistike, družboslovja,
esejistike in umetnosti
objavljenih v tiskani ali
digitalni obliki ali v radijskem in
televizijskem mediju,
ali
kontinuirano urejanje/redakcija
tiskane ali spletne literarne,
humanistične ali umetnostne
revije, ki izhaja v tiskani izdaji
najmanj dvakrat letno v
obsegu najmanj 16 AP oz. ki
kot spletna revija vključuje
javno dostopnost avtorskih del
vsaj desetih avtorjev s
področja leposlovja,
humanistike, esejistike in
umetnosti na letni ravni
najmanj 6 selekcioniranih
nacionalnih in/ali mednarodnih
razstav v referenčnih galerijah
ali v okviru referenčnih
dogodkov (pri tem 1
samostojna razstava
nadomesti 3 skupinske)

Stran
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aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe oz. kvaliteta opravljenega dela,
referenčnost pojavljanja samozaposlenega oz. njegovega
dela, pomen projektov, pri katerih sodeluje oz. je
sodeloval, zasledovanje sodobnih trendov in razvijanje
novih pristopov)
prispevek k razvoju poklica oziroma področja

klavirjev, orgel in drugih
inštrumentov, kjer je
zahtevano strokovno znanje in
posebna tehnična oprema in
opravljeno mentorsko delo v
obsegu 20 pedagoških ur na
letni ravni

57
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30

30

30

10

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela - referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike…) ali priporočila
stanovskih društev ali stroke, nagrade (državne nagrade
na področju kulture; nagrade, ki jih podeljujejo stanovska
društva; druge slovenske ali mednarodne nagrade in
priznanja)

20

aktualnost in prepoznavnost dela samozaposlenega v
domačem in/ali mednarodnem prostoru (kvaliteta izvedbe
oz. opravljenega dela, izvirnost v vsebinskem in
medijskem pristopu) ter pomen dela samozaposlenega za
razvoj/uveljavitev poklica oz. področja

40

pomen dela samozaposlenega za razvoj/uveljavitev
poklica oz. področja

10

odmevnost izvedbe/opravljenega dela (odzivi strokovne
javnosti in referenčne medijske objave, npr. publicistične
ocene, strokovne kritike…); priporočila stanovskih društev
ali stroke; nagrade (državne nagrade na področju kulture,
nagrade, ki jih podeljujejo stanovska društva, druge
slovenske ali mednarodne nagrade in priznanja stroke)
izvirnost, aktualnost, prepoznavnost in pomembnost dela
samozaposlenega v domačem in/ali mednarodnem
prostoru (kvaliteta izvedbe/opravljenega dela, izvirnost v
pristopu in izvedbi, referenčnost pojavljanja
samozaposlenega oz. njegovega dela: razstave, festivali,
natečaji, uvrstitve v zbirke…)
prispevek k razvoju/uveljavitvi poklica oz. področja

30

30

10

Stran

12604 /

Št.

84 / 23. 12. 2016

Uradni list Republike Slovenije

Priloga II: Specializirani poklici na področju kulture − decitarni poklici in kriteriji prispevka k razvoju
področja, ki ga zajema deficitarni poklic, za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno
varnost
Vrednotenje kriterijev: za obseg 30 točk in za kakovost skupaj največ 70 točk (največje možno
število točk je 100).
PRAG ZA IZPOLNITEV POGOJA STROKOVNOSTI JE 81 TOČK, pri čemer mora:
– izpolniti vseh 30 točk za obseg in
– izpolniti najmanj 50 % možnih točk za vsak posamezen kriterij kakovosti.

1

2

3

Kinooperater

Realizator lutkovne
zasnove/tehnolog

Kritik/recenzent

AV

UPRIZ

VSA

30 TOČK

sodelovanje pri najmanj 5 art
kino programih

oblikovanje lutkovne zasnove v
najmanj 4 predstavah v JZ
oziroma v okviru NVO na
področju kulture

30

30

najmanj 40 strokovnih ocen v
30
obsegu najmanj 2000 znakov
vsaka ali najmanj 10 daljših
kritiških ocen v skupnem
obsegu najmanj 60.000
znakov, objavljenih v
referenčnih knjižnih in revijalnih
tiskanih ali digitalnih izdajah ali
radijskem in televizijskem
mediju,
ali
4 spremne študije k
leposlovnim/strokovnim
publikacijam ali 2 monografski
deli oziroma 3 uredništva
strokovne monografije ali
triletno selektorstvo

KAKOVOST (NAGRADE, MEDIJSKI ODZIVI IPD…)
70 TOČK

TOČKE (največ)

MINIMALNI OBSEG (NA
PETLETNI RAVNI)
TOČKE

DEFICITARNI
POKLIC

PODROČJE

Če posameznik poda vlogo za pridobitev pravice do plačila prispevkov za več poklicev hkrati, s
katerimi je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, se lahko pri ugotavljanju izpolnjevanja kriterija
obsega upošteva delovanje samozaposlenega v okviru teh poklicev. Pri tem seštevek vseh točk ne
more preseči 30 točk. Samozaposleni, ki dosega pogoj obsega iz naslova več poklicev, mora za
pridobitev pravice izpolnjevati kriterij kakovosti vsaj pri enem specializiranem poklicu, za katerega je
zaprosil za pravico.

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela – referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike …) ali
priporočila stanovskih društev ali stroke

10

izkazana strokovnost delovnih referenc

20

profesionalni prispevek na področju ter pomen dela za
razvoj in uveljavitev poklica

40

odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela – referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike …) ali
priporočila stanovskih društev ali stroke

10

izkazana strokovnost delovnih referenc

20

profesionalni prispevek na področju ter pomen dela za
razvoj in uveljavitev poklica
odzivi strokovne javnosti (odmevnost
izvedbe/opravljenega dela – referenčne medijske objave,
npr. publicistične ocene, strokovne kritike …) ali
priporočila stanovskih društev ali stroke

40

izkazana strokovnost delovnih referenc in referenčnost
izdajatelja tiskanih, digitalnih medijev ali radijskih in
televizijskih medijev
profesionalni prispevek na področju ter pomen dela za
razvoj in uveljavitev poklica

20

10

40
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referenčnega festivala

Za razlago kriterijev, ki jih določata prilogi I in II, veljajo naslednje opredelitve
Referenčna prizorišča in producenti/izdajatelji na posameznem poklicnem področju so tisti, ki primarno in
kontinuirano delujejo na področju ter imajo stalno ali pogodbeno zaposlenega strokovnjaka za področje, ki ga
pokrivajo. Izjemoma lahko sem sodijo tudi druga prizorišča in producenti/izdajatelji, ki so se v strokovni javnosti
uveljavili zaradi preteklih dogodkov na posameznem področju, kar izkazujejo z medijskimi odzivi in priporočili
področnih strokovnjakov.
Referenčni dogodki in prireditve na posameznem področju so tisti dogodki in prireditve, ki so se uveljavili v
strokovni javnosti na nacionalni ali mednarodni ravni. Sem sodijo različni bienali, razstave, festivali, uvrstitve v
zbirke, nagrade in nominacije za nagrade … ter drugi kulturni dogodki in prireditve, ki potekajo kontinuirano v
daljšem časovnem obdobju.
Referenčni strokovnjaki za posamezno področje/poklic so tisti, ki so s svojim delom v preteklosti izkazali
usposobljenost za vrednotenje in promocijo posameznega področja umetnosti v domačem in mednarodnem
kulturnem prostoru.
Referenčni prireditveni prostori na področju intermedijske umetnosti (prizorišča) so tisti, katerih primarna
dejavnost je organiziranje sodobnih intermedijskih umetniških dogodkov, festivalov ipd. Dokazujejo se z
medijskimi odzivi, ki presegajo lokalne razmere in izkazujejo udeležbo mednarodno priznanih strokovnjakov s
področja intermedijske umetnosti, ki z dosedanjim delom dokazujejo usposobljenost za najbolj zahtevne
kuratorske naloge.
Vrednotenje nagrad:
Presojo nagrad za življenjsko delo ali opus, ne glede na to, kdaj je nagrada podeljena, opravi strokovna komisija
glede na njeno naravo in pomen.
Pri tistih, ki prvič zaprošajo za pravico do plačila prispevkov, se študentska Prešernova nagrada na področju
umetnosti in kulture, ki jo je prosilec prejel v zadnjih petih letih, in ob pogoju, da od zaključka študija ni minilo
več kot dve leti, vrednoti kot najvišja nacionalna oziroma primerljiva mednarodna nagrada.
Javno predvajanje filmskih in avdiovizualnih del je predvajanje del na javnih kinematografskih projekcijah, ki so
temu primerno javno napovedane in predstavljene, ter predvajanje avdiovizualnih del prek televizijskih
programov oziroma avdiovizualnih medijskih storitev.
Strokovno delo na področju varstva kulturne dediščine, varstva arhivskega gradiva in knjižnične dejavnosti:
za ugotavljanje izjemnih dosežkov, izpopolnjevanja in objav se smiselno uporabljajo pravilniki, ki opredeljujejo
strokovne nazive na navedenih področjih.
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Priloga III: Vloga za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi
Na podlagi 82. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 − uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) vlagam
zahtevo za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi.
I. Podatki o vlagatelju/vlagateljici
Ime in priimek:
EMŠO:
Kraj rojstva:
Državljanstvo:
Davčna številka:
Sedež opravljanja dejavnosti:
Stopnja izobrazbe:
Naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe;
strokovni oziroma znanstveni naslov:
Podatki o stalnem prebivališču
Ulica in hišna številka:
Poštna številka:
Izpostava davčnega urada:
Podatki o začasnem prebivališču
Ulica in hišna številka:
Poštna številka:
Izpostava davčnega urada:

Kraj:

Kraj:

Telefon (GSM):
E-naslov:
II. Podatki o specializiranih poklicih oziroma specializiranih deficitarnih poklicih
Specializirani poklic, za katerega želim biti vpisan/vpisana v razvid:
1.
2.
3.
s polnim delovnim časom
s polovičnim delovnim časom
drugo:
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Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost
Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo vlagam zahtevo za
pridobitev
pravice do plačila prispevkov za socialno varnost.
I . Podatki o vlagatelju/vlagateljici
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:
Davčna številka:
Podatki o stalnem prebivališču
Ulica in hišna številka:
Poštna številka:
Izpostava davčnega urada:

Kraj:

Podatki o začasnem prebivališču
Ulica in hišna številka:
Poštna številka:
Izpostava davčnega urada:

Kraj:

Telefon (GSM):
E-naslov:
Izpolnjevanje pogoja iz druge alinee petega odstavka 8. člena Uredbe o samozaposlenih v
kulturi
Starost najmanj 55 let in
DA / NE
Priznana pravica do plačila prispevkov iz državnega proračuna oziroma/in
DA / NE
zaposlitev v javnem zavodu s področja kulture v skupnem trajanju najmanj 20 let
II. Podatki o specializiranih oziroma specializiranih deficitarnih poklicih
Specializirani oziroma specializirani deficitarni poklic, za katerega želim pridobiti pravico:
1.
2.
3.

s polnim delovnim časom
s polovičnim delovnim časom
drugo:

Pravica mi je bila že priznana do dne:
III. Seznam del v zadnjih petih letih ter prejete nagrade in priznanja, na podlagi katerih je
razviden izjemen kulturni prispevek oziroma prispevek k razvoju področja, ki ga zajema
deficitarni poklic:
SPECIALIZIRANI POKLIC1: _________________________
Datum
izvedbe
dela

Izvedeno (avtorsko/strokovno) delo

Delež
soavtorstva2

Kritike, objave, odmevnost izvedbe
dela in drugi viri, vezani na izvedbo
opravljenega dela

1

V primeru vloge za več specializiranih poklicev mora biti narejen seznam za vsak poklic posebej, število vrstic pri
posameznem poklicu se lahko poljubno dodaja.
2

Če je bilo avtorsko delo ustvarjeno v sodelovanju dveh ali več oseb v skladu 12. členom Zakona o avtorskih in sorodnih

pravicah (ZASP; Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3, 68/08, 110/13 in 56/15).
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Datum prejema
nagrade/priznanja
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Nagrada ali priznanje za lastno
avtorsko ali strokovno delo

Navedba za katero avtorsko ali strokovno
delo

IV. Izjave vlagatelja/vlagateljice
Upravičenec do plačila prispevkov za socialno varnost mora sporočiti vsako spremembo podatkov, ki
vpliva na pridobitev oziroma uživanje pravice iz te uredbe, oddajo elektronskega obrazca obračuna
(OPSVZ) in določitev višine plačila prispevkov, v 15 dneh po njenem nastanku.
Če upravičenec v tem roku ne predloži podatkov, ki vplivajo na oddajo elektronskega obrazca
obračuna, mora obrazec oziroma popravek le‐tega oddati sam.
Izjavljam, da za potrebe tega postopka dovoljujem pridobitev podatkov o datumu izpolnitve pogojev
za pridobitev pravice do starostne pokojnine s strani ZPIZ.
Izjavljam da sem/nisem rezident Republike Slovenije za davčne namene (označiti).
Datum:

Podpis:
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V. Izjava o soavtorstvu
Projekt: ................................................................................. (v nadaljevanju: projekt)
IZJAVA
o soavtorstvu po 12. členu ZASP3 v okviru arhitekturnega projekta
Spodaj navedeni soavtorji (v nadaljevanju: soavtorji) oz. arhitekturni biro kot pravna oseba, v
okviru katere je bil ustvarjen projekt (v nadaljevanju: arhitekturni biro), pod odškodninsko in
kazensko odgovornostjo izjavljamo in jamčimo, da:
1. smo soavtorji dejansko sodelovali pri stvaritvi projekta,
2. so prispevki soavtorjev k projektu individualne intelektualne stvaritve po 5. členu ZASP,
3. dejanski prispevki soavtorjev k ustvaritvi projekta obsegajo spodaj navedene odstotne
deleže (v nadaljevanju: odstotni deleži),
4. smo in bomo soavtorji in arhitekturni biro uveljavljali in upoštevali odstotne deleže v vseh
fazah projekta, od ev. natečaja do idejne zasnove, PGD in PZI,
5. smo in bomo soavtorji in arhitekturni biro uveljavljali in upoštevali odstotne deleže v skladu z
ZASP, zlasti glede spoštovanja moralne avtorske pravice priznanja avtorstva (18. člen),
prenosa materialnih avtorskih pravic (73. do 80. člen), delitve in izplačil nagrad in avtorskega
honorarja (81. do 82. člen).

Št.

Soavtor
(ime in priimek)

Odstotni
delež

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Arhitekturni biro
(firma, sedež)

/
_____________________
(zastopnik)

Ljubljana, dne ...................

3

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP; Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3, 68/08, 110/13 in 56/15).
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Priloge:
1. dokumentacija, iz katere je razviden izjemen kulturni prispevek za vsak poklic:
predstavitvena mapa del za zadnjih pet let in izkazane državne nagrade na področju kulture ali
nagrade, ki jih podeljujejo primerljiva stanovska društva, primerljive mednarodne nagrade ali
priznanja, dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi, odmevnost v domači in
mednarodni javnosti ter življenjepis ali
2. dokumentacija, iz katere je razviden prispevek k razvoju področja, ki ga zajema deficitarni poklic:
predstavitvena mapa del ali umetniških dosežkov v kulturi za zadnjih pet let ter dokumentirane
kritike oziroma objave v strokovni literaturi, odmevnost v domači in mednarodni javnosti ter
življenjepis,
3. dokumentacija, iz katere je razvidna zaposlitev v javnih zavodih s področja kulture v primeru
uveljavljanja trajne pridobitve pravice do plačila prispevkov na podlagi 5. odstavka 8. člena
uredbe,
4
4. izjava o avtorstvu.
Priloge, ki jih ministrstvo samo pridobi od pristojnega organa (vlagatelj jih lahko priloži tudi sam):
1. odločba o odmeri dohodnine za pretekla tri leta ali
2. obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo
leto, ali
3. potrdilo pristojnega davčnega organa, da ni zavezanec/zavezanka za oddajo napovedi za odmero
dohodnine (oziroma izjavo, da ni davčni zavezanec),
4. dokazilo o rezidentstvu za davčne namene v Republiki Sloveniji,
5. podatek o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine s strani
ZPIZ.

4

Če je bilo avtorsko delo ustvarjeno v sodelovanju dveh ali več oseb v skladu 12. členom ZASP.
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VI. Pisne izjave, povezane s pomočjo po pravilu »de minimis«:
1. Izjavljam, da sem seznanjen s tem, da se pravica do plačila prispevkov za socialno varnost po tej
uredbi dodeli kot pomoč »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« (Uradni list L 352 z dne 24. 12. 2013).
2. Izjava o že prejetih pomočeh »de minimis«, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem
znesku, o kandidaturi za pomoč »de minimis« in o že odobreni in še ne izplačani pomoči »de
minimis«, vse v zadnjih treh letih:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
oziroma o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Izjavljam, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bodo presežene dovoljena zgornja
meja pomoči »de minimis« in dovoljene intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
4. Seznam povezanih podjetij:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Datum:

Podpis:

Pomoči, dodeljene po pravilu »de minimis«, so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo
konkurence in hkrati:
skupna pomoč »de minimis«, ki se odobri in izplača istemu upravičencu – enotnemu podjetju, kadar
koli v času treh proračunskih let ne presega zgornje meje, tj. 200.000 eurov, ne glede na obliko in
namen pomoči.
Upošteva se pravilo kumulacije pomoči, in sicer če je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali
namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči zgornje
meje in intenzivnosti pomoči, določene za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske
unije.
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, poslovodnega 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 prvega pododstavka prek enega ali več drugih
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje (oziroma/ali je bilo podjetje v zadnjih 3 letih pripojeno k
drugemu podjetju ali je prišlo do delitve podjetja).
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Uredba o spremembi Uredbe o spremembi
in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev
v javnem sektorju

Na podlagi drugega odstavka 11. 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) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o spremembi in dopolnitvi
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 57/15, 98/15 in
15/16) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na četrti in peti odstavek 6. člena uredbe se v
obdobju od vključno leta 2016 do vključno leta 2018 podrobnejši kriteriji ter uvrstitve delovnih mest direktorjev v plačne
razrede preverijo na stanje 1. januarja 2018, spremenjene
uvrstitve pa začnejo veljati 1. februarja 2018.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-34/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-3130-0045
Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
– Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno
upravo;«.
V 12. točki se na koncu tretje alineje podpičje nadomesti
z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– Direktorat za dolgotrajno oskrbo;«.
2. člen
V šestem odstavku 52. člena se črta besedilo »lahko ob
smiselni uporabi prejšnjega odstavka«.
3. člen
Za enajstim odstavkom 54. člena se doda nov dvanajsti
odstavek, ki se glasi:
»(12) Ne glede na prilogo I a se za nazive višjih vojaških
uslužbencev tretjega kariernega razreda, ki so zdravniki, določi
šest mesecev delovnih izkušenj.«.
4. člen
Priloga V se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se
s to uredbo uskladijo najpozneje v šestdesetih dneh od njene
uveljavitve.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-31/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-3130-0046

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3646.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 –
ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih
in nazivih v organih javne uprave
in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04
– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06,
9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10,
82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13,
51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15,
4/16, 44/16 in 58/16) se v 13. členu 10. točka spremeni tako,
da se glasi:
»10. v Ministrstvu za pravosodje:
– Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice,
– Direktorat za civilno pravo,

3647.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o organih v sestavi ministrstev

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in
drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl.
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F,
21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih
v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS,
št. 35/15 in 62/15) se v tretjem odstavku 14. člena 4. točka
spremeni tako, da se glasi:
»4. opravlja upravne in strokovne naloge ravnanja z odpadki, razen radioaktivnih odpadkov in nalog s področja čezmejnega pošiljanja odpadkov,«.
V šestem odstavku se za 13. točko pika nadomesti z
vejico in doda nova 14. točka, ki se glasi:
»14. opravlja upravne in strokovne naloge na področju
čezmejnega pošiljanja odpadkov, razen radioaktivnih odpadkov.«.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor najpozneje do 1. januarja 2017 od Agencije Republike Slovenije
za okolje prevzame javne uslužbence, dokumentacijo, pravice
proračunske porabe, opremo, zbirke podatkov in evidence, ki
se nanašajo na prevzeto delovno področje čezmejnega pošiljanja odpadkov.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-33/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-3130-0047
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3648.

Uredba o spremembah Uredbe
o vodovarstvenem območju za vodna telesa
vodonosnikov za območja občin Šmartno
ob Paki, Polzela in Braslovče

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom
74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 –
ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodna telesa vodonosnikov
za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela
in Braslovče
1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodna telesa
vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in
Braslovče (Uradni list RS, št. 98/11 in 93/13) se priloga 1 in
priloga 2 nadomestita z novima prilogo 1 in prilogo 2, ki sta kot
priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 2
sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-52/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2550-0099
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 1:

»PRILOGA 1: Vodovarstveno območje
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PRILOGA 2: Območje zajetja

OBMOČJE ZAJETJA

IME: Breg (Ločica)
Šifra katastrske občine: 992_POLZELA
Del parcele: 326/312

IME: Letuš
Šifra katastrske občine: 984_LETUŠ
Del parcele: 1265/2

IME: Podvin
Šifra katastrske občine: 983_MALE BRASLOVČE
Del parcele: 575/10

IME: PV‐1/97 (Podvin)
Šifra katastrske občine: 983_MALE BRASLOVČE
Del parcele: 575/9

IME: VBP‐2/02 (Ločica)
Šifra katastrske občine: 992_POLZELA
Del parcele: 326/311
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VODOVARSTVENO OBMOČJE 1
IME: Breg (Ločica) in VBP‐2/02 (Ločica)
Šifra katastrske občine: 991_ORLA VAS
Na parceli: 329/116, 329/223, 329/388, 329/435, 329/443
Del parcele: 329/51, 329/54, 329/55, 329/56, 329/115, 329/115, 329/116, 329/118, 329/204,
329/364, 329/439, 329/450, 329/570, 329/571, 612/59, 1462

Šifra katastrske občine: 992_POLZELA
Na parceli: 326/23, 326/24, 326/26, 326/27, 326/213, 326/256, 326/258, 326/259, 326/313,
326/387, 326/414, *730, 928/178, 928/190, 928/207, 928/208
Del parcele: 326/50, 326/51, 326/52, 326/53, 326/54, 326/55, 326/56, 326/57, 326/58, 326/59,
326/83, 326/84, 326/85, 326/311, 326/312, 928/146, 928/152, 928/153, 928/154, 928/158, 928/177,
928/188, 928/189, 928/191

IME: Letuš
Šifra katastrske občine: 984_LETUŠ
Na parceli: 1251, 1253/1, 1254, 1256, 1257, 1259/1, 1259/2, 1260, 1262, 1263, 1264, 1265/1, 1267,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275
Del parcele: 1240, 1241, 1243, 1244, 1250, 1253/2, 1254, 1265/2, 1276, 1277, 1278, 1279, 1307,
1310, 1311/1, 1311/2, 1312, 1313, 1315, 1316, 1361, 1378/1

IME: Podvin in PV‐1/97 (Podvin)
Šifra katastrske občine: 982_PODVIN
Na parceli: 335, 642/1
Del parcele: 331/1, 332/2, 334/1, 336/1, 336/5, 642/1

Šifra katastrske občine: 983_MALE BRASLOVČE
Na parceli: 575/1, 575/6, 575/8, 654/10
Del parcele: 575/1, 575/2, 575/5, 575/7, 575/8, 575/9, 575/10, 654/45, 654/57
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VODOVARSTVENO OBMOČJE 2
IME: Breg (Ločica) in VBP‐2/02 (Ločica)
Šifra katastrske občine: 988_SPODNJE GORČE
Na parceli: 962/46, 962/51, 962/60, 962/61, 962/62, 962/63, 962/64, 962/65, 962/66, 962/67,
962/68, 962/69, 962/70, 962/71
Del parcele: 961/1, 962/38, 962/56, 962/57, 962/58, 962/59, 967

Šifra katastrske občine: 991_ORLA VAS
Na parceli: *134, *147, *152, 329/50, 329/115, 329/116, 329/138, 329/139, 329/151, 329/174,
329/222, 329/238, 329/239, 329/240, 329/260, 329/364, 329/370, 329/438, 329/440, 329/449,
329/535, 329/536, 329/562, 329/563, 611/1, 611/8, 611/9, 611/10, 611/11, 611/13, 611/14, 611/16,
611/17, 611/20, 611/21, 611/22, 611/23, 611/24, 611/26, 611/28, 611/29, 611/30, 611/31, 611/32,
611/33, 611/34, 611/35, 611/36, 611/37, 611/38, 611/39, 611/40, 612/1, 612/3, 612/4, 612/6,
612/8, 612/10, 612/11, 612/12, 612/13, 612/14, 612/15, 612/16, 612/17, 612/18, 612/19, 612/20,
612/24, 612/25, 612/26, 612/27, 612/28, 612/29, 612/31, 612/33, 612/34, 612/35, 612/36, 612/37,
612/38, 612/39, 612/40, 612/41, 612/42, 612/44, 612/45, 612/46, 612/49, 612/52, 612/53, 612/54,
612/55, 612/56, 612/57, 612/58, 612/60, 612/61, 613/2, 613/5, 613/7, 613/8, 613/61, 613/62,
613/63, 613/64, 613/65, 614/1, 614/2, 614/3, 615/3, 616/1, 616/3, 617/5, 1469
Del parcele: *182, 329/50, 329/51, 329/54, 329/55, 329/56, 329/115, 329/116, 329/118, 329/149,
329/159, 329/204, 329/227, 329/228, 329/232, 329/238, 329/347, 329/348, 329/364, 329/439,
329/450, 329/562, 329/563, 329/570, 329/571, 593, 612/7, 612/40, 612/44, 612/59, 613/4, 614/1,
614/4, 615/1, 617/4, 617/5, 617/6, 670

Šifra katastrske občine: 992_POLZELA
Na parceli: 306/26, 306/67, 306/68, 306/71, 306/72, 306/73, 306/74, 306/75, 306/76, 306/77,
306/78, 306/83, 306/86, 306/87, 306/88, 306/89, 306/90, 306/100, 306/101, 306/102, 306/103,
306/104, 306/105, 306/106, 306/107, 306/110, 306/118, 306/119, 306/120, 306/121, 306/122,
306/124, 306/125, 326/50, 326/51, 326/52, 326/53, 326/54, 326/55, 326/83, 326/84, 326/85,
326/207, *575, *768, 928/4, 928/5, 928/23, 928/120, 928/121, 928/122, 928/123, 928/124,
928/125, 928/126, 928/127, 928/128, 928/129, 928/130, 928/131, 928/132, 928/133, 928/137,
928/138, 928/140, 928/141, 928/142, 928/143, 928/144, 928/145, 928/151, 928/155, 1122/1,
1125/117, 1125/118, 1125/119, 1125/120, 1125/123, 1125/124, 1125/125, 1125/126, 1125/130,
1125/132, 1125/139, 1125/140, 1125/141, 1125/143, 1125/144, 1125/146, 1125/147, 1125/148,
1125/149, 1125/169, 1125/172, 1125/176, 1125/177, 1125/178, 1125/179, 1125/180, 1125/181,
1125/184, 1125/185, 1125/189, 1125/190, 1125/191, 1125/194, 1125/197, 1125/224, 1125/231,
1125/233, 1125/234, 1125/246, 1125/248, 1125/249, 1125/250, 1125/251, 1125/252, 1125/253,
1125/255, 1125/257, 1125/258, 1125/259, 1125/260, 1125/262, 1125/263, 1125/264, 1125/265,
1125/266, 1125/267, 1125/268, 1125/269, 1125/270, 1125/271, 1125/272, 1125/275, 1125/276,
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1125/277, 1125/278, 1125/279, 1125/280, 1125/281, 1125/282, 1125/283, 1125/284, 1125/285,
1125/286, 1125/287, 1125/288, 1125/289, 1125/290, 1125/291, 1125/292, 1125/293, 1125/294,
1125/295, 1125/296, 1125/297, 1125/298, 1125/299, 1125/300, 1125/301, 1125/302, 1125/303,
1125/304, 1125/305, 1125/306, 1125/307, 1125/308, 1125/309, 1125/310, 1125/311, 1125/312,
1125/313, 1125/314, 1125/315, 1125/316, 1125/317, 1132, 1162/1, 1162/2, 1162/3, 1162/4
Del parcele: 306/13, 306/19, 306/20, 306/26, 306/40, 306/81, 306/98, 306/99, 306/108, 306/109,
306/112, 306/122, 306/123, 326/50, 326/51, 326/52, 326/53, 326/54, 326/55, 326/56, 326/56,
326/57, 326/57, 326/58, 326/59, 326/83, 326/84, 326/85, 326/151, 326/152, 326/153, 326/157,
326/160, 326/161, 326/314, 326/337, 928/23, 928/82, 928/91, 928/115, 928/116, 928/117, 928/118,
928/119, 928/135, 928/146, 928/152, 928/153, 928/154, 928/158, 928/167, 928/177, 928/183,
928/184, 928/185, 928/188, 928/189, 928/191, 1122/1, 1122/1, 1125/318, 1163, 1165/1

IME: Letuš
Šifra katastrske občine: 984_LETUŠ
Na parceli: *84, 1233, 1238, 1239/2, 1308, 1309, 1314, 1318, 1319/1, 1319/2, 1320, 1321, 1322/1,
1322/2, 1323, 1324, 1325, 1326, 1333
Del parcele: 1226, 1228, 1229/2, 1230, 1231/1, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239/1, 1240, 1241,
1243, 1244, 1245/1, 1245/2, 1246, 1250, 1253/2, 1254, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1287/1,
1288, 1289/1, 1289/2, 1304, 1305, 1306, 1307, 1310, 1311/1, 1311/2, 1312, 1313, 1315, 1316, 1327,
1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1335, 1352, 1361, 1362, 1363, 1378/1

IME: Podvin in PV‐1/97 (Podvin)
Šifra katastrske občine: 982_PODVIN
Na parceli: 334/2, 385, 386, 387, 388, 389, 390/5
Del parcele: 331/1, 332/2, 334/1, 336/1, 336/2, 336/5, 337, 340, 390/1, 390/2, 390/3, 391/1, 391/2,
392/1, 634, 643

Šifra katastrske občine: 983_MALE BRASLOVČE
Na parceli: 450/12, 450/13, 450/14, 450/15, 450/16, 450/17, 450/18, 450/19, 450/26, 450/27,
450/29, 450/37, 450/38, 450/39, 450/40, 450/41, 450/45, 450/46, 450/49, 450/50, 575/4, 655
Del parcele: 450/9, 450/10, 450/11, 450/33, 450/34, 450/35, 450/36, 575/1, 575/2, 575/5, 575/8,
654/1, 654/45, 655
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VODOVARSTVENO OBMOČJE 3
IME: Breg (Ločica) in VBP‐2/02 (Ločica)
Šifra katastrske občine: 988_SPODNJE GORČE
Na parceli: *249, *251, 961/1, 962/8, 962/9, 962/10, 962/11, 962/12, 962/13, 962/14, 962/15,
962/16, 962/17, 962/18, 962/19, 962/20, 962/21, 962/22, 962/23, 962/24, 962/25, 962/26, 962/27,
962/28, 962/29, 962/30, 962/31, 962/32, 962/33, 962/34, 962/35, 962/36, 962/37, 962/39, 962/50,
962/52, 962/53, 962/54, 962/55, 962/56, 966, 968
Del parcele: 961/1, 961/1, 962/7, 962/38, 962/56, 962/57, 962/58, 962/59, 967

Šifra katastrske občine: 992_POLZELA
Na parceli: 306/2, 306/3, 306/4, 306/5, 306/6, 306/7, 306/10, 306/11, 306/12, 306/19, 306/30,
306/31, 306/34, 306/35, 306/51, 306/91, 306/92, 306/93, 306/94, 306/95, 306/96, 306/97, 306/113,
306/114, 306/115, 306/116, 306/117, *415, *427, *482, *503, *579, *595, *648, *649, 885/3, 885/4,
897/6, 899/1, 899/3, 900/1, 900/3, 900/5, 900/6, 900/7, 900/8, 900/11, 900/14, 900/15, 900/16,
900/17, 900/20, 900/21, 900/22, 900/23, 900/24, 900/25, 900/26, 901/1, 901/3, 901/5, 901/6,
901/7, 901/8, 902/2, 902/3, 902/4, 905, 906, 907/1, 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7,
907/8, 907/9, 907/10, 908/2, 908/3, 908/4, 909/2, 928/1, 928/13, 928/14, 928/15, 928/16, 928/17,
928/18, 928/19, 928/20, 928/21, 928/22, 928/24, 928/25, 928/26, 928/27, 928/28, 928/30, 928/31,
928/32, 928/33, 928/34, 928/35, 928/36, 928/37, 928/38, 928/39, 928/40, 928/41, 928/42, 928/43,
928/44, 928/45, 928/46, 928/47, 928/48, 928/49, 928/50, 928/51, 928/52, 928/57, 928/58, 928/59,
928/60, 928/63, 928/64, 928/65, 928/104, 928/105, 928/111, 928/112, 928/113, 928/114, 928/162,
928/163, 928/166, 928/182, 928/192, 928/193, 928/194, 928/195, 928/196, 928/197, 928/198,
928/199, 928/200, 928/201, 928/202, 928/203, 928/204, 928/205, 928/206, 1122/3, 1122/4,
1125/57, 1125/59, 1125/60, 1125/61, 1125/67, 1125/68, 1125/69, 1125/70, 1125/71, 1125/72,
1125/73, 1125/74, 1125/75, 1125/76, 1125/77, 1125/78, 1125/79, 1125/80, 1125/81, 1125/82,
1125/83, 1125/84, 1125/85, 1125/86, 1125/87, 1125/88, 1125/89, 1125/90, 1125/91, 1125/92,
1125/94, 1125/95, 1125/96, 1125/97, 1125/98, 1125/99, 1125/100, 1125/101, 1125/102, 1125/103,
1125/105, 1125/106, 1125/110, 1125/111, 1125/112, 1125/170, 1125/171, 1125/236, 1125/237,
1125/238, 1125/273, 1125/318, 1125/319, 1125/320, 1125/321, 1125/322, 1125/323, 1125/324,
1125/325, 1125/326, 1125/327, 1125/328, 1125/329, 1125/330, 1125/331, 1125/332, 1125/333,
1125/334, 1125/335, 1125/336, 1125/337, 1125/338, 1125/339, 1133/6, 1158/5, 1160, 1161/1,
1161/2, 1164, 1166/1, 1166/2, 1175
Del parcele: 306/1, 306/13, 306/19, 306/36, 306/98, 306/99, 306/108, 306/109, 306/112, *345,
*393, *410/1, *410/2, *748, 885/6, 887, 896/1, 896/7, 897/3, 897/6, 899/4, 899/5, 900/2, 900/3,
900/9, 900/12, 900/13, 900/27, 901/2, 902/1, 903, 904, 909/1, 910, 912/1, 912/2, 912/6, 928/9,
928/10, 928/11, 928/12, 928/29, 928/53, 928/54, 928/56, 928/61, 928/62, 928/66, 928/68, 928/72,
928/73, 928/74, 928/75, 928/79, 928/115, 928/116, 928/117, 928/118, 928/119, 928/167, 928/173,
928/175, 928/182, 1114/1, 1114/4, 1122/1, 1125/55, 1125/56, 1125/57, 1125/58, 1125/65, 1125/66,
1125/235, 1125/318, 1133/1, 1133/7, 1133/8, 1133/9, 1158/3, 1158/4, 1163, 1165/1, 1165/2, 1174
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IME: Letuš
Šifra katastrske občine: 984_LETUŠ
Na parceli: *52, *65, *66, *67, *68/1, *68/2, *69/1, *70/1, *70/2, *71/1, *93, *115, *116, *117,
*123, *124, *125, *188, *200, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1032, 1043/1, 1043/3, 1044, 1045,
1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056/1, 1056/2, 1057, 1058, 1059/1,
1059/2, 1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1229/1, 1231/1, 1231/2, 1282, 1283, 1284, 1285,
1286, 1287/2, 1290, 1291, 1292/1, 1292/2, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301,
1302, 1303, 1334/1, 1334/2, 1334/3, 1336, 1337, 1338, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342, 1343, 1344,
1345, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1375/4
Del parcele: *127, 1022, 1028, 1031, 1033, 1034, 1036, 1037, 1039, 1041, 1043/2, 1068, 1069, 1225,
1226, 1227/3, 1228, 1229/2, 1230, 1231/1, 1232, 1280, 1281, 1287/1, 1288, 1289/1, 1289/2, 1304,
1305, 1306, 1307, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1335, 1352, 1353, 1362, 1363, 1378/1

Šifra katastrske občine: 985_DOBROVLJE
Na parceli: *126, 604, 605, 606/2, 607, 610
Del parcele: 600, 602/1, 602/2, 603, 606/1, 609, 613/2, 613/3, 684/3

IME: Podvin in PV‐1/97 (Podvin)
Šifra katastrske občine: 973_REČICA OB PAKI
Del parcele: 402/4, 965

Šifra katastrske občine: 982_PODVIN
Na parceli: 394/1, 394/2, 394/3, 394/5, 394/6, 409/3, 409/5, 409/6, 409/7, 409/8, 409/11, 409/12,
409/13
Del parcele: 390/1, 391/2, 394/4, 396, 643

Šifra katastrske občine: 983_MALE BRASLOVČE
Na parceli: 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 450/5, 450/7, 450/8, 450/20, 450/21, 450/22, 450/23,
450/24, 450/25, 450/30, 450/31, 450/32, 450/42, 450/43, 450/44, 450/47, 450/48
Del parcele: 450/9, 450/10, 450/11, 450/33, 654/1, 654/5, 654/9, 655, 658«.
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Priloga 2:
»PRILOGA 4: Tip zajetja

ŠT.

TIP ZAJETJA

IME

OBČINA

1 Vodnjak, Črpalna vrtina

Letuš

BRASLOVČE

2 Vodnjak, Črpalna vrtina

PV‐1/97 (Podvin)

BRASLOVČE

3 Vodnjak, Črpalna vrtina

Breg

POLZELA

4 Vodnjak, Črpalna vrtina

Podvin

POLZELA

5 Vodnjak, Črpalna vrtina

VBP‐2/02

POLZELA

«.
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Odlok o Programu porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018

Na podlagi tretjega odstavka 129. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
93/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o Programu porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program porabe sredstev
Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018.
2. člen
Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-46/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2550-0106
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRAVNI OKVIR

Z Zakonom o varstvu okolja1 (v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu okolja) sta bili v slovenski pravni
red preneseni Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008
o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje
s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L št. 8 z dne 13. 1. 2009, str. 3) ter
Direktiva 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive
2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do
emisije toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 63).
Prihodki iz prodaje emisijskih kuponov, pridobljeni z dražbo emisijskih kuponov za naprave in
operaterje zrakoplovov, se v skladu s 129. členom Zakona o varstvu okolja porabijo za izvedbo
potrebnih ukrepov v EU in tretjih državah, zlasti pa za:
1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vključno s prispevkom v Svetovni sklad za energetsko
učinkovitost in obnovljive vire in v Sklad za prilagajanje, določena v Podnebni konvenciji;
2. prilagajanje vplivom podnebnih sprememb, financiranje raziskav in razvoja ter
demonstracijskih projektov za zmanjšanje emisij in prilagoditev podnebnim spremembam,
vključno s sodelovanjem v pobudah Evropskega strateškega načrta za energetsko tehnologijo
in evropskih tehnoloških platform;
3. razvoj obnovljivih virov energije za izpolnitev zaveze Skupnosti, da doseže uporabo
20 odstotkov obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2020, ter razvoj drugih
tehnologij, ki prispevajo k prehodu na varno in trajnostno gospodarstvo z nizkimi emisijami
ogljikovega dioksida, in pomoč za izpolnitev zaveze Skupnosti, da bo do leta 2020 energetsko
učinkovitost povečala za 20 odstotkov;
4. ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in povečanje pogozdovanja ter obnovo gozdov v
državah v razvoju, ki so ratificirale Kjotski protokol, prenos tehnologij in omogočanje
prilagajanja negativnim učinkom podnebnih sprememb v teh državah;
5. zajemanje ogljikovega dioksida v gozdovih Skupnosti;
6. okolju varno zajemanje in geološko shranjevanje ogljikovega dioksida, zlasti iz elektrarn na
trdno fosilno gorivo ter industrijskih sektorjev in delov sektorjev, vključno v tretjih državah;
7. spodbujanje prehoda na promet z nizkimi emisijami in javni promet;
8. financiranje raziskav in razvoja energetske učinkovitosti in čistih tehnologij v sektorjih,
določenih v predpisu iz četrtega odstavka 118. člena Zakona o varstvu okolja;
9. ukrepe, namen katerih je povečanje energetske učinkovitosti in izolacije ali zagotavljanje
finančne podpore za obravnavo socialnih vprašanj v gospodinjstvih z nizkim ali srednjim
prihodkom;
10. kritje administrativnih stroškov sistema trgovanja.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, mora skladno z določbami 129. člena Zakona o varstvu okolja
letno poročati pristojnemu organu EU o porabi sredstev prihodkov, pridobljenih na javni dražbi
emisijskih kuponov, po sprejetju Zaključnega računa proračuna RS.

2

SKLAD ZA PODNEBNE SPREMEMBE

Zakon o varstvu okolja v 128. členu določa, da se v okviru državnega proračuna kot proračunski sklad
ustanovi Sklad za podnebne spremembe zaradi sofinanciranja ukrepov za blaženje in prilagajanje
posledicam podnebnih sprememb. Z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C) (Uradni list RS,
št. 95/14) je bil na podlagi omenjenega člena Zakona o varstvu okolja Sklad za podnebne spremembe
ustanovljen kot proračunski sklad. Enako je določeno v 42. členu Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16).

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 93/13, 56/15, 102/15 in 30/16).
1
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UPRAVLJANJE SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE

V skladu z določbami tretjega odstavka 128. člena Zakona o varstvu okolja je za upravljanje Sklada
za podnebne spremembe pristojno ministrstvo, pristojno za varstvo okolja.
Skladno z določbami četrtega odstavka 144. člena Zakona o varstvu okolja lahko minister, pristojen
za varstvo okolja, pooblasti Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko
sklad), da za račun ministrstva opravlja naloge ali del nalog v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti, ki jih
Eko sklad opravlja v javnem interesu (tj. spodbujanje naložb v izrabo obnovljivih virov energije,
spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije, spodbujanje naložb v razvoj in uporabo okoljskih
tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja, ter spodbujanje naložb
v infrastrukturo varstva okolja državnega in lokalnega pomena), iz sredstev državnega proračuna,
sredstev dodatka za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabo obnovljivih virov energije ali iz
drugih sredstev v skladu z zakonom. Eko sklad v ta namen sklene z ministrstvom, pristojnim za
varstvo okolja, pogodbo, s katero se določijo obseg, namen in pogoji opravljanja nalog Eko sklada
oziroma dodeljevanja sredstev. Pogodba vsebuje tudi določbe o obliki dodeljevanja sredstev (na
podlagi določb veljavnega Zakona o varstvu okolja in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada), instrumentih, upravičencih in pooblastilih v zvezi s pripravo
javnega poziva, vodenjem in odločanjem ter o poročanju in drugih stranskih obveznostih pogodbenih
strank.
2.2

PORABA SREDSTEV PRETEKLEGA PROGRAMA PORABE

V letih 2014, 2015 in 2016 so bili iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financirani ti
ukrepi,v mio eurov:
UKREP
energetska sanacija stavb 2 (prek Eko
sklada)
nakup okolju prijaznih avtobusov za
JPP
izgradnja infrastrukturnih ureditev
nedeljive infrastrukture v sklopu
gradnje HE na spodnji Savi
tehnična pomoč
mednarodna razvojna pomoč

2014

7,45

2015

7

2016

3

2

1,8

1,8

/

6,7

16

0,185
/

0,2
/

0,2
0,28

V zgornji preglednici navedeni zneski ponazarjajo pogodbene vrednosti in ne dejanske realizacije
izplačil sredstev iz Sklada za podnebne spremembe v posameznem letu. Dinamika izplačil ukrepa
energetske sanacije stavb in nakupa okolju prijaznih avtobusov za javni potniški promet je odvisna od
dinamike izvedbe javnih pozivov Eko sklada in dejanske izvedbe del, ki je določena s pogodbo s
končnim koristnikom nepovratnih sredstev (npr. za enostanovanjske stavbe je rok za izvedbo ukrepa
do šest mesecev, za večstanovanjske stavbe celo do 12 mesecev, za nakup avtobusov pa je rok
vezan na naročilo avtobusa s strani občine pri proizvajalcu in nato od roka dobave, ki je najmanj šest
mesecev od naročila).
V okviru sredstev tehnične pomoči so bila financirana ozaveščanja o pomenu učinkovite rabe
energije, pripravljene strokovne podlage učinkovite rabe virov promocija krožnega gospodarstva,
izvedba javnega razpisa za nevladne organizacije za promocijo blaženja podnebnih sprememb in
prilagajanja tem.
3

PREDVIDENA VIŠINA PRILIVOV SREDSTEV IZ PRODAJE EMISIJSKIH KUPONOV NA
DRAŽBAH

Prodaja emisijskih kuponov poteka na javnih dražbah na način in pod pogoji, kot jih določa Uredba
Komisije (EU) 1031/2010/EU3, izdana na podlagi Direktive 2009/29/ES. Republika Slovenija se je
2

Na območjih, za katera so sprejeti odloki o načrtu za izboljšanje kakovosti zraka.
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skupaj s 24 drugimi državami članicami odločila za skupni dražbeni sistem, ki ga v imenu teh držav
članic izvaja borza EEX iz Leipziga v Nemčiji.
Prodaja emisijskih kuponov poteka na omenjeni način od novembra 2012. Leta 2015 so prilivi iz
naslova prodaje emisijskih kuponov znašali 24,4 mio eurov.
V tem trenutku je sicer težko dati natančnejšo oceno o višini prilivov iz prodaje emisijskih kuponov
v letih 2017 in 2018, saj je njihova cena še vedno zelo volatilna. Upoštevajoč dejstvo, da bo
Republika Slovenija v prodajo na javni dražbi v letu 2016 predvidoma ponudila 3,2 milijona ton CO2,
lahko na podlagi povprečne cene 5 eurov na tono CO2 tudi v omenjenih letih prilive iz naslova prodaje
emisijskih kuponov ocenimo na 16 milijonov eurov, na podlagi povprečne cene v višini 6 eurov na
tono CO2 pa na 19,2 milijona eurov oziroma na 24 milijonov eurov na podlagi povprečne dosežene
tržne cene emisijskih kuponov v višini 8 eurov na tono CO2.
V letu 2016 se je začela cena emisijskega kupona drastično zmanjševati – z 8,49 eura na tono CO2,
kot je znašala v začetku decembra 2015, na le 6,59 eura na tono CO2 konec januarja 2016, od aprila
naprej pa se je cena ustalila med štirimi in petimi euri na tono CO2, zato priliv od prodaje emisijskih
kuponov v letu 2016 ocenjujemo v višini 16 mio eurov, v letu 2017 pa med 12 in 16 milijoni eurov.
V primeru dviga povprečne cene emisijskih kuponov, prodanih na javnih dražbah (nad 10 eurov na
tono CO2), in posledično večjih prilivov v Sklad za podnebne spremembe se ponovno prouči program
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, da se sredstva namenijo tudi za ukrepe,
namenjene financiranju raziskav in razvoja za zmanjšanje emisij in prilagoditev podnebnim
spremembam, za razvoj obnovljivih virov energije ter za financiranje raziskav in razvoja energetske
učinkovitosti in čistih tehnologij, predvsem v energetsko intenzivnih sektorjih gospodarstva.
4

MERILA DOLOČITVE UPRAVIČENIH NAMENOV PORABE SREDSTEV SKLADA ZA
PODNEBNE SPREMEMBE

Upravičeni nameni porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe so določeni predvsem na
podlagi prioritet Operativnega programa zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020
z ozirom na leto 2030 je izvedbeni načrt ukrepov za doseganje pravno obvezujočega cilja Slovenije
za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 iz tako imenovanega Podnebno-energetskega
paketa po Odločbi 2009/406/ES4. Emisije toplogrednih plinov se v Sloveniji do leta 2020 na podlagi
omenjene Odločbe ne smejo povečati za več kot štiri odstotke glede na leto 2005.
Omenjeni operativni program se osredotoča na področja oziroma sektorje, ki imajo največje deleže
v emisijah toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja z emisijskimi kuponi, to
so emisije iz rabe goriv za ogrevanje stavb, emisije iz prometa, kmetijstva in ravnanja z odpadki.
Operativni program določa temeljne cilje, načela, prioritete in usmeritve za ukrepanje v Sloveniji na
področju blaženja podnebnih sprememb do leta 2020 s pogledom do leta 2030. Ukrepi, določeni
v omenjenem krovnem programskem dokumentu, so ključni del programa za spreminjanje Slovenije
v gospodarstvo, ki je gospodarno z viri, zeleno in konkurenčno nizkoogljično ter ki v celoti ločuje
gospodarsko rast od emisij toplogrednih plinov: izboljšuje učinkovitost rabe virov, znižuje toplogredne
pline, z učinkovitostjo in inovacijami izboljšuje konkurenčnost ter spodbuja rast in zaposlenost.

3

Uredba Komisije (EU) 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije

toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do
emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L št. 302 z dne 18. 11. 2010, str. 19), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 176/2014 z
dne 25. februarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 zlasti zaradi določitve količine pravic do emisije toplogrednih plinov, ki se
bodo prodajale na dražbi med letoma 2013–2020 (UL L št. 56 z dne 26. 2. 2014, str. 1).
4

Odločba 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009,
str. 136).
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Ključen proračunski vir financiranja ukrepov, določenih v omenjenem programu, so prav sredstva
Sklada za podnebne spremembe.
VIRI SREDSTEV v mio EUR
sredstva Sklada za
podnebne spremembe

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

20

20

20

20

20

20

skupaj
2014−2020
130

Upravičeni nameni porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za vse namene v skladu
z Zakonom o varstvu okolja se določijo na podlagi teh kriterijev:
–
–

–
–
–
–
–

5

izvedba ukrepov omogoča doseganje ciljev in obveznosti Republike Slovenije na podlagi
evropske zakonodaje, prednostno na področjih, na katerih ima Republika Slovenija zaostanke
pri izvajanju, ali so za dosego teh ciljev potrebna zajetna finančna sredstva;
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije v okviru globalnih podnebnih
prizadevanj v skladu s Pariškim sporazumom in določili 4. člena Okvirne konvencije
Združenih narodov o spremembi podnebja5 o zagotovitvi ustrezne finančne in tehnične
pomoči za mednarodne podnebne aktivnosti na področju podnebnih sprememb, še zlasti za
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje podnebnim spremembam v manj
razvitih državah;
dopolnjujejo relevantne ukrepe, ki so opredeljeni v Operativnem programu za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020;
multiplikacijski učinek izvedbe ukrepov na domače gospodarstvo (opravljanje storitev,
industrijska proizvodnja, zaposlovanje malih in srednje velikih podjetij, nova delovna mesta);
zmanjševanje stroškov gospodarstva in javnega sektorja za rabo energije in naravnih virov;
zmanjševanje stroškov za rabo energije prebivalstvu in zmanjševanje energetske revščine
socialno šibkih skupin prebivalstva;
pripravljenost ukrepov za izvedbo.

Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe,
št. 13/95).
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UPRAVIČENI NAMENI PORABE SREDSTEV SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE

Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 vključuje te
upravičene namene porabe sredstev:
5.1

SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

Prvo letno poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
do leta 2020 (v nadaljnjem besedilu: OP TGP 2020), s katerim se je vlada seznanila na 75. redni seji
28. januarja 2016, je opozorilo na največje zaostanke pri izvajanju politik in ukrepov, ki jih kažejo
kazalniki v sektorju prometa, za katerega so v OP TGP 2020 skladno s cilji Odločbe 406/2009/ES
sicer načrtovana največja absolutna znižanja emisij, saj promet ustvari dobrih 50 odstotkov emisij
toplogrednih plinov v sektorju. Vlada Republike Slovenije je tako naložila Ministrstvu za finance,
Ministrstvu za infrastrukturo ter Ministrstvu za okolje in prostor, naj pospešijo izvajanje ukrepov OP
TGP 2020, določenih v poglavjih Zelena rast gospodarstva, Stavbe in Promet, ter načrtujejo
proračunska sredstva in administrativne zmogljivosti za izvajanje ukrepov v načrtovanem obsegu.
Hkrati je promet tudi pomemben vir onesnaževal zunanjega zraka in hrupa ter stroškov za
prebivalstvo, zato je nujno treba spodbuditi hitrejši prehod na bolj trajnostno mobilnost.
5.1.1

Prehod na energetsko učinkovit javni železniški potniški promet

Z elektrifikacijo železniške proge na odseku Pragersko–Hodoš je končan projekt elektrifikacije
železniških prog v Sredozemskem in Baltsko-jadranskem koridorju (612,5 km prog od 1228,6 km prog
je elektrificiranih, kar pomeni vse glavne poti razen regionalnih prog). Naslednji korak je nujna
zamenjava železniških voznih sredstev za notranji javni železniški potniški promet na nafto s tistimi, ki
porabljajo elektriko.
Sredstva bi se namenila za nakup novih železniških potniških garnitur na električni pogon za
opravljanje notranjih železniških potniških storitev v višini do dveh milijonov eurov letno v letih 2017 in
2018.
Upravičenec: SŽ – Potniški promet d. o. o. ( v 100-odstotni lasti holdinga SŽ d. o. o., ki je v 100odstotni lasti RS), ki izvaja gospodarsko javno službo prevoza potnikov v železniškem prometu.
5.1.2

Nakup novih, okolju prijaznih avtobusov/minibusov za izvajanje dejavnosti linijskih
avtobusnih prevozov v mestnem in medkrajevnem prometu in predelava avtobusov na
električni pogon

V
okviru
tega
ukrepa
bo
podpora
namenjena
za
nakup
okolju
prijaznih
avtobusov/minibusov (EURO VI na stisnjen zemeljski plin, hibridni ali električni) ter financiranju
predelave avtobusov na električni pogon na območjih, ki so zaradi čezmerne onesnaženosti zraka s
PM10 uvrščena v razred največje obremenjenosti.
Ukrep se financira v letih 2017 in 2018 v višini do 2,8 milijona eurov letno.
Upravičenci: občina, za katero je ukrep določen v sprejetem Podrobnejšem programu ukrepov na
podlagi Odloka o načrtu za izboljšanje kakovosti zraka skladno z določbami Zakona o varstvu okolja
in Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15).
5.1.3

Izgradnja kolesarske infrastrukture

V mestnih naseljih je treba zagotoviti pogoje za kolesarjenje in pešačenje, ki sta pomembna dejavnika
prehoda na trajnostno mobilnost. Ministrstvo za infrastrukturo bo v okviru svojih pristojnosti še
v letu 2017 objavilo Smernice za izgradnjo kolesarske infrastrukture, ki bodo strokovna podlaga za
izvedbo ukrepov.
Ukrep bo izveden v letu 2018. Za izgradnjo kolesarske infrastrukture (kolesarnic, stojal za kolesa,
ureditev kolesarskih stez) je v letu 2018 je namenjeno do 2 milijona eurov.
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Upravičenci: občine, ki so sprejele celostne prometne strategije
5.1.4

Priprava mobilnostnih načrtov in izvedba ukrepov

Mobilnostni načrt je sklop ukrepov, pripravljenih za spreminjanje potovalnih navad različnih ciljnih
skupin na lokaciji (npr. zaposlenih in obiskovalcev) ter promocije trajnostne izbire prevoznih sredstev,
ki so predvsem javni promet, kolesarjenje in hoja. Pomemben korak je priprava mobilnostnih načrtov
za lokacije z večjim številom zaposlenih oziroma večjim številom zunanjih obiskovalcev. Ministrstvo za
infrastrukturo načrtuje v letu 2017 objavo smernic za pripravo mobilnostnih načrtov, kar bo omogočilo
podlago za ustrezno pripravo teh načrtov. Hkrati je pomembno omogočiti vir sredstev za izvedbo v
mobilnostnih načrtih predvidenih ukrepov, saj je ustrezna infrastruktura pogosto predpogoj za
spremembo potovalnih navad.
Ocenjena vrednost ukrepa je 0,7 milijona eurov, ukrep pa bo izveden v letu 2018.
Upravičenci: pravne osebe zasebnega in javnega prava.
5.1.5

Nakup novih, okolju prijaznih komunalnih vozil

V okviru tega ukrepa bo podpora namenjena za nakup okolju prijaznih komunalnih vozil na območjih,
ki so zaradi čezmerne onesnaženosti zraka s PM10 uvrščena v razred največje obremenjenosti.
Ukrep je predviden za financiranje v letu 2017 in tudi v letu 2018 v višini milijona eurov.
Upravičenci: občina, za katero je ukrep določen v sprejetem Podrobnejšem programu ukrepov iz
Odloka o načrtu za izboljšanje kakovosti zraka skladno z določbami Zakona o varstvu okolja in
Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15).
5.1.6

Spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave

V okviru tega ukrepa bodo sredstva namenjena za spodbujanje trajnostne mobilnosti za obisk območij
ohranjanja narave, zlasti za sofinanciranje:
–
–
–
–

vzpostavitve polnilnih postaj za električna vozila,
nakup pomožnih električnih vozil za prevoz po zavarovanem območju za skupine s posebnimi
potrebami,
nakup električnih koles in skuterjev za prevoz po zavarovanem območju,
nakup električnih vozil za opravljanje naravovarstvenega nadzora po zavarovanem območju
lokalnega pomena in potreb izvajanja nalog javne službe varstva narave.

Upravičenci: občina, ki s temi sredstvi pridobljena vozila in električne polnilnice upravlja sama ali jih
pogodbeno odda v komercialni najem upravljavcu zavarovanega območja. Do sredstev je upravičen
tudi upravljavec zavarovanega območja.
V okviru ukrepa »Spodbujanje trajnostne mobilnosti za obisk območij ohranjanja narave« bodo
sredstva namenjena tudi za:
– nakup in vzpostavitev polnilnih postaj za električna vozila,
– nakup električnih vozil za opravljanje naravovarstvenega nadzora in potreb izvajanja nalog
javne službe varstva narave.
Upravičenci: izvajalci javne službe ohranjanja narave na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uradni
list RS, št. 96/04-UPB in spremembe): upravljavci zavarovanih območij, katerih ustanovitelj je država
in strokovna organizacija, pristojna za ohranjanje narave.
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Ukrep je predviden za financiranje v letu 2017 v višini 1,5 milijona EUR in v letu 2018 v višini milijona
eurov.
5.1.7

Obnovitev območij opuščene športno-rekreacijske rabe

Obnovitev območij opuščene športno-rekreacijske rabe je sklop ukrepov, s ciljem, da se na območjih,
kjer se raba območja oziroma športno-rekreacijske dejavnosti ne izvajajo več, pripomore k čim
prejšnji povrnitvi naravnega stanja, kakršno je bilo pred začetkom izvajanja rabe oziroma dejavnosti.
S tem se vzpostavi pogoje za naravne procese in samo obnovo ekosistemov. V sklopu teh ukrepov
se izvede sanacija opuščenih smučišč ali drugih opuščenih športnih in rekreacijskih območij (kot npr.
smučišče Zelenica ali druga), tako da se na območju omogoči naravno obnovo rastja. Namen je
prispevati k povečanju obsega naravnega okolja (to je zunaj naselij, cestne in druge infrastrukture) in
s tem povečanje ponora CO2.
Sredstva se bodo namenjala zlasti za:
- razstavitev, odstranitev, odvoz in uničenje infrastrukture opuščenega smučišča ali druge
opuščene infrastrukture za izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti,
- vzpostavitev pogojev za razrast naravnega rastja,
- ukrepe za preprečitev erozijskih žarišč.
Ocenjena vrednost je 150.000,00 EUR za posamezno leto. Ukrep bo izveden v letih 2017 in 2018.
Upravičenci: občine
5.2

5.2.1

SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali
s toplotnimi črpalkami

Za povečanje proizvodnje toplote iz obnovljivih virov energije bo financirana zamenjava starih kurilnih
naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami. V letu 2017 in 2018
bodo sredstva v višini do 5 milijonov eurov namenjena za zamenjavo starih kurilnih naprav z nakupom
novih malih kurilnih naprav na lesno biomaso ali toplotnih črpalk. Zamenjava starih kurilnih naprav bo
sofinancirana na območjih, kjer ni določen prednostni način daljinskega ogrevanja ali ogrevanja
s plinom.
Sredstva v skupni višini do 5 milijonov eurov se bodo namenila za zamenjavo starih kurilnih naprav z
novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na območju Republike
Slovenije, pri tem bo delež sofinanciranja večji za območja s čezmerno onesnaženostjo zraka s
PM10.
Upravičenci: gospodinjstva
5.2.2

Projekt ERANET Cofund Actions (CFA) – GEOTHERMICA (izvedba demonstracijskega
projekta reinjekcijske vrtine)

Projekt Geothermal ERANET je mednarodni projekt, ki se osredotoča na rabo geotermalne energije
srednje in visoke entalpije za direktno ogrevanje in proizvodnjo električne energije. Cilj projekta je
podpora geotermalnim raziskavam v Evropi v okviru sodelovanja in koordinacije med raziskovalnimi
načrti držav članic.
Konzorcij projekta Geothermal ERA NET je pripravil projekt v okviru programa Obzorje 2020, ERANET Cofund Actions (LCE-34-2016) »Geothermica«, v katerem bi se financirali različni inovativni

Uradni list Republike Slovenije

Št.

84 / 23. 12. 2016 /

Stran

12631

geotermalni demonstracijski projekti. S pristopom Slovenije v ERANET CFA »GEOTHERMICA« bi se
v letu 2018 izvedel demonstracijski projekt reinjekcijske vrtine za vračanje toplotno izrabljene termalne
vode v peske in slabo sprijete peščenjake v Pomurju. V Mursko-zalskem bazenu je namreč v
termalnem vodonosniku Murske formacije zaradi preizkoriščanja opazen trend zniževanja gladine
termalne vode, ki se po odvzemu toplote ne vrača (reinjecira) v termalni vodonosnik, kot je običajno v
Zahodni Evropi.
Cilji reinjeciranja termalne vode nazaj v vodonosnik so: trajnostna raba energije in zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov; možnost vključevanja dodatnih uporabnikov termalne vode iz zdaj
preizkoriščenega regionalnega termalnega vodonosnika ter pomoč koncesionarjem z jasno določitvijo
postopkov, preiskav in stroškov za uspešno reinjekcijo, da se zmanjšajo tveganja in znižajo stroški.
S projektom bi pridobili pomembno znanje, ki bi ga bilo pozneje mogoče uporabiti pri drugih projektih.
Vrednost predlaganega projekta je ocenjena na okoli dva milijona eurov od tega 50 odstotkov
sredstev zagotovi vlagatelj prijave (uporabnik demonstracijskega projekta), 33 odstotkov je treba
zagotoviti iz javnih sredstev Proračuna Republike Slovenije (Sklad za podnebne spremembe), 17
odstotkov prispeva EU. Sredstva je treba zagotoviti v letih 2017, 2018 in 2019.
Za sofinanciranje projekta je iz Sklada za podnebne spremembe v letu 2017 treba zagotoviti
350.000 eurov, prav tako v letu 2018, skupaj torej 700.000 eurov.
Projekt je pomemben tako z vidika omogočanja povečanja rabe obnovljivih virov energije (za
izpolnjevanje obveznosti iz akcijskega načrta za obnovljive vire energije (AN-OVE) in doseganja cilja
25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije na podlagi Direktive 2009/28/ES
o obnovljivih virih energije6 kot tudi z vidika ustavljanja negativnih trendov v termalnih vodonosnikih ter
trajnostne rabe voda in izboljšanja kakovosti vodnih virov.
5.2.3

Izgradnja novih in rekonstrukcija obstoječih sistemov za ogrevanje na obnovljive vire
energije s socialno komponento

Skladno s Programom porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016, ki ga je Vlada
RS sprejela 28. januarja 2016, je bila posebna alokacija sredstev v višini milijona eurov namenjena
zamenjavi starih kurilnih naprav z novimi malimi kurilnimi napravami, katerih mejne vrednosti emisij
ustrezajo mejnim vrednostim, določenim v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 24/13 in 2/15) za gospodinjstva, ki so prejemniki socialne denarne pomoči
ter živijo na območjih s čezmerno onesnaženostjo zraka, kjer ni možnosti priklopa na sistem
daljinskega ogrevanja ali plinovoda. Na podlagi tega je Eko sklad objavil Javni poziv za finančne
spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trda goriva z novimi
kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah (Uradni list, št. 63/16) na območjih, za
katera so sprejeti Odloki o načrtih za kakovost zraka skladno z določbami Zakona o varstvu okolja in
Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15) in kjer ni možnosti priklopa na
sistem daljinskega ogrevanja ali plinovoda.
Ker je za sredstva omenjenega javnega poziva zelo skromno povpraševanje, se lahko namen porabe
sredstev v omenjenem razpisu razširi tudi na gospodinjstva z upokojenci kot upravičence in občine
kot lastnice stanovanj.
Upravičenci: upokojenci in občine kot lastnice stanovanj na območjih, za katera so sprejeti Odloki o
načrtih za kakovost zraka skladno z določbami Zakona o varstvu okolja in Uredbo o kakovosti
zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15) in kjer ni možnosti priklopa na sistem daljinskega
ogrevanja ali plinovoda.
6

Direktiva 2009/28/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,
spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140/16 z dne 3. 6. 2009, str. 16), zadnjič spremenjena z
Direktivo Sveta 2013/18/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju
uporabe energije iz obnovljivih virov zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 230 ).
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Spodbude za nadgradnjo obstoječih manjših naprav za proizvodnjo električne energije
iz obnovljivih virov energije

Z enkratno investicijsko podporo se bo spodbudilo obstoječe manjše naprave za proizvodnjo
električne energije v lasti upokojencev (moči do 11 kW) k varnostni nadgradnji svojih naprav na način,
da se bodo lahko začeli samooskrbovati skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 97/15) in s tem izstopili iz podporne sheme (zmanjšanje
obremenjevanja sheme). S tem bo rešen problem neenakovredne obravnave upokojencev, ki so
trenutno prejemniki obratovalnih podpor za obnovljive vire energije.
Za ta namen so predvidena sredstva v višini do 200.000 eurov v letu 2017 in 2018.
Upravičenci: upokojenci
5.3

PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM

Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam bo ponudil usmeritve za horizontalno,
medsektorsko in načrtno prilagajanje podnebnim spremembam v Sloveniji. Ponudil bo okvir
deležnikom za pripravo sektorskih, regionalnih in lokalnih strategij prilagajanja, hkrati pa razvija tudi
podlage za razvojno in prostorsko načrtovanje, ki je utemeljeno s podatki in upošteva vplive
podnebnih sprememb. Projekt »Ocene podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja« (v
pripravi pri Agenciji RS za okolje) predvideva, da bodo že v letu 2018 na voljo projektni rezultati, ki
bodo uporabnikom prijazni ter bodo omogočali nadaljnje kontinuirano zagotavljanje in posredovanje
podnebnih storitev – informacij o podnebnih razmerah in pričakovanih spremembah podnebja, ki so
prirejene za specifične namene uporabnikov in oblikovane v njim prijazni obliki, ki omogoča preprosto
nadaljnjo uporabo. Te podatke bodo lahko uporabljale tudi občine za pripravo strategij prilagajanja, ki
so ključni deležniki pri načrtovanju podnebno odpornega razvoja v Sloveniji, saj imajo širok nabor
nalog v okviru urejanja prostora, lokalne infrastrukture, varstva okolja, ohranjanja narave, skrbi za red
in varstva pred nesrečami.
5.3.1

Priprava lokalnih in regionalnih strategij prilagajanja

Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam predvideva, da bodo v letu 2018 javno dostopni
rezultati podnebnih scenarijev v ločljivosti, ki omogoča oceno vplivov podnebnih sprememb na občino
natančno, in da bo vzpostavljen podnebni portal z GIS-portalom, ki bo prikazovalnik z dostopom do
prostorskih podatkov. To bo potrebna podlaga, ki bo občinam omogočala pripravo lokalnih strategij
prilagajanja oziroma vključitev prilagajanja v njihove obstoječe strateške in druge načrte občin ter
vključevanje občin v pobudo Evropske komisije »Mayors Adapt«, nadaljnje povezovanje in izmenjavo
izkušenj.
Za ta namen so v letu 2018 predvidena sredstva v višini do milijona eurov, ki bodo na voljo prek
javnega razpisa do porabe sredstev.
Upravičenci: občine, regionalne razvojne agencije.

5.4

SOFINANCIRANJE TRADICIONALNIH IN INTEGRALNIH PROJEKTOV, ZA KATERE JE
EVROPSKA KOMISIJA ODOBRILA SOFINANCIRANJE IZ PROGRAMA LIFE

Pogoji za dodelitev sredstev iz Sklada za podnebne spremembe so:
–
–

projektni predlog za sofinanciranje je z odločbo potrdila Evropska komisija;
upravičenec (nosilec projekta) je z Evropsko komisijo sklenil pogodbo o sofinanciranju;
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sofinancirajo se akcije projekta iz podprograma »podnebni ukrepi«, ki se bodo izvajale na
ozemlju Republike Slovenije;
vsebina projektnega predloga je določena s temi dokumenti:
– Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 185),
– Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE 2017 in 2018 Evropske komisije,
objavljen na spletnih straneh Evropske komisije.

Sredstva se bodo porabljala v skladu z dinamiko podpisanih pogodb do izteka datuma teh. Pogodbe
se bodo sklepale za različna obdobja ter bodo terminsko skladne s pogodbami med Evropsko
komisijo in upravičenci projektnih predlogov.
5.5

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ, KI DELUJEJO NA
PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB

V okviru tega ukrepa bo podpora lahko dodeljena prek javnega razpisa nevladnim organizacijam za
sofinanciranje projektov ali programov, v katerih bodo predlagane rešitve za eno vsebinsko področje
ali več teh:
– ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna,
zelena in konkurenčno nizkoogljična;
– informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
– informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
– ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam.
Prednostno bo podpora dana projektom s poudarkom na usklajenem, optimalno učinkovitem in
dolgoročno zastavljenem izvajanju dejavnosti na področju informiranja, ozaveščanja, promocije in
sodelovanja javnosti.
Za ta namen so v letih 2017 in 2018 predvidena sredstva v višini do 300.000 eurov.

5.6

TEHNIČNA
POMOČ
(OZAVEŠČANJE,
PROMOCIJA,
IZOBRAŽEVANJE
IN
USPOSABLJANJE TER PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG V PODPORO IZVAJANJU
UKREPOV ZMANJŠANJA EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV IN PRILAGAJANJA
PODNEBNIM SPREMEMBAM IN V PODPORO IZBOLJŠANJU DELOVANJA SISTEMA
ZA TRGOVANJE Z EMISIJSKIMI KUPONI)

Visoko ozaveščeni splošna in strokovna javnost sta lahko v podporo pri uvajanju in izvajanju ukrepov
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov ter prilagajanju podnebnim spremembam. Za učinkovito
blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje tem je eden od ključnih pogojev tudi dostop do hitrih in
kakovostnih informacij o vzrokih za podnebne spremembe ter njihovih posledicah za posameznika in
družbo.
Učinkovito dolgoročno spopadanje s podnebnimi spremembami zahteva korenito preoblikovanje
vzorcev potrošnje in proizvodnje, celovito spremembo navad potrošnikov in prestrukturiranje v ključnih
sektorjih gospodarstva. Vsem ključnim javnostim morajo biti jasni vzroki za podnebne spremembe in
kako lahko na ravni posameznika ali družbe prispevamo k njihovemu zmanjševanju. Poleg tega
morajo biti vse ciljne skupine seznanjene z mogočimi negativnimi posledicami podnebnih sprememb
ter kakšne pozitivne koristi lahko izvajanje ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje
tem prinese posamezniku oziroma družbi v celoti (višja kakovost bivanja, ustvarjanje novih delovnih
mest na lokalni/regionalni ravni prek razvoja trajnostnega podjetništva itd.).
K ozaveščanju in usposabljanju splošne in strokovne javnosti je treba pristopiti sistematično in tako
povezati razdrobljene ukrepe, ki jih posamezni akterji izvajajo na tem področju.

Stran

12634 /

Št.

84 / 23. 12. 2016

Uradni list Republike Slovenije

Takih sprememb pa ni mogoče doseči brez ozaveščene splošne in strokovne javnosti ter brez
usposobljenih ključnih ciljnih skupin, ki lahko neposredno ali posredno prispevajo k učinkovitejšemu
izvajanju ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje tem. Zato je izvajanje ukrepov
treba nadgraditi tako, da bodo informacije dosegle vse ustrezne ciljne skupine, in jih usmeriti
v doseganje teh ciljev:
– ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo gospodarna z viri,
zelena in konkurenčno nizkoogljična;
– informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
– ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
– priprava strokovnih podlag v podporo izvajanju ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in
prilagajanje tem.
Ukrepi, ki jih bomo podprli v okviru tega področja so:
5.6.1

Ozaveščanje

Za učinkovito blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje tem je ključen tudi dostop do hitrih in
kakovostnih informacij o vzrokih za podnebne spremembe ter njihovih posledicah za posameznika in
družbo. Visoko ozaveščeni splošna in strokovna javnost lahko nudita podporo pri uvajanju in izvajanju
ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja podnebnim spremembam
V okviru tega ukrepa bodo sredstva lahko dodeljena prek javnih naročil in bodo namenjena:
–

–

samostojnim projektom in programom, v katerih bodo predlagane rešitve za eno vsebinsko
področje ali več teh, ki so našteta zgoraj (npr. razvoj finančnih mehanizmov za pospešitev
energetske sanacije stavb, izvajanje aktivnosti in ukrepov v okviru »Evropskega tedna
mobilnosti« in sofinanciranju aktivnosti in nalog povezanih z izvajanjem Okvirnega programa
za prehod v zeleno gospodarstvo));
projektom, v katerih bodo predlagane rešitve za eno vsebinsko področje ali več teh, ki so
našteta zgoraj, in ki so pridobili sredstva na mednarodnih razpisih.

Podpora bo namenjena ozaveščanju o teh vsebinah:
1. problematika podnebnih sprememb ter nujnost ukrepanja v smeri blaženja in
prilagajanja na različnih področjih;
2. doseganje podnebnih ciljev z učinkovito rabo energije, rabo obnovljivih virov energije,
spodbujanje trajnostne mobilnosti itd (vključno z ukrepi varčne vožnje za izvajalce
javne službe linijskih avtobusnih prevozov v mestnem in medkrajevnem prometu ter
avtoprevoznike);
3. izboljševanje kakovosti zraka na območjih, ki so čezmerno onesnažena s PM10,
v okviru katerih bo posebna pozornost namenjena tem ožjim vsebinskim področjem:
– pravilno kurjenje v kurilnih napravah oziroma uporaba lesnega goriva, menjava manj
učinkovitih kotlov oziroma malih kurilnih naprav z učinkovitejšimi;
– uporaba javnega potniškega prometa;
– pravilna priprava goriva za energetske namene in posredovanje opreme za izvajanje
meritev vlage udeležencem izobraževanj;
4. učinkovita raba virov, pri čemer bodo imeli prednost projekti, ki se bodo
osredotočali na te vsebinske podsklope:
– preprečevanje nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi;
– pomen ločenega zbiranja odpadkov in njihove večje ponovne uporabe;
– ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zmanjševanje količin zavržene
hrane;
5. prehod v krožno gospodarstvo, pri čemer bodo imeli prednost projekti, ki se bodo
osredotočali na te vsebinske podsklope:
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iskanje sinergij in povezovanje (mreženje) podjetij na področju menjave virov po
zgledu uspešnih modelov, kot je industrijska simbioza;
povečanje razumevanja koncepta krožnega gospodarstva in identifikacija potrebnih
sprememb, ki so potrebne na ravni podjetij/družbe za ta prehod;
vzpostavitev platforme za povezovanje podjetniških izkušenj;

6. uporaba instrumentov, ki lahko prispevajo k doseganju podnebnih ciljev in
zmanjševanju drugih negativnih okoljskih vplivov, pri čemer bodo imeli prednost
projekti, ki se bodo osredotočali na te vsebinske podsklope:
– zeleno javno naročanje (analiza stanja, analiza potreb upravičencev, analiza trga,
ozaveščanje naročnikov o koristih zelenega javnega naročanja, delavnice,
usposabljanja, sodelovanje med ponudniki in naročniki, spodbujanje lokalnega
gospodarstva itd.);
– priprava strokovnih podlag in analiz ter osveščanje podjetij o standardih, merilih in
shemah upravljanja, povezanih z okoljem in trajnostnim razvojem (spodbujanje
uporabe standardov in znakov za okolje, izvedba delavnic in usposabljanj);
7. raba lesa, pri čemer bo ključno vsebinsko področje namenjeno spodbujanju
splošne rabe lesa; les ima v celotnem življenjskem ciklu (proizvodnja, uporaba,
razgradnja), kar zadeva emisije oziroma ogljični odtis, bistveno manjši vpliv na okolje
kot drugi gradbeni materiali.
5.6.2

Usposabljanje in izobraževanje

Na podlagi analize stanja in identificiranih potreb po usposabljanju in izobraževanju bosta v okviru
tega ukrepa podprta priprava in izvajanje programa usposabljanja in izobraževanja na področjih,
povezanih z ukrepi za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje podnebnim
spremembam.
V okviru tega ukrepa bo podpora lahko dodeljena prek javnih razpisov ali javnih naročil, in sicer:
– splošni sklop usposabljanja in izobraževanja bo namenjen investitorjem, prostorskim
načrtovalcem, javnim naročnikom, odločevalcem in pripravljavcem strateških dokumentov in
programov usposabljanja in izobraževanja na nacionalni in regionalni/lokalni ravni, učiteljem,
strokovnim delavcem in mentorjem vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, medijem in drugim,
katerih dejavnosti prispevajo k doseganju ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in
prilagajanja podnebnim spremembam;
– usposabljanje bo namenjeno strokovni javnosti, kot so projektanti, upravniki zgradb,
energetska podjetja, energetske svetovalne pisarne, neformalna mreža svetovalcev za
pridobivanje, predelavo in rabo lesne biomase, energetski in okoljski menedžerji v podjetjih,
subjekti podpornega okolja za podjetništvo in inovativnost ter specifični profili strokovnih
javnosti glede na vsebinsko področje usposabljanja (npr. kmetijske svetovalne službe,
izvajalci javne gospodarske službe dimnikarskih storitev, usposabljanje o varčni vožnji za
izvajalce javne službe javnega potniškega prometa in izvajalce dejavnosti linijskih avtobusnih
prevozov v mestnem in medkrajevnem prometu ter avtoprevoznike itd.);
– posebne oblike izobraževanja bodo namenjene uslužbencem Ministrstva za okolje in prostor
in Agencije RS za okolje na področju dela v zvezi s politiko in zakonodajo blaženja podnebnih
sprememb in prilagajanja tem.
Posebna pozornost bo namenjena vključevanju podnebnih vsebin v širši proces vzgoje in
izobraževanja za trajnostni razvoj na vseh stopnjah izobraževanja (z njihovo konceptualno in
didaktično-metodično dograditvijo), pripravi na uvedbo interdisciplinarnih študijskih programov za
trajnostni razvoj in vključevanju vzgojno-izobraževalnih ustanov v mednarodne projekte na zgoraj
navedenih področjih.
Področja, ki bodo vključena v program usposabljanja in izobraževanja, so na splošni ravni prehod v
družbo, ki bo gospodarna z viri, zelena in konkurenčno nizkoogljična, pri strokovnem usposabljanju pa
trajnostna raba energije, trajnostna mobilnost, preprečevanje nastajanja odpadkov in ravnanje
z odpadki, učinkovita raba virov in ekosistemske storitve, ekoinovacije, okolju prijazno oblikovanje,
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trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, trajnostna gradnja, zmanjševanje emisij v industriji in storitvah,
prilagajanje podnebnim spremembam, horizontalne vsebine.
Upravičen namen porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe vključuje tudi plačilo materialnih
stroškov (plačilo letalskih vozovnic predavateljem, najem dvoran) in drugih stroškov, povezanih
z organiziranjem dogodkov, povezanih z vsebinami, določenimi v razdelku 5.6.
Poleg navedenega bodo sredstva Sklada za podnebne spremembe namenjena tudi sofinanciranju
aktivnosti in nalog povezanih z izvajanjem Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo
povezanih s pospeševanjem ozelenitve gospodarstva in razvoja krožnih modelov poslovanja ter
plačilu stroškov članarine fundaciji Ellen McArthur za izvedbo Pobude za krožno gospodarstvo 100
(Circular Economy 100 initiative programme) v letih 2017 in 2018.
V skladu s cilji, določenimi v Okvirnem programu za prehod v zeleno gospodarstvo, je namen
včlanitve Republike Slovenije v omenjeno fundacijo:
1. pridobiti znanje o oblikovanju ustreznih instrumentov za podporo raziskovalnim ustanovam
in podjetjem, predvsem malim in srednje velikim, v smeri prehoda v krožno gospodarstvo,
ki jih lahko uporabi pri:
– pripravi strategije razvoja Slovenije,
– izvajanju ukrepov relevantnih prednostnih naložb v okviru operativnega
programa,
– identificiranju in odpravi ovir za (hitrejši) prehod v krožno gospodarstvo;
2. pomoč pri strateškem pozicioniranju in mreženju podjetij v globalnih verigah vrednosti.
5.6.3

Strokovne podlage

Za hitrejše in učinkovitejše oblikovanje in izvajanje ustreznih ukrepov za blaženje in prilagajanje
podnebnim spremembam bo podpora v okviru tega ukrepa namenjena tudi pripravi strokovnih podlag,
zlasti na teh področjih:
–
–
–
–

–
–

–
–

–
–

priprava projekcij in drugih strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov;
ocena ranljivosti gospodarstva na vplive podnebnih sprememb;
vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala »Podnebni portal«;
priprava strokovnih podlag za zeleno proračunsko reformo, v širšem kontekstu zelene
razvojne reforme, ki bi vključevala vse zadevne resorje (gospodarskega, okoljskega,
energetskega, finančnega) in deležnike, npr. gospodarstvo, nevladne organizacije in širšo
civilno družbo;
analiza makroekonomskih učinkov izvajanja ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov;
priprave, strokovne podlage za pripravo in sofinanciranje izvedbe ukrepov, določenih
v integralnem projektu s področja blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja tem, ter
preprečevanje nastajanja odpadkov in ravnanja z odpadki ter projektov, katerih nosilec je
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja in/ali Agencija RS za okolje na podlagi razpisa
sredstev programa LIFE;
spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije;
»CO2-kalkulator«, ki bo v podporo posvetovanju z deležniki pri oblikovanju Energetskega
koncepta Slovenije in bo omogočal širšo strokovno razpravo o mogočih scenarijih razvoja
slovenske energetike, upoštevajoč zastavljene cilje na področjih blaženja podnebnih
sprememb in prilagajanja tem, zmanjševanja emisij v prometu, krepitve energetske
učinkovitosti na vseh stopnjah – od proizvodnje do končne rabe energije pri različnih
odjemalcih (gospodinjstva, industrija, promet, javni sektor itd.) – ter spodbujanja rabe čistih
(obnovljivih in trajnostnih) virov energije;
integralna presoja in utemeljevanje primernosti vodotokov za izgradnjo malih HE na
posameznih porečjih v RS;
priprava scenarijev in drugih strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov prilagajanja
podnebnim spremembam in obvladovanja posameznih tveganj podnebnih sprememb;
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priprava strokovne analize in izdelava priporočil za tehnične možnosti za prilagajanja stavb na
»pričakovane« spremembe podnebja (temperature, neurja, poplave);
izdelava priročnika za celovito (energetsko) prenovo stavb kot vodnika za investitorje;
priprava priročnika za ustrezno izvedbo kolesarnic;
priprava priporočil in smernic trajnostne gradnje;
preprečevanje nastajanja odpadkov in ravnanje z njimi (vključujoč sortirne analize mešanih
komunalnih odpadkov in posodobitve baze podatkov) tudi v kontekstu prehoda v krožno
gospodarstvo;
ocenjevanje učinkovitosti delovanja posameznih področjih sistema trgovanja z emisijskimi
kuponi (razvoj metodologij, analiza stanja sistema, mogoče izboljšave);
sprejemanje sprememb evropske zakonodaje s področja blaženja podnebnih sprememb in
prilagajanja tem,
uporaba instrumentov, ki lahko prispevajo k doseganju podnebnih ciljev in zmanjševanju
drugih negativnih okoljskih vplivov.
Ukrepi v podporo učinkovite rabe lesne biomase za ogrevanje

Za promocijo učinkovite rabe lesne biomase za ogrevanje bodo sredstva namenjena financiranju teh
ukrepov:
–

Model izračuna potenciala lesa slabše kakovosti in stroškov proizvodnje
sekancev (predvsem stroškov prevoza) za posamična območja Slovenije

lesnih

Model omogoča totalno izrabo lesa slabše kakovosti za celotno Slovenijo ob minimalnih stroških
proizvodnje in prevoza, s čimer se dosega optimalno blaženje podnebnih sprememb iz te vrste
lesa, posredno pa se znatno prispeva k izboljšanju kakovosti zraka na območjih, ki so čezmerno
onesnažena z delci PM 10, in tudi na območjih, kjer obstaja možnost, da je zrak onesnažen iz vira
malih kurilnih naprav.
–

Analiza tehnoloških rešitev in ocena realnih stroškov proizvodnje zelenih sekancev kot
energenta za ogrevanje v Sloveniji

Za proizvodnjo toplote in/ali elektrike v večjih sistemih lahko kot energent uporabljamo zelene
lesne sekance. To so sekanci, ki imajo večji delež listov, iglic in drobne vejevine. Vsebnost vode
je večja (w % > 50 odstotkov), večji je tudi delež fine frakcije. Kot surovina za izdelavo zelenih
lesnih sekancev se uporabljajo predvsem sečni ostanki (vejevina, vrhači). Gospodarnost izdelave
zelenih lesnih sekancev je močno odvisna od tehnologije sečnje in spravila. V Sloveniji ostaja
velik del sečnih ostankov neizkoriščen, glavni vzroki za to pa so predvsem stroški zbiranja in
izdelave ter nerazvit trg s takimi sekanci. Trenutno namreč v Sloveniji nimamo večjega odjemalca
zelenih sekancev, zato se večina teh izvozi v Avstrijo ali Italijo. Za razvoj domačega trga ni dovolj
samo razvoj povpraševanja, potrebna je tudi analiza tehnoloških rešitev in ocena realnih stroškov
proizvodnje – torej ocena gospodarnosti celotne verige (od gozda do končnega skladišča).
Praviloma pa so zeleni sekanci najcenejša oblika lesnih goriv, ki je primerna le za uporabo
v večjih energetskih sistemih.
–

Vzpostavitev enotne platforme trga za lesno biomaso za ogrevanje v Sloveniji

Platformo za trženje lesnih goriv vzpostavi in upravlja Gozdarski inštitut Slovenije, ki bo vzpostavil
tudi posebno spletno stran, na kateri bodo vsi ponudniki lesne biomase ponujali svoje izdelke. Na
spletnih straneh bodo objavljene tudi dobre prakse o kakovosti goriv ter tudi informacije glede
priprave in prodaje lesne biomase za ogrevanje (tehnologije, varnost, analize, napovedi, potrebe
lesne industrije, stanje in zdravje gozdov, tržna poročila, napovedi ipd.). Platforma bo omogočala
učinkovitejšo in cenejšo izrabo lesene biomase za ogrevanje v Sloveniji.
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Priprava celostnih prometnih strategij

Ministrstvo za infrastrukturo je v okviru javnega razpisa za sofinanciranje operacij »Celostne prometne
strategije«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020, dodelilo nepovratna sredstva za izdelavo celostne prometne strategije 63
občinam. Druge občine do sredstev niso bile upravičene, po številu prejetih vlog in izraženem interesu
pa se ocenjuje, da tudi pri drugih občinah obstaja velik interes za izdelavo celotnih prometnih strategij
in izvajanje v njih predvidenih ukrepov, ki prispevajo k razvoju trajnostne mobilnosti, hkrati pa tudi
k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, k zmanjšanju prometnih zastojev,
izboljšanju kakovosti življenjskega prostora in povečanju prometne varnosti.
Upravičenci: občine, ki še nimajo izdelanih celostnih prometnih strategij
5.6.6

Stroški dela novih zaposlitev za izvajanje integralnih projektov, sofinanciranje katerih
je odobrila Evropska komisija iz programa LIFE ter nosilec katerih je Ministrstvo za
okolje in prostor

V okviru evropskega programa LIFE ima Republika Slovenija možnost pridobiti sredstva za izvajanje
tako imenovanih integralnih projektov. Ministrstvo namerava v letu 2017 na javni razpis Evropske
komisije prijaviti sledeča projekta:
– integralni projekt za izvajanje ukrepov, določenih v operativnem programu preprečevanja
odpadkov in ravnanja z njimi, ki ga je Vlada RS sprejela junija 2016, in
– integralni projekt za izvajanje Operativnega programa zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
do leta 2020, ki ga je Vlada RS sprejela decembra 2014.
Sredstva Sklada za podnebne spremembe bodo namenjena sofinanciranju stroškov dela dodatnih
zaposlitev na Ministrstvu za okolje in podnebne spremembe za izvajanje omenjenih projektov.
5.7

UKREPI ZA ZMANJŠANJE ENERGETSKE REVŠČINE

V Sloveniji je vse bolj pereč problem tudi naraščanje energetske revščine, zato bo posebna pozornost
v okviru področja gospodinjstev namenjena tudi tistim z nizkimi prihodki. S tem bi se socialno šibkim
gospodinjstvom omogočila vključitev v obnovo za izboljšanje bivalnih možnosti, poleg tega bi se
izvedeli ukrepi za doseganje minimalnih standardov učinkovite rabe energije v stavbah, ki jih sicer ne
bi bilo. Podpora bo v teh primerih namenjena izvajanju cenejših ukrepov za zmanjšanje stroškov za
energijo in povečanje bivalnega udobja, npr. izolacijo podstrešij, zatesnitev oken in vrat, toplotno
izolacijo na kritičnih mestih; priprava določenih paketov »materialne asistence« vzorčnih izdelkov za
uporabo na kraju samem, kot so varčne žarnice, okenska tesnila ipd.
Upravičenci: gospodinjstva z najnižjimi dohodki
5.8

IZPOLNJEVANJE MEDNARODNE OBVEZNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE V OKVIRU
GLOBALNIH PODNEBNIH PRIZADEVANJ

7
S podpisom in ratifikacijo Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja se je Republika Slovenija
tako kot vse razvite države pogodbenice zavezala, da bo zagotovila ustrezne podnebne finance
v okviru ukrepov za dosego cilja ohranitve povečanja globalne temperature pod 2o Celzija. V tem
okviru so se države pogodbenice zavezale, da bodo v skladu z načelom skupne, toda različne
odgovornosti in individualnih zmožnosti, prispevale ustrezno finančno pomoč za mednarodne
podnebne dejavnosti na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja podnebnim
spremembam v manj razvitih državah, ki vključuje tudi prenos ustreznih tehnologij in krepitev
administrativne sposobnosti na tem področju.
7

Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe,
št. 13/95).
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Med pripravami na novi globalni podnebni sporazum, ki je bil sprejet na podnebni konferenci
pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja konec leta 2015 v Parizu, so bile tudi
druge, predvsem razvite države sveta, pozvane, naj sporočijo svoj prispevek k mednarodnim
podnebnim financam. Finančna pomoč državam v razvoju je poudarjena kot ena od ključnih zahtev
številnih držav v procesu priprave novega globalnega podnebnega sporazuma. Ker je globalni
sporazum nujen pogoj za učinkovito soočenje s podnebnimi spremembami, je pomembno, da vse
države pogodbenice v okviru svojih zmožnosti prispevajo tudi v okviru tega.
EU in države članice so svoje stališče glede podnebnega financiranja dale v sklepih Sveta EU z dne
7. novembra 2014 in sklepih Sveta EU za okolje z dne 28. oktobra 2014, ki jih je podprla tudi
Republika Slovenija. EU in države članice ter druge razvite države sveta so se v okviru pogajanj za
nov podnebni sporazum zavezale, da bodo ta sredstva poskušale zagotoviti do leta 2020, seveda
v skladu z zmožnostmi posameznih razvitih držav. Slovenija bo zaradi trenutnega zaostrenega
finančnega položaja v nekaj naslednjih letih zelo omejena pri prevzemanju zavez glede povečanja
podnebnih finančnih sredstev za države v razvoju, zato bo poskušala zagotoviti ustrezen prispevek
samo v skladu z dejanskimi finančnimi zmožnostmi.
Ker je možnost uporabe prihodkov od prodaje emisijskih kuponov za financiranje podnebnih ukrepov
v državah v razvoju predvidena v evropski in tudi domači zakonodaji in je taka tudi praksa v nekaterih
drugih državah članicah, bo v letu 2016 iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financiran
prispevek v okviru zagotavljanja mednarodne finančne pomoči na področju podnebnih sprememb.
Za izvedbo financiranja podnebne pomoči državam v razvoju bo sofinancirana izvedba letnega
programa Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj, ki ima skladno z Zakonom o mednarodnem
razvojnem sodelovanju javno pooblastilo za izvajanje tehnično operativnega dela mednarodnega
razvojnega sodelovanja. Prav tako bodo financirane dejavnosti Centra za upravljanje suše v JV
Evropi (DMCSEE), pri čemer bo poudarek na nadgradnji in razširjanju projektnih dejavnosti v regiji
JV Evropa ter vzpostavljanju medsebojnih povezav in komunikacije med strokovnjaki za področja, ki
zadevajo problematiko suše v regiji.
Za izvedbo ukrepa so v letu 2017 namenjena sredstva v višini do 1,695 milijona eurov, v letu 2018 pa
do milijona eurov.
5.9

ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI Z ODLOČBO ŠT. 406/2009/ES EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN SVETA Z DNE 23. APRILA 2009 O PRIZADEVANJU DRŽAV ČLANIC
ZA ZMANJŠANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV, DA DO LETA 2020 IZPOLNIJO
ZAVEZO SKUPNOSTI ZA ZMANJŠANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV

Čeprav namerava Republika Slovenija obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020
doseči z izvedbo domačih ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, določenih v Operativnem
programu zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, ki ga je Vlada RS sprejela
decembra 2014, je v primeru neizvedbe teh in nezagotavljanja izpolnjevanja obveznosti
8
v posameznem letu treba zagotoviti sredstva za zagotavljanje skladnosti z Odločbo 406/2009/ES .
Skladno z določili te odločbe bo Slovenija za zagotavljanje skladnosti lahko uporabila enote CER in
ERU in/ali enote AEA (enote dodeljenih količin emisij). Enote CER/ERU je mogoče pridobiti na trgu
emisijskih kuponov, medtem ko je enote AEA mogoče pridobiti samo pri drugih državah članicah, saj
zakonodaja ne predvideva možnosti posrednikov.
Ocene potrebnih sredstev ni mogoče podati, saj za prihodnje leto in leto, ki mu bo sledilo, ne vemo
vnaprej, kako se bodo gibale cene naftnih derivatov, koliko bo v posameznem letu prodano naftnih
derivatov in kako se bodo izvajali ukrepi zmanjšanja emisij, kar bo vplivalo na izpolnjevanje
skladnosti RS z Odločbo 406/2009/ES.

8

Odločba 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z
dne 5. 6. 2009, str. 136)
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5.10 PLAČILO ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV ZA UPRAVLJANJE SISTEMA TRGOVANJA
Z EMISIJSKIMI KUPONI
Ministrstvo za okolje in prostor je skladno z določbami 128. člena Zakona o varstvu okolja pristojno za
upravljanje sistema trgovanja z emisijskimi kuponi. V okviru teh pristojnosti bodo sredstva Sklada za
podnebne spremembe namenjena za plačilo:
– stroškov opravljanja nalog uradnega dražitelja, ki jih na podlagi pogodbe, skladno
z določbami 127. člena Zakona o varstvu okolja, opravlja Slovenska izvozna in razvojna
banka d. d.;
– stroškov Eko sklada za izvedbo javnih razpisov/pozivov po tem programu (po pogodbi);
– stroškov dela dodatnih dveh zaposlitev v Sektorju za okolje in podnebne spremembe v okviru
Direktorata za okolje.
Za plačilo stroškov Eko sklada je predvideno do 700.000 eurov letno, za opravljanje nalog uradnega
dražitelja pa do 30.000 eurov letno.
5.11 INFORMACIJSKI SISTEM »OKOLJE«
Priprava in zagotavljanje učinkovitega izvajanja okoljskih politik zaradi kompleksnosti in prepletenosti
več vidikov zahtevata sistemske analize. Treba je analizirati in razumeti povezavo med izpusti,
njihovim transportom in pretvorbami ter ravnmi onesnaževal v okolju. Čedalje nujnejše je evidentirati,
razumeti in tudi predvideti spremembe v okolju zaradi podnebnih sprememb ter na tej osnovi
načrtovati in izvajati ustrezne ukrepe za prilagajanje. Poleg tega je treba pritiske na okolje in ukrepe
za njihovo zmanjševanje umestiti v širši družbenoekonomski okvir. Predpogoj za pripravo celovitih
analiz so pripravljeni podatki, zbrani v okviru ustreznega informacijskega sistema. Ta mora
zagotavljati povezljivost podatkov znotraj sistema ter tudi z drugimi podatkovnimi zbirkami na ravni
države in Evropske skupnosti. Tako je mogoče okoljske politike ob polnem upoštevanju ekonomskih
in družbenih vidikov umestiti v razvojni kontekst in doseči njihovo organsko prepletenost s sektorskimi
razvojnimi politikami. Poleg tega ustrezno zasnovan informacijski sistem in elektronski pretok
podatkov omogočata tudi nižje skupne stroške zbiranja, nadzora in poročanja okoljskih podatkov. Na
ravni celotne družbe pa lahko ustrezen informacijski sistem za okolje prispeva k doseganju okoljskih
ciljev z nižjimi stroški ter večjemu izkoriščanju sinergij okoljskih politik z ekonomskimi in družbenimi
vidiki. To še posebej velja na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja tem, ki
zahtevata strukturne spremembe in dolgoročno načrtovanje. Premostitvi identificiranih vrzeli na
področju podatkov o okolju je namenjen informacijski sistem »OKOLJE«, ki je zasnovan skladno s
prej navedenimi usmeritvami.
Njegova zasnova je integralna, zaradi kompleksnosti in s tem pogojene izvedljivosti pa bo izgradnja
potekala modularno in večfazno.
Strategija razvoja informacijskega sistema »OKOLJE« je usmerjena v poenotenje informacijskih
rešitev s:
– poenotenjem poslovnih procesov,
– dvigom kakovosti podatkov,
– javno dostopnostjo podatkov.
Dolgoročni cilj vzpostavitve informacijskega sistema »OKOLJE« je vzpostavitev državnega okoljskega
informacijskega sistema, ki bo prinesel večjo funkcionalnost, povezanost, zanesljivost in učinkovitost
informacijske podpore pri opravljanju nalog države na področju varstva okolja. Informacijski sistem
»OKOLJE« bo omogočal obdelavo in analizo okoljskih podatkov ter zagotavljal povezanosti z drugimi
informacijskimi sistemi in podatkovnimi viri. Poenostavljal in avtomatiziral bo posamezne poslovne
procese, zadovoljeval informacijske potrebe uporabnikov in sledil ne le strateškim ciljem, temveč tudi
strokovnim podlagam za odločanje na ravni države.
Stroški celotne izvedbe ukrepa so ocenjeni na 2,5 milijona eurov; ukrep bo izveden v letih 2017 in
2018.
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VSEBINSKI RAZLOGI ZA ZAGOTAVLJANJE NAMENSKOSTI PORABE SREDSTEV
SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE

6.1

IZPOLNJEVANJE ŽE PREVZETIH OBVEZNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE

S prihodki od prodaje emisijskih kuponov je mogoče namensko financirati ukrepe, ki jih mora
Republika Slovenija izvesti zaradi izpolnjevanja že prevzetih obveznosti evropske zakonodaje na teh
področjih:
–
–
–
–
–

Direktiva 2009/28/ES o obnovljivih virih energije,
Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti ;
Odločba 406/2009/ES;
Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti
zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L št. 152 z dne 11. 6. 2008)( v nadaljnjem
besedilu Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zraka in
Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih
in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3).

Ob neizpolnitvi obveznosti evropske zakonodaje je Republika Slovenija izpostavljena tveganju
ugotavljanja kršitve te zakonodaje in zato plačilu kazni.
Ker Republika Slovenija ni sprejela ustreznih ukrepov, da bi izpolnila obveznosti iz 13. člena in prvega
odstavka 23. člena Direktive 2008/50/ES o kakovosti zraka, ji je Evropska komisija že izrekla upravni
ukrep – uradni opomin –, v prihodnje pa bo dokaj hitro stopnjevala upravno in sodno ukrepanje vse
dotlej, dokler kršitev ne bo odpravljena.
Kazni se odmerjajo glede na gospodarsko stanje države, resnost kršitve, trajanje kršitve in število
glasov članice v Svetu EU. Za Republiko Slovenijo bi lahko dnevna denarna kazen za zelo dolgo
trajajočo kršitev, ki ji unija daje velik pomen (visoka stopnja resnosti zadeve), znašala tudi do
35.000 eurov za vsak dan kršitve in 3 milijone eurov pavšalnega zneska.
Poleg omenjenega je treba opozoriti, da je izvajanje politik za učinkovito rabo energije in obnovljive
vire energije ter doseganje zastavljenih in obvezujočih ciljev na teh področjih hkrati tudi pogoj za
uresničevanje ciljev glede emisij toplogrednih plinov. Zato se v nadaljevanju posebej osredotočamo
na ti politiki ter pojasnjujemo povezanost in smiselnost zapiranja njunega finančnega okvira s sredstvi
Sklada za podnebne spremembe.
V skladu s sedanjimi obveznostmi Republike Slovenije glede učinkovite rabe energije moramo
v obdobju 2008–2016 doseči devet odstotkov prihranka pri rabi energije in v skladu
z Direktivo 2012/27/EU o energetski učinkovitosti do leta 2020 za 20 odstotkov povečati energetsko
učinkovitost. Za doseganje prvega cilja je Vlada RS januarja 2008 sprejela Nacionalni akcijski načrt
za energetsko učinkovitost (AN-URE 1), v letu 2015 pa Akcijski načrt za energetsko učinkovitosti za
obdobje 2014 - 2020.
V skladu z Direktivo 2009/28/ES o obnovljivih virih energije ima Slovenija obveznost doseči najmanj
25-odstotni delež obnovljivih virov energije v rabi bruto končne energije in najmanj 10-odstotni cilj
obnovljivih virov energije v prometu. Izpolnjevanje obveznosti in uresničevanje ciljev glede učinkovite
rabe energije in povečanja deleža obnovljivih virov energije sta medsebojno odvisna, saj z
učinkovitejšo rabo energije zmanjšujemo porabo energije in tako potrebno količino obnovljivih virov
energije za doseganje 25-odstotnega deleža v končni rabi energije.
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MAKROEKONOMSKE KORISTI – RAZVOJNE MOŽNOSTI IZVEDBE UKREPOV

7.1

UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Za povečanje konkurenčnosti družbe in postopen prehod v nizkoogljično družbo so nujni učinkovita
raba energije in izraba obnovljivih virov energije ter razvoj aktivnih omrežij za distribucijo električne
energije. Po grobih ocenah bodo za doseganje energetskih ciljev potrebne znatne investicije, in sicer
na letni ravni okrog 750 milijonov eurov. To v grobem pomeni vsaj 8000 neposrednih delovnih mest.
Če pa bomo vgrajene naprave, merilne sisteme in gradbeni material ter stavbno pohištvo proizvajali
sami, bo lahko novih delovnih mest vsaj še enkrat toliko. S tem ne bomo izpolnili samo zavez in
obveznosti, ampak se bo zmanjšal uvoz energentov na ravni okrog odstotka BDP, kar pomeni manjši
strošek za energijo na nacionalni ravni, večjo konkurenčnost gospodarstva in manjšo energetsko
odvisnost. Ukrepi na področju učinkovite rabe energije ob pozitivnih vplivih na okolje prinašajo tudi
ukrepe za izhod iz gospodarske krize. Pri tem bomo porabili tudi manj energije – po ocenah bi ob
temeljitem izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije že v letu 2016 porabili 500 milijonov eurov manj
za stroške energije. Naložbe v učinkovito rabo energije imajo nedvomno največji multiplikacijski
učinek, saj so delovno intenzivne, torej je na enoto naložbe ustvarjenih največ delovnih mest, in
vključujejo največjo domačo komponento (npr. gradbeni materiali, stavbno pohištvo), zato je
ustvarjena dodana vrednost na enoto investicije med največjimi in največji generator rasti BDP. Gre
za tako imenovane »win-win« ukrepe (zmagovalne) in priložnost za nov zagon trajnostnega
gospodarskega razvoja.
Kar 80 odstotkov stavb je starih in slabo izoliranih. V tem odstotku je zajetih približno 10 odstotkov
stavb javnega sektorja, preostalo so gospodinjstva in podjetja. V teh 80 odstotkih potenciala je kar
23 odstotkov blokov in 19 odstotkov hiš, ki so bili zgrajeni pred letom 1970 in še niso bili prenovljeni,
zato to področje predstavlja ekonomsko najbolj upravičene ukrepe.
Do leta 2020 bo skladno z akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost za obdobje 2014-2020, ki ga
je Vlada RS sprejela maja 2015, treba obnoviti četrtino vsega stavbnega fonda, to je 22 milijonov
kvadratnih metrov stavbnih površin, s čimer bo poraba energije v teh stavbah nižja za 10 odstotkov.
Za to bodo potrebne investicije v višini okoli 500 milijonov eurov na letni ravni. Učinki teh investicij pa
se ob visokih prihrankih pri stroških energije in posledično manjšem uvozu energije kažejo tudi pri
delovnih mestih, in sicer na ravni 10.000 zaposlitev (posrednih in neposrednih).
Skladno z akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost v obdobju 2014-2020 je ocenjeno, da bi z
izvajanjem ukrepov učinkovite rabe energije v letu 2020 porabili 10.281 GWh energije manj, kar
pomeni, da bodo skupni letni stroški za rabo energije v letu 2020 nižji za vsaj 500 milijonov eurov.
Obstoječi stavbni fond pomeni sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije. Za
doseganje cilja bo treba do leta 2020 četrtino tega energetsko obnoviti, kar pomeni okrog
22 mio kvadratnih metrov stavbnih površin. S tem se bo raba energije v stavbah zmanjšala skoraj za
10 odstotkov. Poleg tega se bo s temi ukrepi pospešila tudi gospodarska rast, saj se z njimi ustvarjajo
investicije v višini 500 milijonov eurov letno. Učinki teh investicij se ob visokih prihrankih pri stroških
energije in posledično manjšem uvozu energije kažejo tudi pri delovnih mestih, in sicer na ravni
10.000 zaposlitev.
Ugoden vpliv učinkovite rabe energije z vidika gospodarstva:
–
–
–
–

–

znižuje življenjske stroške: za Slovenijo je v primerjavi z državami EU značilen nadpovprečno
velik delež izdatkov za energijo v stanovanjih v vsej potrošnji gospodinjstev;
zmanjšuje energetsko revščino: v Sloveniji prebivalstvo z najnižjimi dohodki porabi velik delež
dohodkov za energijo v stanovanjih in tudi največji absolutni znesek za energijo v stanovanjih;
znižuje javno porabo oziroma stroške javnega sektorja; ta po oceni porabi letno približno
150 milijonov eurov za stroške energije;
naložbe v gradbeništvo (energetska prenova stavbnega fonda) imajo največji multiplikacijski
učinek na gospodarstvo, saj zaradi nizke uvozne komponente pomenijo največjo ustvarjeno
dodano vrednost na enoto naložbe, poleg tega je v Sloveniji delež dodane vrednosti
v gradbeništvu razmeroma visok;
zaposluje predvsem mala in srednje velika podjetja v gradbeništvu (zdravo jedro sektorja);
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–
–
–
–
–
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naložbe v energetsko učinkovitost pomenijo od tri- do štirikrat več zaposlitev kot naložbe
v oskrbo z energijo; milijon eurov naložb v učinkovito rabo energije (izolacija, stavbno
pohištvo …) pomeni približno deset delovnih mest;
za ukrepe učinkovite rabe energije je na voljo precejšen del evropskih sredstev, ki te ukrepe
zelo pocenijo;
pomeni največjo možnost za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in najcenejši način
njihovega zmanjševanja;
zmanjšuje uvoz fosilne energije: Slovenija je razen pri trdnem gorivu 100-odstotno uvozno
odvisna – strošek neto uvoza energije znaša v povprečju okrog štiri odstotke BDP; s tem se
izboljšuje tudi energetska zanesljivost;
tehnologije in inovativne rešitve glede učinkovite rabe energije ponujajo poslovne priložnosti
že zdaj, še več teh pa bo v prihodnje.
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Za doseganje cilja povečanja deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije na 25 odstotkov
do leta 2020 bo potrebnih dobrih 100 milijonov eurov investicij letno na področju ogrevanja, kar
pomeni neposredne zaposlitve za izdelavo, izgradnjo in obratovanje na ravni 750 delovnih mest, od
tega jih je največ na področju rabe biomase, ker tudi največji delež povečanja odpade na rabo
biomase (sledijo toplotne črpalke in sončni sprejemniki).
Slovenija ima predvsem veliko in še neizkoriščeno možnost rabe lesne biomase – z gozdom je zelo
bogata, po deležu gozdov glede na površino države se uvršča takoj za Finsko in Švedsko. Skupna
površina slovenskih gozdov se je v zadnjih 130 letih povečevala: leta 1875 je bilo z gozdom
poraščenih 36 odstotkov površine Slovenije, leta 2010 pa že 59. Na posameznih območjih (Kočevska,
Notranjska) gozdnatost celo presega 80 odstotkov. Zato je les eden od naravnih virov, ki ga ima
Slovenija v izobilju.
Vlada Republike Slovenije je leta 2012 sprejela Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdnolesne verige v Sloveniji do leta 2020 s promocijskim geslom »Les je lep«. Ključni cilji načrta so:
–
–
–
–

ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve,
povečanje poseka in negovanosti gozdov skladno z načrti za gospodarjenje
z gozdovi,
povečanje količine in predelave lesa na višjih zahtevnostnih stopnjah z novimi
tehnologijami,
nova delovna mesta in rast dodane vrednosti na zaposlenega v lesnopredelovalni
panogi.

Izvedbeni program rabe lesne biomase kot vira energije iz leta 2007 vključuje oceno, da bi njegova
uresničitev vsako leto zagotavljala pet odstotkov finančnih prihrankov zaradi nižjih stroškov goriva.
Z uresničevanjem programa bi se uvajala tudi nova delovna mesta – po oceni naj bi jih bilo dobrih
800, predvsem na kmetijskih območjih.
Razpoložljiva količina biomase lahko po grobi oceni dolgoročno pokrije vse potrebe industrije in
energetike v Sloveniji, ostanek pa lahko izvozimo v sosednje države z visokim povpraševanjem po
lesu. Največja težava danes je časovno in količinsko nezanesljiva oskrba z lesno biomaso.

EKO SKLAD

– uresničitev ciljev glede
kakovosti zraka
(Direktiva 2008/50/ES o
kakovosti zunanjega
zraka),
– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

– uresničitev ciljev glede
kakovosti zraka
(Direktiva 2008/50/ES o
kakovosti zunanjega
zraka)
– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

ZAGOTAVLJANJE
URESNIČEVANJA
CILJA

št. novih vozil

št. novih vlakov

Kazalnik
v letu 2017

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
– izboljšanje kakovosti
zraka

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov

Kazalnik v letu 2020
– zmanjšanje eksternih stroškov (zaradi
onesnaženja zraka, hrupa, prometnih
nesreč, podnebnih sprememb …) v
celotnem obdobju 2016–2045 za 374,3
mio EUR
– izboljšana storitev železniškega
prevoza potnikov in pogojev za
trajnostno mobilnost

Pričakovani učinki na dvig
gospodarstva v RS

Št.

84 / 23. 12. 2016

Tabela vsebuje pogodbene vrednosti in ne dejanske realizacije izplačil sredstev v letu 2017.

do 2,8 mio EUR

5.1.2.
Nakup novih okolju prijaznih
avtobusov za izvajanje linijskih
prevozov v mestnem in medkrajevnem
prometu in predelava avtobusov na
električni pogon

SŽ – Potniški
promet d. o. o.

PRISTOJNOST
ZA
IZVAJANJE/KD
O BO IZVEDEL
JAVNI RAZPIS

12644 /

9

do 2 mio EUR

5.1.1.
Prehod na energetsko učinkovit javni
železniški promet

UKREP

Predvidena
višina finančnih
sredstev

UKREPI, FINANCIRANI V LETU 20179
Stran
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5.1.5.
Nakup novih okolju prijaznih
komunalnih vozil

UKREP

do 1 mio EUR

Predvidena
višina finančnih
sredstev
MOP, EKO
SKLAD

PRISTOJNOST
ZA
IZVAJANJE/KD
O BO IZVEDEL
JAVNI RAZPIS
ZAGOTAVLJANJE
URESNIČEVANJA
CILJA
št. komunalnih
vozil

Kazalnik
v letu 2017
– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
– izboljšanje kakovosti
zraka

Kazalnik v letu 2020

Pričakovani učinki na dvig
gospodarstva v RS
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MOP, EKO
SKLAD

EKO SKLAD

do 1,5 mio EUR

do 150.000 EUR

do 5 mio EUR

5.1.7.
Obnovitev območij opuščene športnorekreacijske rabe

5.2.1.
Zamenjava starih kurilnih naprav z
novimi kurilnimi napravami na lesno
biomaso ali s toplotnimi črpalkami

MOP, EKO
SKLAD

PRISTOJNOST
ZA
IZVAJANJE/KD
O BO IZVEDEL
JAVNI RAZPIS

5.1.6.
Spodbujanje trajnostne mobilnosti
območij narave

UKREP

Predvidena
višina finančnih
sredstev

– uresničitev ciljev glede
kakovosti zraka
(Direktiva 2008/50/ES o
kakovosti zunanjega
zraka
– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES
– 25-odstotni delež
obnovljivih virov energije
(Direktiva 2009/28/ES o
obnovljivih virih energije)

– št. zamenjav
starih kurilnih
naprav z novimi
kurilnimi
napravami
– št. zamenjav
starih kurilnih
naprav s
toplotnimi
črpalkami
– skupna
vhodna toplotna
moč zamenjanih
starih kurilnih
naprav na
tekoča ali
plinasta goriva z
novimi kurilnimi
napravami na
lesno biomaso
ali toplotnimi
črpalkami

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
– izboljšanje kakovosti
zraka

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
– izboljšanje kakovosti
zraka

Kazalnik v letu 2020

zagotovitev delovnih mest v industriji,
malih in srednjih podjetjih (izdelava
kurilnih naprav in pripadajoče opreme,
proizvodnja lesnih peletov ali briketov)

– povečanje proračunskih prilivov iz
turizma
– povečanje BDP

Pričakovani učinki na dvig
gospodarstva v RS

Št.

– št. električnih
postaj

– št. prevoznih
sredstev z manj
emisijami

Kazalnik
v letu 2017

12646 /

izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

– uresničitev ciljev glede
kakovosti zraka
(Direktiva 2008/50/ES o
kakovosti zunanjega
zraka)
– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

ZAGOTAVLJANJE
URESNIČEVANJA
CILJA

Stran
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ni dodatnih sredstev,
črpajo se
neporabljena
sredstva iz leta
2016, dodatni
upravičenci

5.2.3.

Izgradnja novih in rekonstrukcija
obstoječih sistemov za ogrevanje
na obnovljive vire energije s
socialno komponento

350.000 EUR

5.2.2.
Projekt ERANET GEOTERMICA

UKREP

Predvidena
višina finančnih
sredstev

EKO SKLAD

Konzorcij
Geotermica MZI

PRISTOJNOST
ZA
IZVAJANJE/KD
O BO IZVEDEL
JAVNI RAZPIS

– uresničitev ciljev glede
kakovosti zraka
(Direktiva 2008/50/ES o
kakovosti zunanjega
zraka
– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES
– 25-odstotni delež
obnovljivih virov energije
(Direktiva 2009/28/ES o
obnovljivih virih energije)

– 25-odstotni delež
obnovljivih virov energije
(Direktiva 2009/28/ES o
obnovljivih virih energije)

ZAGOTAVLJANJE
URESNIČEVANJA
CILJA

– št. zamenjav
starih kurilnih
naprav z novimi
kurilnimi
napravami
– št. zamenjav
starih kurilnih
naprav s
toplotnimi
črpalkami
– skupna
vhodna toplotna
moč zamenjanih
starih kurilnih
naprav na
tekoča ali
plinasta goriva z
novimi kurilnimi
napravami na
lesno biomaso
ali toplotnimi
črpalkami

Kazalnik
v letu 2017

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
– izboljšanje kakovosti
zraka

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
– povečanje deleža OVE

Kazalnik v letu 2020

zagotovitev delovnih mest v industriji,
malih in srednjih podjetjih (izdelava
kurilnih naprav in pripadajoče opreme,
proizvodnja lesnih peletov ali briketov)

Pričakovani učinki na dvig
gospodarstva v RS
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5.2.4.
Nadgradnja manjših naprav za
proizvodnjo električne energije iz
obnovljivih virov energije za
samopreskrbo

UKREP

do 200.000 EUR

Predvidena
višina finančnih
sredstev
EKOSKLAD

PRISTOJNOST
ZA
IZVAJANJE/KD
O BO IZVEDEL
JAVNI RAZPIS
– 25-odstotni delež
obnovljivih virov energije
(Direktiva 2009/28/ES o
obnovljivih virih energije)

ZAGOTAVLJANJE
URESNIČEVANJA
CILJA
Kazalnik
v letu 2017
Kazalnik v letu 2020
zmanjšanje stroškov prebivalstva za
električno energijo

Pričakovani učinki na dvig
gospodarstva v RS

Stran

12648 /
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do 1 mio EUR

0,3 mio EUR

5.4.
Sofinanciranje projetkov iz programa
LIFE

5.5.
Sofinanciranje projektov nevladnih
organizacij

UKREP

Predvidena
višina finančnih
sredstev

MOP

MOP

PRISTOJNOST
ZA
IZVAJANJE/KD
O BO IZVEDEL
JAVNI RAZPIS

izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

ZAGOTAVLJANJE
URESNIČEVANJA
CILJA

opredeljeni v posameznem projektu

zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov in/ali
izboljšanje kakovosti
zraka

programi in
dogodki za
izobraževanje in
usposabljanje o
zelenem
gospodarstvu in
podnebnih
spremembah:
število
udeležencev
objavljene
novice, gradiva,
sporočila za
medije, tiskovne
konference o
zelenem
gospodarstvu in
podnebnih
spremembah

opredeljeni v posameznem projektu

Pričakovani učinki na dvig
gospodarstva v RS

zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov in/ali
izboljšanje kakovosti
zraka

Kazalnik v letu 2020

opredeljeni v
posameznem
projektu

Kazalnik
v letu 2017
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MOP ,
EKOSKLAD

MOP

do 5 %

do 150.000 EUR

do 1,695 mio EUR

5.7.
Ukrepi za zmanjšanje energetske
revščine

5.8.
Mednarodna razvojna pomoč v okviru
financiranja globalnih podnebnih
prizadevanj

MOP

PRISTOJNOST
ZA
IZVAJANJE/KD
O BO IZVEDEL
JAVNI RAZPIS

5.6.
Tehnična pomoč

UKREP

Predvidena
višina finančnih
sredstev

zagotavljanje
uresničevanja cilja:
zaveza v okviru
Konvencije ZN o
spremembi podnebja

pričakovani
delež Slovenije v
okviru skupnega
podnebnega
financiranja
razvitih držav
sveta do leta
2020

zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov

skupna prizadevanja držav na področju
podnebnih sprememb in hkratno
povečanje deleža uradne razvojne
pomoči Slovenije državam v razvoju

– zmanjšanje stroškov gospodinjstevza
rabo energije

– zmanjšanje stroškov gospodarstva in
gospodinjstev
– nova delovna mesta v povezavi z
energetskim izboljšanjem stavb,
obnovljivimi viri energije, ponovno
uporabo in recikliranjem odpadkov,
zmanjšanjem porabe virov (vode,
energije, materialov)

Pričakovani učinki na dvig
gospodarstva v RS

84 / 23. 12. 2016

– povečanje energetske
učinkovitosti za 20 %
(Direktiva 2012/27/ES o
energetski učinkovitosti)

izvedene akcije
ozaveščanja

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
– izboljšanje kakovosti
zraka
– povečanje deleža
obnovljivih virov energije
– izvedba ukrepov
prilagajanja podnebnim
spremembam

Kazalnik v letu 2020

Št.

– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

izvedene akcije
ozaveščanja,
promocije,
usposabljanja in
izobraževanja;
pripravljene
strokovne
podlage

Kazalnik
v letu 2017

12650 /

– povečanje energetske
učinkovitosti za 20 %
(Direktiva 2012/27/ES o
energetski učinkovitosti)
– uresničitev ciljev
Direktive 2008/98/ES o
odpadkih
– zaveze v okviru
Konvencije ZN o
spremembi podnebja

– uresničitev ciljev glede
kakovosti zraka
(Direktiva 2008/50/ES o
kakovosti zunanjega
zraka)
– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

ZAGOTAVLJANJE
URESNIČEVANJA
CILJA

Stran
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1,25 mio EUR

5.11.
Informacijski sistem »OKOLJE«

MOP

MOP
– zagotavljanje izvajanja
Programa porabe
sredstev Sklada za
podnebne spremembe
– zagotavljanje izvajanja
Uredbe Komisije (EU)
št. 1031/2010 o
časovnem načrtu,
upravljanju in drugih
vidikih dražbe pravic do
emisije toplogrednih
plinov

zagotavljanje skladnosti
Slovenije z Odločbo št.
406/2009/ES EP in
Sveta

ZAGOTAVLJANJE
URESNIČEVANJA
CILJA

Nakup enot se izvede samo, če bo to potrebno za zagotavljanje skladnosti s pravnim redom EU.

dejanski stroški
opravljanja nalog
uradnega dražitelja
(po pogodbi,
upoštevajoč sodila)
in stroški Eko sklada
za izvedbo javnih
razpisov/pozivov po
tem programu

5.10.
Plačilo stroškov za upravljanje sistema
trgovanja

PRISTOJNOST
ZA
IZVAJANJE/KD
O BO IZVEDEL
JAVNI RAZPIS
MOP

/

nakup potrebne
količine enot

Kazalnik
v letu 2017

/

skladnost s pravnim
redom EU

Kazalnik v letu 2020

/

/

Pričakovani učinki na dvig
gospodarstva v RS

Št.

10

do 5 %

5.9.
Nakup enot CER/ERU ali enot AEA za
zagotavljanje skladnosti Slovenije z
10
Odločbo št. 406/2009/ES

UKREP

Predvidena
višina finančnih
sredstev
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MOP, EKO
SKLAD

– uresničitev ciljev
glede kakovosti zraka
(Direktiva 2008/50/ES
o kakovosti zunanjega
zraka)
– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

– uresničitev ciljev
glede kakovosti zraka
(Direktiva 2008/50/ES
o kakovosti zunanjega
zraka)
– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

Tabela vsebuje pogodbene vrednosti in ne dejanske realizacije izplačil sredstev v letu 2018.

do 2 mio EUR

5.1.3
Izgradnja kolesarske infrastrukture

MOP, EKO
SKLAD

– uresničitev ciljev
glede kakovosti zraka
(Direktiva 2008/50/ES
o kakovosti zunanjega
zraka)
– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES
– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
– izboljšanje kakovosti
zraka

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov,
– izboljšanje kakovosti
zraka

št. izboljšav
kolesarske
infrastrukture

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov

Kazalnik v letu 2020

št. novih vozil

št. novih vlakov

Kazalnik v letu
2018

– znižanje eksternih stroškov prometa,
– zmanjšanje stroškov za osebno
mobilnost prebivalstva

– zmanjšanje eksternih stroškov (zaradi
onesnaženja zraka, hrupa, prometnih
nesreč, podnebnih sprememb …) v
celotnem obdobju 2016–2045 za
374,3 mio EUR
– izboljšana storitev železniškega
prevoza potnikov in pogojev za
trajnostno mobilnost

Pričakovani učinki na dvig
gospodarstva v RS

84 / 23. 12. 2016

11

do 2,8 mio EUR

5.1.2
Nakup novih okolju prijaznih
avtobusov za izvajanje linijskih
prevozov v mestnem in medkrajevnem
prometu in predelava avtobusov na
električni pogon

SŽ – Potniški
promet d. o. o.

ZAGOTAVLJANJE
URESNIČEVANJA
CILJA

Št.

do 2 mio EUR

Predvidena višina
finančnih sredstev

PRISTOJNO
ST ZA
IZVAJANJE/
KDO BO
IZVEDEL
JAVNI
RAZPIS

12652 /

5.1.1
Prehod na energetsko učinkovit javni
železniški promet

UKREP

UKREPI, FINANCIRANI V LETU 201811

Stran
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do 0,7 mio EUR

do 1 mio EUR

do 1 mio EUR

do 150.000 EUR

5.1.5
Nakup novih okolju prijaznih
komunalnih vozil

5.1.6
Spodbujanje trajnostne mobilnosti
območij narave

5.1.7.
Obnovitev območij opuščene športnorekreacijske rabe

Predvidena višina
finančnih sredstev

5.1.4
Priprava mobilnostnih načrtov in
izvedba ukrepov

UKREP

zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

– izpolnjevanje cilja

– uresničitev ciljev
glede kakovosti zraka
(Direktiva 2008/50/ES
o kakovosti zunanjega
zraka)
– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

– uresničitev ciljev
glede kakovosti zraka
(Direktiva 2008/50/ES
o kakovosti zunanjega
zraka)
– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

– uresničitev ciljev
glede kakovosti zraka
(Direktiva 2008/50/ES
o kakovosti zunanjega
zraka)
– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

ZAGOTAVLJANJE
URESNIČEVANJA
CILJA

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov,
– izboljšanje kakovosti
zraka

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
– izboljšanje kakovosti
zraka

št. komunalnih
vozil

– št. prevoznih
sredstev z manj
emisijami
– št. električnih
postaj

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov,
– izboljšanje kakovosti
zraka

Kazalnik v letu 2020

št. mobilnostnih
načrtov in
izvedenih ukrepov

Kazalnik v letu
2018

– povečanje proračunskih prilivov iz
turizma
– povečanje BDP

– znižanje zunanjih stroškov prometa
– zmanjšanje stroškov za osebno
mobilnost prebivalstva

Pričakovani učinki na dvig
gospodarstva v RS

Št.

MOP, EKO
SKLAD

MOP, EKO
SKLAD

MOP, EKO
SKLAD

MOP,

PRISTOJNO
ST ZA
IZVAJANJE/
KDO BO
IZVEDEL
JAVNI
RAZPIS
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do 5 mio EUR

350.000 EUR

do 200.000 EUR

do 1 mio EUR

5.2.2
Projekt ERANET GEOTHERMICA

5.2.4
Nadgradnja manjših naprav za
proizvodnjo električne energije iz
obnovljivih virov energije za
samopreskrbo

5.3.1.
Priprava lokalnih in regionalnih
strategij prilagajanja

Predvidena višina
finančnih sredstev

prilagajanje vplivom
podnebnih sprememb

25-odstotni delež
obnovljivih virov
energije (Direktiva
2009/28/ES o
obnovljivih virih
energije)

št. priklopljenih ali
nadgrajenih
naprav za
proizvodnjo
električne energije
na obnovljive vire
energije
št. strategij v
pripravi/izvedbi

– št. zamenjav
starih kurilnih
naprav z novimi
kurilnimi
napravami
– št. zamenjav
starih kurilnih
naprav s toplotnimi
črpalkami
– skupna vhodna
toplotna moč
zamenjanih starih
kurilnih naprav na
tekoča ali plinasta
goriva z novimi
kurilnimi
napravami na
lesno biomaso ali
toplotnimi
črpalkami

zmanjšana ranljivost
občin/regij na vplive
podnebnih sprememb

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
– izboljšanje kakovosti
zraka

manjši izpad dohodkov in izplačil iz
proračuna ob naravnih nesrečah in
vremensko pogojenih ujmah

zmanjšanje stroškov prebivalstva za
električno energijo

zagotovitev delovnih mest v industriji
malih in srednjih podjetjih (izdelava
kurilnih naprav in pripadajoče opreme,
proizvodnja lesnih peletov ali briketov)

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
– izboljšanje kakovosti
zraka

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
– povečanje deleža OVE

Pričakovani učinki na dvig
gospodarstva v RS

Kazalnik v letu 2020
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MOP

EKO SKLAD

25-odstotni delež
obnovljivih virov
energije (Direktiva
2009/28/ES o
obnovljivih virih
energije)

– uresničitev ciljev
glede kakovosti zraka
(Direktiva 2008/50/ES
o kakovosti zunanjega
zraka
– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES
– 25-odstotni delež
obnovljivih virov
energije (Direktiva
2009/28/ES o
obnovljivih virih
energije)

Kazalnik v letu
2018

Št.

Konzorcij
Geotermica
MZI

EKO SKLAD

ZAGOTAVLJANJE
URESNIČEVANJA
CILJA

12654 /

5.2.1.
Zamenjava starih kurilnih naprav z
novimi kurilnimi napravami na lesno
biomaso ali s toplotnimi črpalkami

UKREP

PRISTOJNO
ST ZA
IZVAJANJE/
KDO BO
IZVEDEL
JAVNI
RAZPIS

Stran
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0,3 mio EUR

do 5 %

5.6
Tehnična pomoč

do 2 mio EUR

Predvidena višina
finančnih sredstev

5.5
Sofinanciranje projektov nevladnih
organizacij

5.4
Sofinanciranje projetkov iz programa
LIFE

UKREP

MOP

MOP

MOP

PRISTOJNO
ST ZA
IZVAJANJE/
KDO BO
IZVEDEL
JAVNI
RAZPIS

– povečanje
energetske
učinkovitosti za 20 %
(Direktiva 2012/27/ES
o energetski
učinkovitosti)
– uresničitev ciljev
Direktive 2008/98/ES
o odpadkih
– zaveze v okviru
Konvencije ZN o
spremembi podnebja

– uresničitev ciljev
glede kakovosti zraka
(Direktiva 2008/50/ES
o kakovosti zunanjega
zraka)
– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

ZAGOTAVLJANJE
URESNIČEVANJA
CILJA

– zmanjšanje stroškov gospodarstva in
gospodinjstev
– nova delovna mesta v povezavi z
energetskim izboljšanjem stavb,
obnovljivimi viri energije, ponovno
uporabo in recikliranjem odpadkov,
zmanjšanjem porabe virov (vode,
energije, materialov)

– zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
– izboljšanje kakovosti
zraka
– povečanje deleža
obnovljivih virov
energije,
– izvedba ukrepov
prilagajanja podnebnim
spremembam

izvedene akcije
ozaveščanja,
promocije,
usposabljanja in
izobraževanja;
pripravljene
strokovne podlage

opredeljeni v posameznem projektu

zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov in/ali
izboljšanje kakovosti
zraka

opredeljeni v
posameznem
projektu

opredeljeni v posameznem projektu

Pričakovani učinki na dvig
gospodarstva v RS

zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov in/ali
izboljšanje kakovosti
zraka

Kazalnik v letu 2020

opredeljeni v
posameznem
projektu

Kazalnik v letu
2018
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do 5 %

5.9
Nakup enot CER/ERU ali enot AEA za
zagotavljanje skladnosti Slovenije z
12
Odločbo št. 406/2009/ES

zagotavljanje
uresničevanja cilja:
zaveza v okviru
Konvencije ZN o
spremembi podnebja
zagotavljanje
skladnosti Slovenije z
Odločbo št.
406/2009/ES EP in
Sveta

MOP

MOP

pričakovani delež
Slovenije v okviru
skupnega
podnebnega
financiranja
razvitih držav
sveta do leta 2020
nakup potrebne
količine enot

izvedene akcije
ozaveščanja

Kazalnik v letu
2018

skladnost s pravnim
redom EU

zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov

Kazalnik v letu 2020

/

skupna prizadevanja držav na področju
podnebnih sprememb in hkratno
povečanje deleža uradne razvojne
pomoči Slovenije državam v razvoju

– zmanjšanje stroškov gospodinjstevza
rabo energije

Pričakovani učinki na dvig
gospodarstva v RS

84 / 23. 12. 2016

Nakup enot se izvede samo, če bo to potrebno za zagotavljanje skladnosti s pravnim redom EU.

do 1 mio EUR

5.8
Mednarodna razvojna pomoč v okviru
financiranja globalnih podnebnih
prizadevanj

– povečanje
energetske
učinkovitosti za 20 %
(Direktiva 2012/27/ES
o energetski
učinkovitosti)

– izpolnjevanje cilja
zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov na
podlagi Odločbe
406/2009/ES

ZAGOTAVLJANJE
URESNIČEVANJA
CILJA

Št.

12

do 150.000 EUR

Predvidena višina
finančnih sredstev
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5.7.
Ukrepi za zmanjšanje energetske
revščine

UKREP

PRISTOJNO
ST ZA
IZVAJANJE/
KDO BO
IZVEDEL
JAVNI
RAZPIS
MOP ,
EKOSKLAD

Stran
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dejanski stroški
opravljanja nalog
uradnega dražitelja (po
pogodbi, upoštevajoč
sodila) in stroški Eko
sklada za izvedbo javnih
razpisov/pozivov po tem
programu

1,25 mio EUR

5.11
Informacijski sistem »OKOLJE«

Predvidena višina
finančnih sredstev

5.10
Plačilo stroškov za upravljanje sistema
trgovanja

UKREP

MOP

PRISTOJNO
ST ZA
IZVAJANJE/
KDO BO
IZVEDEL
JAVNI
RAZPIS
MOP
– zagotavljanje
izvajanja upravljanja
sistema trgovanja z
pravicami do emisije
CO2 in Programa
porabe sredstev
Sklada za podnebne
spremembe
– zagotavljanje
izvajanja Uredbe
Komisije (EU)
št. 1031/2010 o
časovnem načrtu,
upravljanju in drugih
vidikih dražbe pravic
do emisije
toplogrednih plinov

ZAGOTAVLJANJE
URESNIČEVANJA
CILJA
Kazalnik v letu 2020

/

Kazalnik v letu
2018

/

/

Pričakovani učinki na dvig
gospodarstva v RS
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OCENA UČINKOV IZBRANIH UKREPOV

8.1

PREHOD NA ENERGETSKO UČINKOVIT JAVNI ŽELEZNIŠKI POTNIŠKI PROMET

Z investicijo v nova vozna sredstva železniškega potniškega prometa bi višina neposredno prihranjenega
CO2 na letni ravni znašala 3837,19 t CO2, upoštevajoč pričakovano življenjsko dobo novih EMG, ki znaša
30 let, bi skupni prihranek za to obdobje znašal 115.115,85 t CO2. Upoštevajoč vrednost skupnih emisij
toplogrednih plinov iz železnic – kategorija 1.A.3.c. –, ki so leta 2014 znašale 41,04 kt CO2, bi skupni
učinek obravnavanega ukrepa zaradi prihranka goriva in električne energije lahko prispeval k zmanjšanju
obsega navedenih emisij za 9,35 odstotka.
Prav tako se pozitiven učinek obravnavanega ukrepa »Nabave novih voznih sredstev železniškega
potniškega prometa« pričakuje pri rasti deleža obnovljivih virov energije v prometu v višini 0,127-odstotne
točke in pri prihranku energije iz naslova nižje porabe električne energije elektromotornih voznih sredstev,
ki po ocenah znaša 13,1 GWh, kar je 2,5 odstotka potrebnega letnega prihranka (523 GWh – Akcijski
načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, str. 22).
Ocenjena skupna investicijska vrednost znaša 141,7 milijona eurov brez DDV, pri čemer so upoštevani
tudi drugi stroški investicije (obvezni rezervni deli, stroški transporta, kontrole, zavarovalni stroški, stroški
priprave investicijske dokumentacije). Investicija bo izvedena naenkrat, delež vpliva na emisije
toplogrednih plinov pa se izračuna proporcionalno glede na vložena sredstva iz Sklada za podnebne
spremembe.
8.2

IZGRADNJA KOLESARSKE INFRASTRUKTURE

Ukrep je ocenjen v višini do 2 milijonov eurov v letu 2018. Neposredni učinek ukrepa na zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov je ocenjen na 376 t CO2 manj letno, kar je 0,007 odstotka vseh emisij v sektorju
promet (po podatkih za leto 2014), vendar so infrastrukturni ukrepi nujen predpogoj za izvedbo drugih
ukrepov.
Pri oceni prispevka izgradnje kolesarske infrastrukture k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov smo
upoštevali ocenjeno vrednost tekočega metra infrastrukture po podatkih Mestne občine
Ljubljana (izvedba kolesarske steze stane 150 eurov/m, če ne gre za nove površine z odkupi zemljišč in
če ni drugih stroškov). Poleg skupne dolžine kolesarskih stez je za oceno vpliva pomembna tudi njihova
povezanost v sklenjen sistem, kar se kaže v primeru nakupovalnih središč BTC in Rudnik, ki sta od
središča mesta oddaljeni približno 4 km, bistvena razlika pa je v sklenjenosti kolesarskih povezav do
obeh središč. Po anketi iz leta 2013 prihaja v BTC s kolesom devet odstotkov obiskovalcev, v NC Rudnik
pa le trije odstotki teh. Če slabi infrastrukturi pripišemo polovico izpada, bi lahko sklepali, da se bo ob
dokončanju sklenjenega kakovostnega omrežja kolesarske infrastrukture delež kolesarjev lahko celo
podvojil (s treh na šest odstotkov). Po grobih ocenah je povprečna razdalja poti s kolesom dvakrat po 3
km, po podatkih Supernove je obiskovalcev več kot štiri milijone letno, kar pomeni 11.000 obiskovalcev
dnevno. Ob oceni, da obiskovalci Supernove predstavljajo polovico obiskovalcev nakupovalnega
središča, bi 3 odstotki pomenili 660 obiskovalcev dnevno oziroma 3960 prevoženih km osebnih
avtomobilov dnevno manj, kar bi, če povprečen avtomobil dosega trenutno 130 gCO2/km (kar je enako
kot po podatkih Agencije RS za okolje o izpustih CO2 na potniški kilometer (109,4 g/pkm v 2011)
pomnoženo s povprečno zasedenostjo avtomobila 1,2), pomenilo 515 kg CO2 na dan oziroma 188 t CO2
manj letno, zaradi izgradnje 3 km kolesarske infrastrukture oziroma 450.000 eurov investicije. Višina
skupnega prihranka za milijon eurov je torej 376 t CO2 letno.
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PRIPRAVA MOBILNOSTNIH NAČRTOV

Ocene o spremembi potovalnih navad po pripravi mobilnostnih načrtov so različne, gibljejo se med
3,3 odstotka in 32 odstotkov, za oceno zaradi hkratne izvedbe mehkih ukrepov predvidevamo
spremembo potovalnih navad 20 odstotkov zaposlenih. Povprečna dolžina potovanj na delo z osebnim
avtomobilom je po anketi po gospodinjstvih LUR/MOL iz leta 2013 8,9 km v eno smer; osebne avtomobile
po isti anketi uporablja 63 odstotkov ljudi. Ocenjuje se, da bi lahko izvedli mobilnostne načrte in ukrepe za
20 ustanov s po približno 300 zaposlenimi (10.000 eurov je ocena za pripravo mobilnostnega načrta in
25.000 eurov za izvedbo mehkih ukrepov, predvidenih v mobilnostnih načrtih). Povprečen avtomobil
dosega 130 gCO2/km.
Izračun prihranka je tako:
20 x 300 x 0,63 x 0,20 = 756 ljudi x 17,8 km (8,9 km x 2) število km 130 gCO2/km = 1,75 t CO2 manj
letno.
8.4

NAKUP NOVIH, OKOLJU PRIJAZNIH AVTOBUSOV/MINIBUSOV ZA IZVAJANJE
DEJAVNOSTI LINIJSKIH AVTOBUSNIH PREVOZOV V MESTNEM IN MEDKRAJEVNEM
PROMETU

Promet obsega okrog 40 odstotkov končne energije in okrog 50 odstotkov emisij toplogrednih plinov
v sektorjih izven Evropske sheme za trgovanje z pravicami do emisije, za katere veljajo nacionalne
obveznosti zmanjševanja emisij skladno z Odločbo št. 406/2009/ES13. Prometni sektor je zato, ker emisije
v tem sektorju zelo hitro naraščajo, v Sloveniji najhitreje med vsemi državami iz Aneksa I h Kjotskemu
protokolu14, v OPTGP15 poudarjen kot ključni sektor pri doseganju ciljev Republike Slovenije na področju
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Dolgoročni cilj, ki ga opredeljuje omenjeni operativni program, je
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz tega sektorja do leta 2050 najmanj za polovico, kratkoročni pa
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za devet odstotkov do leta 2020 glede na leto 2008 z
uveljavljanjem trajnostnega prometa. Taka cilja nalagata dejavnosti, usmerjene v uveljavljanje
nizkoogljičnih tehnologij in trajnostnega prevoza, kar vključuje spodbujanje nakupa novih vozil z nizkimi
emisijami. Povečanje uporabe javnega potniškega prometa, ki ga spodbuja nakup novih okolju prijaznih
vozil, bi moralo skladno s projekcijami iz navedenega operativnega programa prispevati k povečanju
števila potniških kilometrov v javnem potniškem prometu s 1633 v letu 2012 na 2092 v letu 2020, ob
hkratnemu zmanjšanju specifičnih emisij CO2 na enoto energije v prometu s 67 v letu 2012 na 64 tCO2/TJ
v letu 2020.
Na območjih preseganj so mestni avtobusi z relativno pogostnostjo voženj (v času konic je vožnja in s
tem delovanje motorja praktično neprekinjena) pomemben vir emisij toplogrednih plinov in delcev PM 10.
Zamenjava avtobusov emisijskega razreda EURO III in manj z avtobusi emisijskega razreda Euro VI ima
naslednje neposredne okoljske učinke:
- zaradi večje učinkovitosti motorjev zmanjšanje porabe goriva in posledično blaženje podnebnih
sprememb (kar pomeni javni potniški promet v okviru trajnostne mobilnosti),
- zmanjšanje vseh vrst emisij pri notranjem izgorevanju diezelskih motorjev, pri čemer so za
kakovost zraka še zlasti pomembni delci PM10, še za večje zmanjšanje izpustov gre, če
zastarela vozila zamenjajo avtobusi na stisnjen zemeljski plin (CNG), hibridni avtobusi ali
električni avtobusi ter
- zmanjšanje hrupa še zlasti pri nabavi avtobusov na stisnjen zemeljski plin (CNG), hibridni
avtobusi ali električni avtobusi.
Poleg neposrednih učinkov je pri nabavi takšnih avtobusov je računati še na posredne učinke, saj se bo
delež prepeljanih potnikov zaradi modernosti avtobusov povečal.

13

Odločba 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne
5. 6. 2009, str. 136).
14
Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembah podnebja (Uradni list RS –
Mednarodne pogodbe, št. 17/02).
15
Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 je Vlada RS sprejela decembra 2014.
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ZAMENJAVA STARIH MALIH KURILNIH NAPRAV Z NOVIMI NA LESNO BIOMASO

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16)
v 5. členu določa razporeditev malih kurilnih naprav, in sicer na:
– trdno gorivo pri vhodni toplotni moči, manjši od 1 MW;
– tekoče gorivo pri vhodni toplotni moči, manjši od 5 MW;
– plinasto gorivo pri vhodni toplotni moči, manjši od 10 MW.
Male kurilne naprave se naprej delijo na:
– enosobne kurilne naprave na trdno gorivo, ki so namenjene zlasti ogrevanju prostora, v katerem
so postavljene; za enosobno kurilno napravo se štejejo npr. kamin, lončena peč, štedilnik
s posredno ogrevano pečico ali brez nje in peletna peč;
– male kurilne naprave, ki se uporabljajo za ogrevanje več prostorov (npr. centralno ogrevanje).
V tu obravnavanem programu je predvideno financiranje zamenjave obstoječih (tj. starih) malih kurilnih
naprav, ki se uporabljajo v gospodinjstvih. Zato so te male kurilne naprave, ne glede na vrsto goriva, ki ga
uporabljajo, predvsem v razredu toplotne moči od 4 do 25 kW. Redka so gospodinjstva, ki uporabljajo
malo kurilno napravo z večjo močjo za ogrevanje svoje hiše.
Zamenjava malih kurilnih naprav v gospodinjstvih je predmet dveh ukrepov:
– zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi
črpalkami (točki 5.1.1 in 5.3.2);
– zamenjava načina ogrevanja, pri čemer se stare kurilne naprave prenehajo uporabljati,
gospodinjstvo pa se priključi na skupno kotlovnico na lesno biomaso v večstanovanjskih stavbah.
Male kurilne naprave v skupnih kotlovnicah imajo vhodno toplotno moč od nekaj deset kW do
1 MW, odvisno od števila gospodinjstev, ki se priključijo na razvod toplote iz teh
kotlovnic (točka 5.3.1). Poleg izgradnje novih skupnih kotlovnic se financirajo tudi obnove
obstoječih kotlovnic, tj. vgradnja nove male kurilne naprave na trdna goriva, ki nadomesti staro
napravo na trdna, tekoča ali plinasta goriva na obstoječi lokaciji skupne kotlovnice.
Pri Ministrstvu za okolje in prostor se vzpostavlja register malih kurilnih naprav v Republiki Sloveniji. Po
trenutno razpoložljivih podatkih je v Republiki Sloveniji evidentirano skupaj 211.209 malih kurilnih naprav
na trdno, tekoče in plinasto gorivo. Povprečna starost teh kurilnih naprav je ocenjena na 17 let.
Ocena učinka zamenjave malih kurilnih naprav temelji na zmanjšanju emisije snovi v zrak zaradi uporabe
nove kurilne naprave. Za male kurilne naprave so mejne vrednosti določene v Uredbi o emisiji snovi v
zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16), in sicer:
– za enosobne kurilne naprave na trdno gorivo je trenutna mejna vrednost celotnega prahu
0,04 g/m3 dimnega plina; mejna vrednost celotnega prahu je za enosobne kurilne naprave, ki so
bile dane v uporabo do 31. decembra 2014, znašala 0,075 g/m3;
– za male kurilne naprave na trdno gorivo, ki se uporabljajo za ogrevanje več prostorov, je trenutna
mejna vrednost celotnega prahu 0,04 g/m3 za kurilne naprave z avtomatskim podajanjem goriva
in 0,06 g/m3 za kurilne naprave z ročnim podajanjem goriva; mejna vrednost celotnega prahu je
bila za te naprave, ki so bile dane v uporabo do 31. decembra 2015, določena na 0,06 g/m3 pri
uporabi briketov ali peletov, 0,1 g/m3 pri uporabi naravnega lesa in 0,09 g/m3 pri uporabi
premoga, za naprave, ki so bile dane v uporabo do 31. decembra, pa na 0,15 g/m3 dimnega
plina.
– za male kurilne naprave na tekoče in plinasto gorivo mejna vrednost za prah ni predpisana, saj se
pri kurjenju teh goriv veliko manjša.
V praksi se meritve emisij dimnih plinov za male kurilne naprave na trdna goriva ne izvajajo, saj za to še
ni bil izdan ustrezen predpis, ki bi določil metodologijo meritev. Zato ni mogoče navesti dejanskih
vrednosti emisij dimnih plinov za kurilne naprave, ki so trenutno v uporabi. Predvideva se, da so emisije
starejših malih kurilnih naprav na trdna goriva višje od mejnih vrednosti, ki so določene v uredbi. Številne
stare kurilne naprave, še posebej tiste, starejše od 20 let, bi že morale biti izločene iz uporabe. Ocena
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učinka zamenjave malih kurilnih naprav se zato izvede glede na mednarodno priznane emisijske faktorje
na enoto energije, ki se uporabljajo pri pripravi statističnih evidenc emisij, in sicer (op.: celotni prah
vsebuje 95 odstotkov delcev PM10):
– za stare enosobne kurilne naprave 760 g/GJ PM10 oziroma 800 g/GJ celotnega prahu pri uporabi
polen ali sekancev;
– za stare male kurilne naprave, ki se uporabljajo za centralno ogrevanje, 480 g/GJ PM10 oziroma
505 g/GJ pri uporabi polen ali sekancev;
– za stare enosobne kurilne naprave 450 g/GJ PM10 oziroma 500 g/GJ celotnega prahu pri uporabi
premoga;
– za stare male kurilne naprave ki se uporabljajo za centralno ogrevanje, 225 g/GJ PM10 oziroma
261 g/GJ celotnega prahu pri uporabi premoga;
– za nove enosobne in male kurilne naprave za centralno ogrevanje 95 g/GJ PM10 oziroma
100 g/GJ celotnega prahu pri uporabi polen ali sekancev;
– za nove enosobne in male kurilne naprave za centralno ogrevanje 29 g/GJ PM10 oziroma
31 g/GJ celotnega prahu pri uporabi peletov ali briketov iz naravnega lesa;
– za male kurilne naprave na tekoče gorivo 1,9 g/GJ za PM10;
– za male kurilne naprave na plinasto gorivo 1,2 g/GJ za PM10.
Za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi
črpalkami je namenjeno pet mio eurov. Financira se del nabavne cene kurilne naprave in pripadajoče
opreme, ki bo večji na območjih, na katerih je zrak čezmerno onesnažen z delci PM10 kot na drugih
območjih. Pri tem bo odprta možnost nabave malih in enosobnih kurilnih naprav, ki uporabljajo različna
goriva. Za določitev prihranka emisij je treba predvideti število novih naprav. Okvirne cene malih kurilnih
naprav in toplotnih črpalk so:
– 8000 eurov za malo kurilno napravo na polena;
– 6000 eurov za malo kurilno napravo na pelete ali brikete;
– 4000 eurov za kamin s toplotnim izmenjevalcem (centralno ogrevanje stanovanja);
– 2000 eurov za enosobno kurilno napravo;
– 12.000 eurov za toplotno črpalko v sistemu voda/voda;
– 5000 eurov za toplotno črpalko v sistemu zrak/voda.
Ob predvidenem povprečnem financiranju 40-odstotnega deleža nabavne cene naprave bi šest mio eurov
zadostovalo za:
– 650 malih kurilnih naprav na polena;
– 650 malih kurilnih naprav na pelete ali brikete;
– 25 kaminov s toplotnim izmenjevalcem (centralno ogrevanje stanovanja);
– 100 enosobnih kurilnih naprav;
– 300 toplotnih črpalk v sistemu voda/voda;
– 400 toplotnih črpalk v sistemu zrak/voda
Zmanjšanje emisije snovi v zrak se določi glede na:
– uporabo novega kamina s toplotnim izmenjevalcem ali enosobne kurilne naprave v stanovanju,
pri čemer se predvideva 50 m2 veliko stanovanje in energijsko število za ogrevanje 150 kWh/m2;
potrebna energija za ogrevanje stanovanja je 27 GJ, kar pomeni približno zmanjšanje emisij (za
25 kaminov in 100 enosobnih kurilnih naprav) za 5 t PM10/leto,
– uporabo nove male kurilne ali toplotne črpalke v hiši, pri čemer se predvideva 150 m2 velika hiša
in energijsko število za ogrevanje 150 kWh/m2; potrebna energija za ogrevanje hiše je 81 GJ, kar
pomeni približno zmanjšanje emisij (za 1300 malih kurilnih naprav in 700 toplotnih črpalk) za
242 t PM10/leto.
Poleg tega so nove kurilne naprave tudi energetsko učinkovitejše. Stare kurilne naprave običajno
obratujejo s 50-odstotnim izkoristkom, novejše kurilne naprave na polena pa približno s 83-odstotnim
izkoristkom oziroma na pelete s 85-odstotnim izkoristkom.
Za primerjavo zmanjšanja emisije prahu iz malih kurilnih naprav se lahko uporabijo podatki kazalnikov
okolja,
ki
so
na
voljo
na
spletnih
straneh
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okolje (http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=746). Leta 2014 je bilo 14.169 t emisij delcev
PM10, od tega 8639 t iz rabe goriv v gospodinjstvu in storitvenem sektorju.

8.6

NAKUP NOVIH, OKOLJU PRIJAZNIH KOMUNALNIH VOZIL NA OBMOČJIH PRESEGANJ

Komunalna vozila na območju preseganj so poleg osebnih avtomobilov in vozil javnega potniškega
prometa eden od večjih virov slabe kakovosti zraka na področju prometa.
Ukrepi na področju kakovosti zraka na področju prometa temeljijo predvsem na prehodu k trajnostni
mobilnosti (uporaba javnega potniškega prometa, peš hoja, kolesarstvo).
Komunalna vozila opravljajo svojo dejavnost na območju preseganj dnevno ob delavnikih in njihova
dejavnost je neodložljiva. Čeprav opravljajo nekatere dejavnosti predvsem zjutraj (kot je odvoz
odpadkov), da ne bi ovirala pretočnosti prometa, pa svojo dejavnost izvajajo skozi ves delovnik.
V delu virov emisij, ki izhajajo iz komunalnih vozil, se izvajanja komunalnih dejavnosti ne da zmanjšati
oziroma se lahko to zmanjša v zelo majhnem obsegu z upravljavskimi ukrepi, v preostalem delu je edini
mogoč ukrep zamenjava zastarelih komunalnih vozil s sodobnimi vozili, ki imajo manjšo porabo
goriva (kar prispeva k blaženju podnebnih sprememb) in manjše izpuste. Taka komunalna vozila se ne
glede na vrsto motorja lahko primerjajo z avtobusi emisijskega razreda EURO VI.
Na območjih preseganj so komunalna vozila z pogostnostjo voženj praktično ves dan pomemben vir
emisij toplogrednih plinov in delcev PM 10. Zamenjava zastarelih komunalnih vozil emisijskega razreda
EURO III in manj s komunalnimi vozili emisijskega razreda Euro VI ima naslednje neposredne okoljske
učinke:
- zaradi večje učinkovitosti motorjev zmanjšanje porabe goriva in posledično blaženje podnebnih
sprememb,
- zmanjšanje vseh vrst emisij pri notranjem izgorevanju diezelskih motorjev, pri čemer so za
kakovost zraka še zlasti pomembni delci PM10, še za večje zmanjšanje izpustov gre, če
zastarela komunalna vozila zamenjajo na stisnjen zemeljski plin (CNG), hibridna komunalna
vozila ali električna komunalna vozila ter
- zmanjšanje hrupa še zlasti pri nabavi komunalnih vozil na stisnjen zemeljski plin (CNG), hibridna
komunalna vozila ali električna komunalna vozila.

8.7

PROJEKT ERANET GEOTERMICA

Demonstracijski projekt je zelo pomemben zaradi vračanja vode nazaj na mesto, s katerega je bila
črpana. Če se voda ne bo vračala nazaj v vodonosnik, bo prišlo do osiromašenja termalnega
vodonosnika in nazadnje do prenehanja črpanja termalne vode. Če bodo zdravilišča/rastlinjaki želeli
obratovati naprej, bodo morali zamenjati energent in energijo zagotoviti drugače, najverjetneje
z zemeljskim plinom, kar pa bo povzročilo povečanje toplogrednih plinov. Na eni od mogočih lokacij, na
kateri bi se demo projekt ob upoštevanju določenega pretoka in temperature termalne vode lahko izvajal,
ocena podatkov kaže, da gre za najmanj 45–50 TJ prihranka energije. Če bi tega nadomestili
z zemeljskim plinom, bi po oceni to pomenilo prihranek okoli 2700 t CO2.
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PRIPRAVA LOKALNIH IN REGIONALNIH STRATEGIJ PRILAGAJANJA

Ukrep bo prispeval k izpolnjevanju mednarodnih obveznosti Republike Slovenije v skladu z določili
Pariškega sporazuma in hkrati omogočil izvajanje drugih relevantnih ukrepov na področju prilagajanja, ki
so opredeljeni v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in
drugih programih. Ukrep bo imel multiplikacijski učinek na domače gospodarstvo predvsem zaradi
prihranka stroškov, hkrati pa bo pomenil manjši izpad dohodkov in izplačil iz proračuna ob naravnih
nesrečah in vremensko pogojenih ujmah.
8.9
8.9.1

TEHNIČNA POMOČ
Ozaveščanje, promocija, izobraževanje in usposabljanje ter priprava strokovnih podlag
v podporo izvajanju ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja
podnebnim spremembam

Informiranje in ozaveščanje pomembno posredno vpliva ta na izvajanje drugih ukrepov Operativnega
programa zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 in s tem na doseganje načrtovanega zmanjšanja
emisij toplogrednih plinov. Ciljno usmerjeno usposabljanje prispeva k dejanski pripravi in izvedbi ukrepov
in poveča kakovost izvedbe.
Multiplikacijski in sinergijski učinki: Pri udeleženih v dejavnostih izobraževanja in usposabljanja se
izboljšajo kompetence in s tem možnosti za zaposlitev na obetajočih zelenih delovnih mestih z višjo
dodano vrednostjo od povprečja gospodarskih dejavnosti. Krepijo se kadrovske zmožnosti. Izboljšajo se
konkurenčnost in razvojne možnosti družbe.
Izobraževanje in usposabljanje sta ključna za izvajanje ukrepov na področju zelene gospodarske rasti in
doseganje večjih razvojnih koristi programa. Ukrepi na področju informiranja, ozaveščanja, izobraževanja
in usposabljanja so toliko nujnejši zaradi ponovne oživitve gospodarske dejavnosti in s tem
pričakovanega povečanja pritiskov na okolje. V preteklih letih so se namreč izpusti toplogrednih plinov
znižali predvsem zaradi padca gospodarske dejavnosti (Poročilo o razvoju 2014), zato je nadaljnje
zniževanje emisij toplogrednih plinov kar najbolj odvisno od učinkovitega izvajanja ukrepov podnebne
politike, k čemur kar najbolj prispevajo ozaveščeni, izobraženi in usposobljeni deležniki.
8.10 IZPOLNJEVANJE MEDNARODNE OBVEZNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE V OKVIRU
MEDNARODNIH GLOBALNIH PRIZADEVANJ
S podpisom in ratifikacijo Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja se je Republika Slovenija tako
kot vse razvite države pogodbenice konvencije zavezala, da bo zagotovila ustrezne podnebne finance
v okviru ukrepov na področju globalne podnebne politike v okviru Združenih narodov za dosego cilja
ohranitve povečanja globalne temperature pod 2o Celzija. V tem okviru so se države pogodbenice
zavezale, da bodo v skladu z načelom skupne, toda različne odgovornosti in individualnih zmožnosti,
prispevale ustrezno finančno pomoč za mednarodne podnebne dejavnosti na področju zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov in prilagajanja podnebnim spremembam v manj razvitih državah, ki vključuje
tudi prenos ustreznih tehnologij in krepitev administrativne sposobnosti na tem področju.
Izbor projektov za sofinanciranje prek mednarodnega razvojnega sodelovanja se izvaja na osnovi
sprejetega Okvirnega programa mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči
Republike Slovenije, ki ga sprejme Vlada RS. Projekti, ki se sofinancirajo iz Sklada za podnebne
spremembe, morajo v zasnovi izkazovati svoj prispevek k blaženju podnebnih sprememb in prilaganju
tem. Pri izboru imajo prednost projekti, ki najbolj celovito prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in
prilaganju tem, in projekti, ki z nižjimi zneski v kar najkrajšem času dosežejo kar največji rezultat.
Podrobna ocena učinkov glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja podnebnim
spremembam se pripravi na podlagi nabora mogočih projektov, ki so zajeti v vsakoletnem noveliranem
programu mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije.
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Sklep o določitvi cene za osnove vodnih
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih
zemljišč za leto 2017

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list
RS, št. 103/02 in 122/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi cene za osnove vodnih povračil
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč
za leto 2017
I
Cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in
vodnih zemljišč za leto 2017 so po vrstah posebne rabe vode
in naplavin določene v prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-55/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2550-0111
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga: Višina vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih
zemljišč za leto 2017
klasifi-

klasifi-

klasifika-

kacij-

kacij-

cijska

ska

ska

kategorija

opis posebne rabe vode

cena v
eurih /
merska

številka

enota, s

podka-

katero se

tegori-

izrazi

ja

obseg
posebne
rabe vode
in rabe
naplavin

1.

raba vode za oskrbo s pitno vodo
1.1.

raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo
1.1.1.

raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo, če ni opredeljeno drugače

0,0638
3

eura/m
1.1.2.

raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja na podlagi evidentiranja

/

1

skladno s predpisom o evidentirani posebni rabi vode ( )
1.2.

raba vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba
1.2.1.

raba vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba

0,0638
eura/m

2.

3

raba vode za tehnološke namene
2.1.

raba vode iz vodnega vira za tehnološke namene
2.1.1.

raba vode iz vodnega vira za tehnološke namene, če ni opredeljeno drugače

0,092
eura/m

2.1.2.
2.2.

3

raba vode iz vodnega vira za potrebe hlajenja v procesu proizvodnje

0.00738

električne energije v termoelektrarnah ali jedrskih elektrarnah

eura/m

3

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za tehnološke namene
2.2.1.

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za tehnološke namene

0,1009
eura/m

3.

3

raba vode za potrebe dejavnosti kopališč
3.1.

raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč
3.1.1.
3.1.2.

3.2.

raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč, če ni

0,092

opredeljeno drugače

eura/m

raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč, če se

0,092

rabi termalna, mineralna ali termomineralna voda

eura/m

3

3

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za potrebe dejavnosti
bazenskih kopališč
3.2.1.

3.3.

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za potrebe dejavnosti

0,1009

bazenskih kopališč

eura/m

3

raba vodnega ali morskega javnega dobra za potrebe dejavnosti naravnih
kopališč
3.3.1.

raba vodnega ali morskega javnega dobra za potrebe dejavnosti naravnih

0,9597

kopališč

eura/m
2

4.

2

3

raba vode za pridobivanje toplote ( ) ali ogrevanje ( )
4.1.

raba vode za pridobivanje toplote
4

4.1.1.

raba vode za pridobivanje toplote, če ni opredeljeno drugače ( )

0,9740

4.1.2.

raba vode za pridobivanje toplote, ki se izvaja na podlagi evidentiranja

/

eura/MWh
1

skladno s predpisom o evidentirani posebni rabi vode ( )
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raba vode za ogrevanje, če se rabi termalna, mineralna ali termomineralna
voda
4.2.1.

raba vode iz vodnega vira za ogrevanje, če se rabi termalna, mineralna ali
5

termomineralna voda ( )
5.

0,9740
eura/MWh

raba vode za namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin
5.1.

raba vode iz vodnega vira za namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin
5.1.1.

raba vode iz vodnega vira za namakanje kmetijskih zemljišč

0,0015
eura/m

5.1.2.

raba vode iz vodnega vira za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča

0,0919
eura/m

5.1.3.

raba vode iz vodnega vira za zalivanje vrta, ki se izvaja na podlagi

3

3

/
1

evidentiranja skladno s predpisom o evidentirani posebni rab vode ( )
5.1.4.

6

raba vode iz vodnega vira za zalivanje oziroma namakanje ( )

0,0919
eura/m

5.2.

3

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje
kmetijskih zemljišč ali drugih površin
5.2.1.
5.2.2.

6.

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje

0,0015

kmetijskih zemljišč

eura/m

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje površin,

0,1092

ki niso kmetijska zemljišča

eura/m

3

3

raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih
ribnikih
6.1.

raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih
ribnikih
6.1.1.

7.

raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih

0,0194

ribnikih

eura/m

2

raba vode oziroma vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali
podobne naprave
7.1.

raba vode oziroma vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali
podobne naprave
7.1.1.
7.1.2.

8.

raba vode za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, ki ni plavajoča

0,1948

naprava

eura/MWh

raba vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali podobne

0,4

naprave, ki je plavajoča naprava

eura/m

2

raba vode oziroma vodnega ali morskega javnega dobra za gojenje
sladkovodnih in morskih organizmov
8.1.

raba vode oziroma vodnega javnega dobra za gojenje sladkovodnih
organizmov
8.1.1.

raba vode za gojenje salmonidnih vrst rib

0,000036
eura/m

8.1.2.

raba vodnega javnega dobra za gojenje ciprinidnih vrst rib

0,000972
eura/m

8.1.3.
8.1.4.
8.2.

3

2

raba vode za gojenje drugih sladkovodnih organizmov, pri katerih je prirast

0,000036

odvisen od pretočnosti

eura/m

raba vodnega javnega dobra za gojenje drugih sladkovodnih organizmov, pri

0,000972

katerih prirast ni odvisen od pretočnosti

eura/m

3

2

raba morskega javnega dobra za gojenje morskih organizmov
8.2.1.

raba morskega javnega dobra za gojenje morskih rib

0,00498
eura/m

8.2.2.

raba morskega javnega dobra za gojenje morskih školjk

2

0,00498
eura/m

2

Uradni list Republike Slovenije
8.2.3.

Št.

84 / 23. 12. 2016 /

raba morskega javnega dobra za gojenje drugih morskih organizmov

Stran

0,00498
eura/m

9.

12667

2

raba vodnega ali morskega javnega dobra za obratovanje pristanišč in raba
vodnega javnega dobra za obratovanje vstopno-izstopnih mest po predpisih o
plovbi po celinskih vodah
9.1.

raba morskega javnega dobra za obratovanje pristanišč
9.1.1.

raba morskega javnega dobra za obratovanje pristanišča za javni promet

0,25
eura/m

9.1.2.

raba morskega javnega dobra za obratovanje športnega pristanišča

0,345
eura/m

9.1.3.

raba morskega javnega dobra za obratovanje turističnega pristanišča (marine)

2

2

2,07
2

eura/m
9.1.4.

raba morskega javnega dobra za obratovanje krajevnega pristanišča

0,345
eura/m

9.1.5.

raba morskega javnega dobra za obratovanje vojaškega pristanišča

0,345
eura/m

9.1.6.

raba morskega javnega dobra za obratovanje drugega pristanišča

2

0,345
eura/m

9.2.

2

2

raba vodnega javnega dobra za obratovanje pristanišč in vstopno-izstopnih
mest na celinskih vodah
9.2.1.

raba vodnega javnega dobra za obratovanje pristanišč na celinskih vodah

0,345
eura/m

9.2.2.
10.

raba vodnega javnega dobra za obratovanje vstopno-izstopnih mest po

0,345

predpisih o plovbi po celinskih vodah

eura/m

2

2

raba vode za zasneževanje smučišč in drugih površin
10.1.

raba vode iz vodnega vira za zasneževanje smučišč in drugih površin
10.1.1.

raba vode iz vodnega vira za zasneževanje smučišč in drugih površin

0,0666
eura/m

10.2.

3

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za zasneževanje
smučišč in drugih površin
10.2.1.

11.

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za zasneževanje

0,0666

smučišč in drugih površin

eura/m

3

raba vode za proizvodnjo električne energije
11.1.

raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano
močjo, manjšo od 10 MW
11.1.1.
11.1.2.

11.2.

raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni

0,2361

z instalirano močjo, manjšo od 10 MW

eura/MWh

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo

0,2361

električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW

eura/MWh

raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano
močjo, enako ali večjo od 10 MW
11.2.1.

raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano

1,8127

močjo, enako ali večjo od 10 MW

eura/MWh

7

12.

raba vode za proizvodnjo pijač ( )
12.1.

raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač
12.1.1.
12.1.2.

12.2.

raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač, če se ne rabi mineralna,

0,092

termalna ali termomineralna voda

eura/m

raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač, če se rabi mineralna, termalna

0,092

ali termomineralna voda

eura/m

3

3

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač
12.2.1.

raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač

0,1009
eura/m

3
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druga raba mineralne, termalne ali termomineralne vode
13.1.

kombinirana raba mineralne, termalne ali termomineralne vode
13.1.1.

13.2.

raba mineralne, termalne ali termomineralne vode za več namenov brez

0,092

razmejitve količin

eura/m

3

raba mineralne, termalne ali termomineralne vode, ki ni opredeljena drugje
13.2.2.

raba mineralne, termalne ali termomineralne vode, ki ni opredeljena drugje

0,092
eura/m

14.

3

odvzem naplavin
14.1.

odvzem naplavin
14.1.1.

odvzem proda

3,1
eura/m

14.1.2.

odvzem mivke

13,9
eura/m

14.1.3.

odvzem proda in mivke brez razmejitve količin

3

3

13,9
3

eura/m
Opombe:
1

( ) Vodno povračilo se ne obračunava.
2

( ) Raba vode za pridobivanje toplote je posebna raba vode, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja vode.
3

( ) Ogrevanje je posebna raba vode, pri kateri se toplota za kateri koli namen pridobiva iz termalne oziroma termomineralne
vode.
4
( ) Za izračun energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode, izražene v MWh na leto, se uporabi naslednja formula:
E = Q * CV * ∆T
Pri čemer je:
3
Q …. dovoljena količina rabe vode iz vodne pravice v m na leto
3
CV…..znaša 0,001161 MWh/m za 1C
∆T…..znaša 4C.
5
( ) Za izračun energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode, izražene v MWh na leto, se uporabi naslednja formula:
E = Q * CV * ∆T
Pri čemer je:
3
Q …. dovoljena količina rabe vode iz vodne pravice v m na leto
3
CV…..znaša 0,001161 MWh/m za 1C
∆T…. je temperaturna razlika, ki jo zavezanec lahko izkorišča za rabo in predstavlja razliko med temperaturo vode na ustju
in izhodiščno temperaturo, ki je 12C.
6

( ) Ta klasifikacijska številka je pripisana veljavnim vodnim pravicam za posebno rabo vode za zalivanje oziroma namakanje,
pri katerih vrsta zalivanih oziroma namakanih površin v vodnem dovoljenju ni opredeljena.
7

( ) Raba vode za proizvodnjo pijač vključuje tudi rabo vode, ki je potrebna za fermentacijo surovin za proizvodnjo pijač.
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3651.

Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti
enote posebne rabe vode (D) za potrebe
kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna,
termalna ali termomineralna voda, za leto 2017

Na podlagi 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo podzemne
vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Čatež d. d. iz
vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, V-1/63, V-4/63 in V-14/72
(Uradni list RS, št. 103/15), 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo
termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 103/15), 7. člena Uredbe o koncesiji
za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin
V-M in V-50t (Uradni list RS, št. 103/15), 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča iz
vrtine Sob-1/87 – Komunala d. o. o. (Uradni list RS, št. 103/15),
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje
in potrebe kopališča Terme Vivat iz vrtine Mt-8g/05 (Uradni list RS,
št. 103/15), 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz
vrtine RT-1/92 v Rogaški Slatini za ogrevanje in potrebe kopališč
ter naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 103/15), 7. člena Uredbe
o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme
Mala Nedelja iz vrtin Mo-1 in Mo-2g (Uradni list RS, št. 91/15),
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo mineralne vode za potrebe kopališča Aquapark Hotel Žusterna iz vrtine KŽV-1/2001 (Uradni list
RS, št. 98/15), 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode
za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin
T-4/88 in T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15), 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč
in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica (Uradni list RS, št. 87/15),
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje
in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04
(Uradni list RS, št. 87/15), 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice
iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 (Uradni list RS,
št. 87/15), 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za
potrebe kopališča Terme Snovik iz vrtin V-16/95 in V-17/96 (Uradni
list RS, št. 87/15), 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne
vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci (Uradni list RS, št. 84/15), 7. člena
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe
kopališča – v Termah Paradiso Cvetkovič Marjan s. p. iz vrtine
VC-1/09 (Uradni list RS, št. 84/15), 7. člena Uredbe o koncesiji za
rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah
Dobrna iz izvira Zdraviliški dom in iz vrtine V-8/76 (Uradni list RS,
št. 84/15), 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za
ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90,
MB-2/91 in MB-4/92 (Uradni list RS, št. 84/15), 7. člena Uredbe
o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane
d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 (Uradni list RS, št. 84/15),
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe
kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94 (Uradni list RS,
št. 84/15), 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz
vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava (Uradni list RS, št. 84/15), 7. člena Uredbe
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin B-2/85 in B-3/88 za potrebe kopališča Terme Zreče (Uradni list RS, št. 84/15) in 7. člena
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04
in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu
(Uradni list RS, št. 84/15) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote
posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč
in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna
ali termomineralna voda, za leto 2017
I
Faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D)
za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2017 znaša 1.
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II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-57/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2550-0118
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3652.

Sklep o določitvi faktorja izhodiščne
vrednosti enote posebne rabe vode (D)
za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna
ali termomineralna voda, za leto 2017

Na podlagi 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne
vode za potrebe ogrevanja iz vrtine AFP-1/95 lastnika Aleksandra Poloviča (Uradni list RS, št. 97/15), 7. člena Uredbe o
koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe
Ocean Orchids d. o. o. iz vrtine Do-3g/05 (Uradni list RS,
št. 98/15), 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode
za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira
Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS, št. 97/15) in
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje
objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11 (Uradni list
RS, št. 98/15) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote
posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi
mineralna, termalna ali termomineralna voda,
za leto 2017
I
Faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D)
za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2017 znaša 0,5.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-58/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2550-0119
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3653.

Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote
za 1 MJ toplote (C) za leto 2017

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji
za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča
Terme Čatež d. d. iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97,
V-1/63, V-4/63 in V-14/72 (Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne
vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93
za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Mora-
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vske Toplice (Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t (Uradni list RS,
št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji
za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča
iz vrtine Sob-1/87 – Komunala d. o. o. (Uradni list RS,
št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji
za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča
Terme Vivat iz vrtine Mt-8g/05 (Uradni list RS, št. 103/15),
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine RT-1/92 v Rogaški Slatini za ogrevanje
in potrebe kopališč ter naravnih zdravilišč (Uradni list RS,
št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji
za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme Mala
Nedelja iz vrtin Mo-1 in Mo-2g (Uradni list RS, št. 91/15),
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo mineralne vode za potrebe kopališča Aquapark Hotel Žusterna
iz vrtine KŽV-1/2001 (Uradni list RS, št. 98/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za
ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin
T-4/88 in T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15), prvega odstavka
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira
Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme
Topolšica (Uradni list RS, št. 87/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje
in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in
V-12/04 (Uradni list RS, št. 87/15), prvega odstavka 7. člena
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in
potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73,
V-9/78, V-10/05 in V-13/10 (Uradni list RS, št. 87/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne
vode za potrebe kopališča Terme Snovik iz vrtin V-16/95 in
V-17/96 (Uradni list RS, št. 87/15), prvega odstavka 7. člena
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57,
VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme
Banovci (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in
potrebe kopališča – v Termah Paradiso Cvetkovič Marjan
s. p. iz vrtine VC-1/09 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode
za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Dobrna iz izvira
Zdraviliški dom in iz vrtine V-8/76 (Uradni list RS, št. 84/15),
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme
Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92 (Uradni list
RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji
za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d.
iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 (Uradni list RS, št. 84/15),
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine
HV-1/94 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97,
Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin
B-2/85 in B-3/88 za potrebe kopališča Terme Zreče (Uradni
list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira
Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu
(Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe
o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja iz
vrtine AFP-1/95 lastnika Aleksandra Poloviča (Uradni list
RS, št. 97/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji
za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Ocean
Orchids d. o. o. iz vrtine Do-3g/05 (Uradni list RS, št. 98/15),
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko, d. o. o.
iz izvira Furlanove toplice in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS,
št. 97/15) in prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za
rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz

Uradni list Republike Slovenije
d. o. o. iz vrtine Re-1g/11 (Uradni list RS, št. 98/15) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ
toplote (C) za leto 2017
I
Povprečna letna cena toplote za 1 MJ toplote (C) za leto
2017 je 0,023 eura.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-54/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2550-0101
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3654.

Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo
za stekleničenje podzemne vode za leto 2017

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz
vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T (Uradni
list RS, št. 103/15), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o
koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Drogi Kolinski
d. d. iz vrtine G-4/70 (Uradni list RS, št. 103/15), tretjega
odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Dani d. o. o. iz vrtine D-2/05 (Uradni list RS,
št. 103/15), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji
za rabo vode za proizvodnjo pijač v Huber, d. o. o., iz vrtine
NIKO-1/08 (Uradni list RS, št. 50/16) in tretjega odstavka 6.
člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač
v Sončni elektrarni Bah Dragica Bah s. p. iz vrtine B-1/09
(Uradni list RS, št. 64/16) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o določitvi višine plačila za koncesijo
za stekleničenje podzemne vode za leto 2017
I
Višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene
podzemne vode za leto 2017 znaša 2,012 eura.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-56/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2550-0103
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
3655.

Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega
akta Javnega jamstvenega, preživninskega
in invalidskega sklada Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
USTANOVITVENEGA AKTA
Javnega jamstvenega, preživninskega in
invalidskega sklada
Republike Slovenije
1. člen
V Ustanovitvenem aktu Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 23/13) se naslov ustanovitvenega akta spremeni
tako, da se glasi: »Ustanovitveni akt Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike
Slovenije«.
2. člen
Prvi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je bil
ustanovljen na podlagi Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12 in
39/16; v nadaljnjem besedilu: ZJSRS), Zakona o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14;
v nadaljnjem besedilu: ZZRZI), Zakona o štipendiranju (Uradni
list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16) in Zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B; v nadaljnjem besedilu: ZJS-1).«.
3. člen
V prvem odstavku 2. člena se besedilo »Javni jamstveni,
preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije« nadomesti
z besedilom »Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Sklad ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm,
v sredini je grb Republike Slovenije. V zunanjem krogu je naziv
»Republika Slovenija«, pod njim v notranjem krogu pa naziv
»Nosilec javnega pooblastila«. Na zunanjem krogu spodnje
strani pečata je naziv »Javni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije«. V sredini je številka
pečata.
(4) Ime sklada se v angleškem prevodu glasi: Public
Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund
of the Republic of Slovenia.«.
4. člen
V 3. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti, peti,
šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(4) Namen sklada je tudi:
– vlaganje v razvoj človeških virov in kadrov za večjo
zaposljivost,
– vlaganje v vseživljenjsko učenje,
– vlaganje v konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje znanstveno-raziskovalne sfere in univerz z gospodarstvom
ter izobraževalnega sistema s potrebami trga dela.
(5) Za doseganje namena iz prejšnjega odstavka sklad:
– odloča o pravicah in dodeljevanju sredstev po zakonu,
ki ureja štipendiranje,
– izvaja večletne instrumente, sofinancirane iz sredstev
Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ter druge ukrepe
v skladu z veljavnimi mednarodnimi sporazumi,
– izvaja ukrepe in storitve po zakonu, ki ureja trg dela.
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(6) Sklad izvaja naloge iz četrtega odstavka tega člena in
prejšnjega odstavka predvsem z naslednjimi instrumenti:
– razvojniki za gospodarstvo,
– spodbujanje prehoda raziskovalcev iz institucij znanja
v gospodarstvo,
– oblikovanje interdisciplinarnih skupin za delo na projektih v gospodarstvu,
– krepitev podiplomskega znanja kadrov v gospodarstvu,
– izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za večjo
konkurenčnost podjetij,
– izobraževanje in usposabljanje odraslih,
– izmenjavanje zaposlenih na podobnih delih,
– shema prenosa znanja (»mentorske sheme«),
– dejavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– dejavnosti praktičnega usposabljanja,
– sofinanciranje štipendij in štipendijskih shem,
– posojila za izobraževanje,
– spodbude za pripravo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog v povezavi z gospodarstvom,
– spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov in raziskovalcev,
– pretok informacij in popularizacija znanja,
– podpora odličnosti.
(7) Sklad dodeljuje sredstva in druge spodbude iz petega
odstavka tega člena na podlagi javnega razpisa, če v zakonu
ni določeno drugače.
(8) Sklad je posredovalni in sprejemni organ po 2. členu
Konvencije o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini z dne
20. 6. 1956 (Uradni list SFRJ – MP, št. 11/81) ter osrednji
organ po 4. členu Konvencije o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin (UL L št. 192 z
dne 22. 7. 2011, str. 51) in po 49. členu Uredbe Sveta (ES)
št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu,
ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb
ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L št. 7 z dne
10. 1. 2009, str. 1).«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(dejavnosti sklada)
Dejavnosti sklada so:
– K / 70.12 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
– K / 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K / 74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K / 74.873 Druge poslovne dejavnosti,
– L / 75.11 Splošna dejavnost javne uprave,
– L / 75.12 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in
drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja,
– O / 84.110 splošna dejavnost javne uprave,
– O / 84.12 urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti.«.
6. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrednost namenskega premoženja sklada na dan
1. januar 2017 znaša 9.215.911,13 eura, od tega je delež Republike Slovenije 7.621.227,44 eura, delež Republike Slovenije
in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 834.585,21
eura, delež Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
pa 760.098,48 eura.«.
7. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
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MINISTRSTVA

»25.a člen
(viri sredstev za štipendiranje)
Viri sredstev za izvajanje nalog iz petega, šestega in sedmega odstavka 3. člena tega ustanovitvenega akta se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, proračunskega sklada
ministrstva, pristojnega za delo, sredstev Evropskih strukturnih
in investicijskih skladov, donacij in drugih virov.«.
8. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(način vodenja sredstev)
Sklad mora zagotavljati ločeno vodenje sredstev za namene iz 23., 24., 25., 25.a in 26. člena tega ustanovitvenega
akta.«.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen naloge iz
novega sedmega odstavka 3. člena ustanovitvenega akta, ki
jo sklad prevzame skupaj z dokumentarnim gradivom od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s
1. aprilom 2017.

3656.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev
s področja javne uprave v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov

Za izvrševanje 11. 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) ter na podlagi 3. in 4. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07,
95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10,
45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11,
26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14,
6/15, 57/15, 98/15 in 15/16) izdaja minister za javno upravo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja
javne uprave v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06,
47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11,
20/12, 97/12, 47/13, 51/13, 55/13, 21/14, 65/14, 76/14, 91/14,
38/15, 64/15 in 22/16) se v drugem odstavku 2. člena v tabeli
»Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat),
Razpon plačnega razreda: 56-57« vrstici

Št. 00711-12/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2611-0066
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
»
Direktorat za pravosodno upravo
Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja
»

57
56

B017103
B017103
B017103

Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN

57
57
57

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

B017103

Generalni direktor direktorata MIN

57

pa se doda nova vrstica, ki se glasi:

Direktorat za dolgotrajno oskrbo

«

«,

za vrstico

Direktorat za zdravstveno ekonomiko
»

Generalni direktor direktorata MIN
Generalni direktor direktorata MIN

nadomestita z vrsticami

Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice
Direktorat za civilno pravo
Direktorat za organizacijsko zakonodajo
in pravosodno upravo
»

B017103
B017103

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Nove uvrstitve v plačne razrede iz spremenjenega in dopolnjenega 2. člena pravilnika se začnejo uporabljati z dnem
vzpostavitve direktoratov v skladu z uredbo, ki ureja notranjo
organizacijo, sistemizacijo, delovna mesta in nazive v organih
javne uprave in v pravosodnih organih, do takrat pa se uporabljajo uvrstitve v plačne razrede iz Pravilnika o uvrstitvi delovnih
mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05,
20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09,
16/10, 104/10, 11/11, 29/11, 20/12, 97/12, 47/13, 51/13, 55/13,
21/14, 65/14, 76/14, 91/14, 38/15, 64/15 in 22/16).

«

«.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-750/2016/6
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-3130-0050
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

3657.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o razvrstitvi
kmetijskih gospodarstev v območja z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

Na podlagi drugega odstavka 164.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o razvrstitvi kmetijskih
gospodarstev v območja z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost
1. člen
V Pravilniku o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list
RS, št. 12/15) se v 4. členu v napovednem stavku za besedo
»zemljišča« doda besedilo »in zaokroži na celo število po pravilih matematičnega zaokroževanja«.
2. člen
V 6. členu se v 2. točki na koncu osme alineje podpičje
nadomesti z vejico in dodata novi deveta in deseta alineja, ki
se glasita:
»– 1131 – začasno travinje,
– 1610 – kmetijsko zemljišče v pripravi;«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-387/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2330-0153
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

3658.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu
za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list
RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja ministrica
za finance
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list
RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in
100/15) se v prvem odstavku 11. člena črta drugi stavek.
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se na koncu doda nov stavek,
ki se glasi: »V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročne terjatve
iz naslova unovčenih poroštev.«.
3. člen
Za drugim odstavkom 40. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Med druge zaloge se uvrščajo tudi tečajni in priložnostni
(zbirateljski in spominski) kovanci v lasti Republike Slovenije,
po nominalni vrednosti.«.
4. člen
V Prilogi I Enotni kontni načrt, se v okviru skupine kontov
37 DRUGE ZALOGE odpre nova podskupina kontov, ki se
glasi:
»372 – ZALOGE KOVANCEV V LASTI RS«.
Naziva podkontov 402934 ter 402944 se spremenita tako,
da se glasita:
»402934 – Plačila storitev Finančni upravi RS
402944 – Dajatve na področju odmernih odločb FURS«.
Naziv podskupine kontov 741 – PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE se spremeni tako, da se glasi:
»741 – PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ
DRUGIH DRŽAV«.
Naziv konta 7411 se spremeni tako, da se glasi:
»7411 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske
in ribiške politike«.
V okviru konta 7411 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»741101 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 – 2020«.
V okviru konta 7412 se dodajo novi podkonti, ki se glasijo:
»741201 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za
obdobje 2014 – 2020
741202 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz Pobude za zaposlovanje
mladih (YEI) za obdobje 2014 – 2020
741203 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014 – 2020«.
V okviru konta 7413 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»741301 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za
obdobje 2014 – 2020«.
V okviru konta 7414 se doda nov podkonto, ki se glasi:
»741401 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih
in drugih programov EU za obdobje 2014 – 2020«.
Naziv konta 7417 se spremeni tako, da se glasi:
»7417 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav«.
V okviru konta 7417 se dodata nova podkonta, ki se
glasita:
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»741701 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev Švicarskega prispevka
741702 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega
mehanizma EGP«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že za pripravo
letnega poročila za leto 2016.
Ne glede na prejšnji odstavek se novi podkonti 741101,
741201, 741202, 741203, 741301, 741401, 741701 in 741702
začnejo uporabljati s 1. januarjem 2017.
Št. 007-802/2016
Ljubljana, dne 20. decembra 2016
EVA 2016-1611-0023
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance

3659.

Odredba o določitvi povprečne cene toplote,
ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega
kurilnega olja, za leto 2017

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14 in 56/15) v zvezi z 8. členom:
– Uredbe o koncesiji za odvzem termalne vode iz vodnega vira Ce-2/95 za potrebe kopališč in ogrevanje prostorov,
namenjenih turistični dejavnosti (Uradni list RS, št. 125/04),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč (Uradni list RS, št. 39/07 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
K-1/67, K-2/70, V-1/72, V-3/75 in V-4/84 za dejavnost kopališč
in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
P-1/73, P-2/88 in P-3/05 za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07) in
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine
JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni
list RS, št. 104/08)
izdaja ministrica za okolje in prostor

ODREDBO
o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane
z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja,
za leto 2017
1. člen
Cena povprečne prodajne vrednosti 1000 kJ toplote, ki
nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto
2017 je 0,023 eura.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-291/2016
Ljubljana, dne 12. decembra 2016
EVA 2016-2550-0104
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

Uradni list Republike Slovenije
3660.

Odredba o določitvi povprečne prodajne
vrednosti 1 kWh električne energije
kot osnove plačila za koncesijo za rabo
vode za proizvodnjo električne energije
v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči
za leto 2017

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14 in 56/15) v zvezi z:
drugim odstavkom 8.c člena:
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mitroviškega
potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople,
Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (Uradni
list RS, št. 66/94, 71/94 – popr., 26/95 – popr., 38/96, 57/98,
86/99 – odl. US, 49/03, 41/04 – ZVO-1 in 122/07),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače,
Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave
za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 9/95,
26/95 – popr., 86/99 – odl. US, 49/03, 41/04 – ZVO-1, 63/05,
106/06, 34/08 in 17/09),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Polskave za
proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 17/96, 49/03
in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Mirna, Nemiljščica, Hruševka, Temenica, Savinja – na Strugi, Suha, Pretovka ob Mostnici
in Sopota za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS,
št. 17/96, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Idrijca – na mlinščici, Sava
Bohinjka – na mlinščici, Šošnarjev graben, Reka (Dobrunjica),
Soriški potok in Črna za proizvodnjo električne energije (Uradni
list RS, št. 63/96, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Gračnica, Mišičev graben,
Savinja – Na strugi, Savinja – Kolenčeva struga, Dravinja in
Jahodnica za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS,
št. 31/96, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Črna (Dolenji Novaki), Dovžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za proizvodnjo
električne energije (Uradni list RS, št. 23/97, 57/98, 49/03 in
41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Bača, Hobovščica, Jezernica, Krumpah, Lešanščica, Lobnica, Poljanšček – območje
mlina, Polskava, Radovna, Roja, Sava Bohinjka – na mlinščici,
Savinja in Velka za proizvodnjo električne energije (Uradni list
RS, št. 57/98, 49/03 in 41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja,
Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova
grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja
Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS,
št. 5/00, 49/03, 16/04, 41/04 – ZVO-1, 16/05 in 17/09),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška
grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS,
št. 34/01, 49/03 in 52/07),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca, Luknjica
(pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 53/01, 93/01, 49/03 in 41/04
– ZVO-1) in
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– Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode na
odseku vodotoka Krumpah za proizvodnjo električne energije
(Uradni list RS, št. 28/02, 49/03 in 41/04 – ZVO-1);
drugim odstavkom 8. člena:
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči,
za katera so pridobila uporabno dovoljenje javna podjetja za
proizvodnjo in distribucijo električne energije (Uradni list RS,
št. 67/03, 41/04 – ZVO-1 in 52/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za
katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje (Uradni
list RS, št. 49/03, 8/04, 41/04 – ZVO-1, 52/07 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za
katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
(Uradni list RS, št. 23/04, 41/04 – ZVO-1, 120/05, 95/06, 52/07,
122/07 in 28/02);
tretjim odstavkom 10. člena Uredbe o koncesiji za rabo
vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa
vodotoka Lobnica (Uradni list RS, št. 89/08) ter 11. členom:
– Uredbe o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Kamniška
Bistrica-Homška Mlinščica, Kamniška Bistrica-Mlinščica Kalcit,
Volovljek, Grojzdek in Cerknica (Uradni list RS, št. 29/04 in
41/04 – ZVO-1),
– Uredbe o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Savinja-Letuška struga, reka Reka-Žagarjeva mlinščica (Uradni list RS,
št. 61/05),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Klavžarica
(Uradni list RS, št. 63/05),
– Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo
električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Savinja-Grušoveljska struga (Uradni list RS, št. 9/06),
– Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Cerknice, Završnice, Vipave in Velke (Uradni list RS, št. 52/07 in 122/07) in
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Bača, Radoljna,
Krka in Vipava (Uradni list RS, št. 122/07)
izdaja ministrica za okolje in prostor

ODREDBO
o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh
električne energije kot osnove plačila
za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo
električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW
nazivne moči za leto 2017
1. člen
Cena povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne
energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za
proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW
nazivne moči za leto 2017 je 0,031 eura.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-292/2016
Ljubljana, dne 12. decembra 2016
EVA 2016-2550-0105
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

Št.
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Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo
za stekleničenje podzemne vode za leto 2017

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14 in 56/15) v zvezi z 8. členom:
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih
virov Pivovarna Union V-3, V-4, V-6 in V-8 za stekleničenje in
proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 36/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
(Uradni list RS, št. 36/05 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Maks-2/04 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS,
št. 66/05 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Zverovje Z-2/03 za proizvodnjo pijač (Uradni list
RS, št. 66/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih
virov G-9/78, G-10/95, V-3/66-70 in K-2a/86 za proizvodnjo
pijač (Uradni list RS, št. 68/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za
proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05),
– Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS,
št. 46/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Romih 2/90 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS,
št. 47/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Č-1 nad Črnivcem za proizvodnjo pijač (Uradni list
RS, št. 47/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih
virov P1/91 in P2/92 v Radomljah za proizvodnjo pijač (Uradni
list RS, št. 47/05 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira ŽV-1/02 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 47/05),
– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
(Uradni list RS, št. 93/05),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz izvira
Golobovec nad Podbrdom za stekleničenje in proizvodnjo pijač
(Uradni list RS, št. 119/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine
RgS-2/88 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS,
št. 119/07) in
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine
KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS,
št. 89/08)
izdaja ministrica za okolje in prostor

ODREDBO
o določitvi višine plačila za koncesijo
za stekleničenje podzemne vode za leto 2017
1. člen
Višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene
podzemne vode za leto 2017 znaša 2,012 eura.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-324/2016
Ljubljana, dne 12. decembra 2016
EVA 2016-2550-0112
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

Stran
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OBČINE
CERKNICA
3662.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za južni del
EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – krajše:
OPPN GR 19 – južni del

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 –
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US:
U-I-43/13-8) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 58/10, 78/15) je Občinski svet Občine Cerknica na
15. redni seji dne 15. 12. 2016 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za južni del EUP GR 19
in del GR 15 v Grahovem –
krajše: OPPN GR 19 – južni del
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega
načrta (v nadaljevanju OPPN) za južni del enote urejana prostora (EUP) z oznako GR 19 se nahaja na severovzhodnem
delu naselja Grahovo. Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu – OPN (Uradni list RS, št. 48/12, 58/13, 1/14,
76/14, 38/16) ima določeno namensko za stanovanjsko gradnjo
(SS – območje eno- in dvostanovanjskih stavb). Za enoto GR
19 je predvidena izdelava OPPN, zato so lastniki zemljišč na
območju podali pobudo za izdelavo le-tega in Občina Cerknica
je z dopisom št. 35001-16/2016, z dne 30. 11. 2016 sprejela
pobudo.
Območje ima v naselju ugodno lego in bo predvidoma
zagotovilo potrebne površine za individualno stanovanjsko gradnjo naselja Grahovo in zaledja za naslednjih 5 let.
Nekatere zemljiške parcele območja GR 19 segajo tudi
v območje enote GR 15, za katero pa ni predvidena izdelava
OPPN. Zaradi pravilne prostorske obravnave območja, je zato
potrebno v OPPN vključiti tudi manjši del enote GR 15.
Kadar se OPPN pripravlja za območja, za katera v OPN
njegova priprava ni bila predvidena, sklep o začetku postopka
priprave sprejme občinski svet.
2. člen
(območje urejanja in predmet občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča s parc.
št. 710/182, 710/183, 710/184, 710/185, 710/186, 710/187,
710/188, 710/189, 710/190, 710/193, 710/194, 710/195,
710/196, 710/209 k.o. Grahovo in meri cca 0,89 ha. Dostop je
z javne poti (št. odseka 542691) Grahovo-gostilna-n. nas. Na
območju se glede na preveritev prostorskih možnosti območja
predvideva cca 9 individualnih stanovanjskih hiš.
Predmet OPPN je določitev izvedbenih pogojev za izgradnjo soseske, in sicer za samih stanovanjskih stavb in potrebne
gospodarske javne infrastrukture ter ostale ureditve.
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), ob upoštevanju:
– OPN,
– strokovnih podlag,
– smernic nosilcev urejanja prostora.

3. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)
V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo, pristojno za
okolje (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) opredelilo,
ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi strateškega prostorskega akta občine, prikaza stanja prostora,
izdelane idejne zasnove in programske širitve območja ter
investicijskih namer uporabnikov prostora in javnega interesa,
upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Uporabi se tudi obstoječe strokovne podlage pripravljavca,
ki so bile izdelane za potrebe priprave OPN.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza – sklep o začetku postopka
2. faza – izdelava osnutka 15
3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO ter usklajevanje smernic 30
4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in priprava gradiva za javno razgrnitev 15
5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava 30
6. faza – priprava stališč do pripomb, 1. obravnava na
OS 15
7. faza – izdelava predloga, 15
8. faza – posredovanje in pridobivanje mnenj 30
9. faza – priprava usklajenega predloga in gradiva za OS,
predstavitev na OS 20
10. faza – priprava končnega akta 10
11. faza – objava v Uradnem listu RS
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. V 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. Terminski
plan ne vključuje dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
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 po področjih:
1. varstvo okolja:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana
2. varstvo voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
3. varstvo kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova10, 1000 Ljubljana
4. varstvo narave:
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, p.p. 1503, 1001 Ljubljana
5. varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične
ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana
6. področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
odpadnih voda ter ravnanje z odpadki na lokalni ravni:
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JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44,
1380 Cerknica
7. cestno omrežje
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
8. telekomunikacije
Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
9. električno omrežje
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Krajevna skupnost Grahovo
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja 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
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN je:
– Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
Pobudnika oziroma naročnika OPPN sta:
– Darija Klara Levar in Miroslav Levar, Grahovo 119, 1384
Grahovo.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik OPPN.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.
Št. 3500-0005/2016
Cerknica, dne 20. decembra 2016
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

3663.

Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje
kulturnih programov in projektov,
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Cerknica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB1 – Uradni list RS, št. 100/05, 60/07, 76/08 in 51/10),
101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(ZUIJK, Uradni list RS, št. 96/02, 53/07, 56/08, 4/10, 20/11 in
68/16), 9. in 19. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 7/98
in 44/07) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS,
št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 14. redni seji
dne 15. 12. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih
programov in projektov, ki se sofinancirajo
iz proračuna Občine Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki, kriteriji
in merila za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračunskih
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sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v
Občini Cerknica, ki jih za te namene določa lokalni program za
kulturo ter letni program kulture in zagotavlja proračun Občine
Cerknica.
2. člen
(upravičenci)
Izvajalci kulturnih programov in projektov v občini so po
tem pravilniku lahko:
– društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi in druge
organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje
kulturne dejavnosti,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v
kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja razen
za obseg dejavnosti na področju kulture, ki so jo dolžni izvajati
v okviru redne dejavnosti.
3. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Upravičeni predlagatelji programov kulturne dejavnosti v
občini morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno
konstrukcijo za prijavljen kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini
Cerknica,
– delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega
programa ali projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Cerknica,
– za samozaposlene, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno
bivališče v Občini Cerknica,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.
Glede na vsebino razpisanih sredstev se natančno določijo pogoji za sofinanciranje javnih kulturnih programov in
projektov v razpisni dokumentaciji.
4. člen
Opredelitev pojmov po tem pravilniku:
Med programe kulturne dejavnosti po tem pravilniku sodijo javni kulturni programi, kulturni projekti in delovanje društev.
Javni kulturni program po tem pravilniku je kulturna dejavnost izvajalcev (glasbena, pevska, plesna, gledališka idr.),
ki niso javni zavodi, je pa njihovo delovanje v javnem interesu.
Javni kulturni program po vsebini predstavlja zaključeno celoto
in traja nepretrgoma najmanj devet mesecev v letu.
Kulturni projekt s področja kulture je posamična kulturna
aktivnost izvajalca oziroma posamičen zaključen enkratni dogodek (npr. likovna razstava, glasbeni koncert, gledališka predstava idr.) na posameznem kulturnem področju, ki je namenjen
širši javnosti in izkaže širši javni interes.
Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni dogodki, ki so namenjeni širši javnosti in predstavitvi domačih kulturnih izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni ustvarjalci in na njih javno predstavijo svojo dejavnost.
5. člen
(predmet sofinanciranja)
Po tem pravilniku se upravičenim predlagateljem v okviru
programov kulturne dejavnosti sofinancira javne kulturne programe, kulturne projekte ter stroške delovanja društev, in sicer:
I. Javni kulturni programi
Kulturna dejavnost na področju kulturne dejavnosti (orkestralna, pevska, plesna, lutkovna, gledališka, literarna, ljudsko
petje, likovna …), ki se izvaja v okviru kulturnih društev.
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II. Kulturni projekti:
A) Javne kulturne prireditve: sem spadajo kulturne prireditve na področju kulturne dejavnosti, ki kažejo širši javni interes.
B) Založništvo (izdaja knjig, CD idr.).
C) Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov, članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo različnih kulturnih
dejavnosti na področju kulturne dejavnosti.
D) Nakup opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na
področju kulturne dejavnosti za izvajanje rednih programov in
kulturnih dejavnosti.
III. Stroški delovanja društev:
Sem spadajo obratovalni stroški za kulturna društva, ki
jim Občina Cerknica zagotavlja prostore za njihovo delovanje.
II. POSTOPEK DODELITVE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
6. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva, ki se objavi v občinskem
glasilu oziroma uradnem glasilu občine in na spletni strani
Občine Cerknica.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanja občinskega proračuna.
Vrednost sofinanciranja kulturnih programov in projektov
ter stroškov delovanja izvajalcev kulturnih programov in projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje kulturne dejavnosti in sprejetega
letnega programa za kulturno dejavnost.
7. člen
(strokovna komisija)
Postopek javnega razpisa ali javnega poziva, začne in
vodi pristojni organ občinske uprave.
Pregled, ocenitev in predlog izbora programov in projektov ter višino sofinanciranja programov in projektov izvajalcev
v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna komisija, ki jo s
sklepom imenuje župan.
Strokovna komisija šteje štiri člane in jo sestavljajo predstavnika občinske uprave, predstavnik Javnega sklada za kulturne dejavnosti in predstavnik reprezentativne zveze kulturnih
društev na lokalni ravni.
Član strokovne komisije ne more biti oseba, ki je vodstveni organ društva, ki se prijavlja na javni razpis.

ziva;

8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– jasno navedbo ali gre za javni razpis ali za javni poziv;
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet sofinanciranja javnega razpisa ali javnega po-

– izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi kulturni programi in projekti;
– merila in kriterije za vrednotenje kulturnih programov in
projektov ter stroškov delovanja izvajalcev kulturnih programov
in projektov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo
informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa ali javnega poziva.
9. člen
(nepopolne vloge)
Izvajalec, ki v predpisanem roku odda nepopolno vlogo,
lahko le-to dopolni v roku 5 dni od prejema pisnega poziva za
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dopolnitev. Nepopolnih vlog komisija po preteku tega roka ne
obravnava in se jih s sklepom zavrže.
10. člen
Kulturni programi in projekti ter stroški delovanja izvajalcev kulturnih programov in projektov se vrednotijo na podlagi
meril iz tega pravilnika.
11. člen
(izdaja odločbe)
Direktor ali s strani direktorja pooblaščena oseba občinske uprave izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na razpis ali
poziv, posamično odločbo s katero odloči o odobritvi ter deležu
sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta oziroma programa.
12. člen
(pogodba)
Na podlagi dokončne odločbe iz 11. člena tega pravilnika
se sklene pogodba, s katero se uredijo medsebojne pravice in
obveznosti.
Občina pošlje izvajalcu pogodbo in ga pozove k podpisu.
Občina sklene z izvajalcem pogodbo, s katero se uredijo
vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotovljenimi občinskimi sredstvi za sofinanciranje predmeta pogodbe in njegovo
izvedbo.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki o izvajalcu;
– vsebina in obseg programov in projektov;
– čas realizacije programov in projektov;
– višina dodeljenih sredstev;
– terminski plan porabe in način izplačila sredstev;
– poročilo o izvedbi in spisek dokazil, ki jih mora prejemnik
oziroma izvajalec predložiti občini za nakazilo sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi ter
druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalec mora podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od
prejema, sicer se šteje, da je izvajalec odstopil od sofinanciranja programa oziroma projekta z javnimi sredstvi, da pogodba
ni sklenjena in da je občina prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe o sofinanciranju.
13. člen
Sofinanciranje projektov se praviloma izvede po njihovi
realizaciji, za sofinanciranje javnih kulturnih programov pa se
v skladu s pogodbo opredeli, da se sofinancirajo v sorazmernih
deležih periodično preko celega koledarskega leta.
Izvajalci morajo po izvedbi dejavnosti, za katero so jim
bila dodeljena finančna sredstva, predložiti pristojnemu organu
občinske uprave dokazila o realizaciji pogodbenih obveznosti
na predpisanih obrazcih in v predpisanih rokih.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
PROGRAMOV KULTURNE DEJAVNOSTI JAVNI
KULTURNI PROGRAMI
14. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so javni kulturni
programi, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno
vodeno, vsaj 9 mesecev v letu, izvajalec pa v tekočem letu
redno predstavlja svoj program na javnih prireditvah v občini
(pogoj za sofinanciranje: najmanj 2 nastopa), se udeležuje preglednih območnih revij oziroma srečanj ter najmanj enkrat v koledarskem letu organizira svoj samostojni produkcijski nastop.
Izjemoma so lahko po tem pravilniku za javni kulturni program sofinancirana tudi društva, ki nimajo dovolj repertoarja,
za izvedbo samostojnega koncerta, je pa njihovo delovanje
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v interesu Občine Cerknica, ker je njihova dejavnost edina v
občini (pogoj za sofinanciranje: najmanj 2 nastopa na javnih
kulturnih prireditvah v občini).
Skupine, ki so financirane za program pri drugih proračunskih uporabnikih (v osnovni šoli, glasbeni šoli ali drugje), ne
morejo biti financirane za delovanje po tem pravilniku.
15. člen
(vrednotenje in točkovanje programov)
Komisija pri ocenjevanju kulturnih dejavnosti posameznih
izvajalcev izhaja iz okvirnih oziroma povprečnih izhodišč za posamezno vrsto dejavnosti, kakovosti izvedbe programa, števila
njegovih sekcij in aktivnih članov ter iz števila javnih nastopov.
Ocenjevanje izvede s pomočjo točkovanja po navedenih kriterijih. Točke, dosežene po posameznem kriteriju, se med seboj
seštevajo.
a) vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno
vrsto kulturne dejavnosti:
Vrsta dejavnosti – programski stroški, brez stroškov za
opremo in prostor:
– instrumentalna skupina, orkester –
nad 50 članov (15 točk na člana)
max. 1.200 točk
– instrumentalna skupina, orkester –
nad 20 do 50 članov (15 točk
na člana)
max. 750 točk
– instrumentalna skupina, orkester –
od 8 do 20 članov (20 točk na člana)
max. 400 točk
– mala instrumentalna skupina –
do 8 članov (30 točk na člana)
max. 240 točk
– odrasli, otroški in mladinski pevski
zbori – nad 20 članov (15 točk
na člana)
max. 600 točk
– vokalna in vokalno inštrumentalna
skupina – nad 8 članov (20 točk
na člana)
max. 300 točk
– mala vokalna, in vok. inštr. skupina
do 8 članov (20 točk na člana)
max. 160 točk
– odrasla, otroška in mladinska plesna, folklorna skupina (15 točk
na člana)
max. 450 točk
– odrasla gledališka, lutkovna
skupina (20 točk na člana)
max. 500 točk
– mladinska in otroška gledališka,
lutkovna skupina (20 točk na člana)
max. 500 točk
– likovna, fotografska skupina
(15 točk na člana)
max. 240 točk
– literarna, recitatorska skupina
(15 točk na člana)
max. 240 točk
– etnološka, domoznanska
in prosvetna društva (15 točk
na člana)
max. 240 točk
– video, filmske in multimedijske
skupine (15 točk na člana)
max. 240 točk
– če je dejavnost skupine edina
v občini, se dodatno financira
60 točk
– status organizacije, ki deluje
v javnem interesu na področju kulture
100 točk
b) vrednotenje kakovosti izvedbe programa izvajalcev
redne kulturne dejavnosti:
Predlagatelja oziroma izvajalca kulturne dejavnosti se na
podlagi preteklih dosežkov zadnjih dveh let oziroma tekmovalnega ciklusa razvrsti v enega izmed štirih kakovostnih razredov.
Kot osnova za izračun števila točk, doseženih po tem kriteriju,
se uporablja število dodeljenih točk po kriteriju a). Število točk,
ki jih je posamezen izvajalec dosegel po kriteriju a). se pomnoži
s količnikom, določenim za posamezno kakovostno skupino.
Društva se uvrsti v eno izmed naslednjih kakovostnih skupin
(na podlagi mnenja JSKD Cerknica oziroma druge reprezentativne zveze društev ali potrdila na drugih nivojih in mnenja
strokovne komisije ob izpolnjevanju vseh alineji iz posamezne
skupine). Pri tem se upošteva postopnost uvrščanja v skupine.
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Tako se lahko društvo uvrsti v II. skupino najprej po dveh letih
delovanja, v I. skupino pa po najmanj treh letih delovanja.
I. SKUPINA … (x 1,75 programskih stroškov)
– izvajalec je eden izmed nosilcev kulturne dejavnosti v
občini in širšem okolju,
– na občinskih in območnih srečanjih skupin svoje vrste
dosega najvišjo kakovost,
– redno nastopa na večjih občinskih in območnih prireditvah, udeležuje se državnih srečanj in revij ter nastopa na prireditvah višjega kakovostnega razreda na državni in mednarodni
ravni (skupaj vsaj na petih prireditvah),
– izvaja najzahtevnejša dela iz domačega in tujega repertoarja,
– ima stalni repertoar za takojšnjo izvedbo oziroma samostojni celovečerni nastop.
II. SKUPINA … (x 1,30 programskih stroškov)
– izvajalec redno nastopa na kulturnih prireditvah v svojem okolju in občini,
– redno nastopa na občinskih in območnih preglednih prireditvah, občasno tudi na med območnih, regijskih in državnih
prireditvah (skupaj vsaj na štirih prireditvah),
– na občinskih ali območnih srečanjih skupin svoje zvrsti
dosega nadpovprečno kakovost,
– ima stalno pripravljen programski repertoar za takojšnjo
izvedbo in nastopanje na javni prireditvi.
III. SKUPINA … (x 1,00 programskih stroškov)
V to skupino se uvrščajo vsi ostali izvajalci kulturnih dejavnosti, ki se redno udeležujejo javnih prireditev v domačem kraju
in v občini, redno sodelujejo na preglednih območnih revijah
in srečanjih (skupaj vsaj na treh prireditvah), in tam dosegajo
povprečno kakovost izvedbe svojih programov.
IV. SKUPINA … (x 0,50 programskih stroškov)
V to skupino uvrščamo vse tiste izvajalce, ki nastopajo
samo v domačem kraju, ki se ne udeležujejo redno vsakoletnih
preglednih srečanj in revij ter ne dosegajo povprečne kakovosti
izvedbe svojih programov v primerjavi z ostalimi izvajalci kulturnih dejavnosti. Skupaj nastopijo na najmanj dveh prireditvah.
c) vrednotenje izvajalca kulturne dejavnosti glede na število sekcij ter glede na število aktivnih članov:
– vsak posameznik – aktivni član društva (ki izvaja program ter sodeluje na javnih prireditvah) in ima urejen status
člana društva 1 točka (vendar maksimalno 60 točk iz tega
naslova),
– vsaka sekcija društva (ki samostojno izvaja program)
– 10 točk.
d) vrednotenje izvajalca kulturne dejavnosti glede na število njegovih nastopov na javnih prireditvah:
– vsak nastop na javni prireditvi (ustrezno evidentiran):
– Samostojen nastop v domačem kraju
ali v občini
15 točk
– Sodelovanje na prireditvi v domačem
kraju ali v občini
5 točk
– Nastop na območni reviji ali gostovanju
10 točk
– Nastop na regijski reviji ali gostovanju
20 točk
– Nastop na državni reviji ali gostovanju
30 točk
– Sodelovanje na osrednjih občinskih
javnih prireditvah
40 točk
– Gostovanje v tujini
60 točk
Maksimalno se sofinancira en nastop v tujini.
V kolikor je društvo ali posamezna sekcija prenehala z
delovanjem (je v mirovanju), se točke prenesejo na naslednje
leto iz točk c) in d). Prav tako se prenese uvrstitev v skupine.
Po dveh letih mirovanja se društvo oziroma posamezna sekcija
uvrsti v III. skupino. Če društvo oziroma posamezna sekcija ne
deluje več kot tri leta, se začne vrednotiti od začetka (14. člen).
16. člen
Pri naštetih elementih ocenjevanja se točke seštevajo,
vrednost točke pa je odvisna od razpoložljivih proračunskih
sredstev za kulturno dejavnost in letnega programa kulture in
se določi po sprejemu proračunskih sredstev Občine Cerknica.
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Strokovna komisija pri ocenjevanju lahko upošteva tudi
druge kriterije pomembne za uresničevanje ciljev navedenih v
2. členu Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture v Občini Cerknica.
KULTURNI PROJEKTI
A) Javne kulturne prireditve
17. člen
Izvajalec projekta (npr. samostojni koncerti, razstave) kulturne dejavnosti mora imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo projekta
ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Izvajalec prijavi, organizira in izvede javno prireditev sam
ali pa v sodelovanju z drugimi. Sredstva se namenjajo predvsem za sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve,
in sicer: za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo,
obveščanje in organizacijo prireditve ter za plačilo stroškov
avtorskih honorarjev.
18. člen
(sofinanciranje udeležbe na mednarodnem tekmovanju)
Reprezentativnemu izvajalcu na svojem področju v občini se lahko enkrat na dve leti sofinancirajo potni stroški pri
prevozu na mednarodno tekmovanje v višini 50 % in kotizacija,
vendar skupaj ne več kot 700 €. Pri prevozu se upošteva
avtobusni prevoz, lahko pa tudi kilometrina na avto s štirimi
potniki (18 % cene 95 oktanskega bencina na km, parkirnine in
stroški cestnine v tujini), če je to za skupino bolj ugodno. Prav
tako se sofinancira društvom enkrat na dve leti potne stroške
na državna tekmovanja in druge državne prireditve v višini do
50 % in kotizacija, vendar skupaj ne več kot 200 €.
19. člen
Posamezni projekti se ocenjujejo po naslednjih kriterijih
(podrobnejše notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne
komisije):
– rang oziroma raven prireditve
(krajevni, občinski, medobčinski, državni
in mednarodni)
do 90 točk
– tradicionalnost
do 50 točk
– pomen prireditve za širši kulturni prostor
do 60 točk
– vzpostavitev sodelovanja z ostalimi
subjekti
do 70 točk
– inovativnost prireditve
do 90 točk
– vključevanje in udeležba mladih
do 80 točk
– nepridobitnost projekta
do 20 točk
20. člen
Predmet sofinanciranja ne more biti projekt, ki se financira tudi iz sredstev za kulturne programe. Glede na finančno
konstrukcijo se izvajalcu ne financira celotne vrednosti projekta.
Obseg sredstev je odvisen od razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in letnega programa kulture.
B) Založništvo
21. člen
V založniško dejavnost štejemo avtorske knjige, kronike,
pesniške zbirke, video filme, fotografske, likovne in druge umetniške izdelke, kasete, CD idr. zapise zvoka in slike. Založništvo
medijev (kasete, CD, DVD …) se sofinancira društvom, ki so
v javnem interesu največ enkrat na pet let, drugim pa enkrat
na deset let.
Sredstva se namenjajo predvsem za sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe projekta.
Prednost pri izbiri imajo tisti projekti, ki dosežejo večje
število točk po naslednjih elementih točkovanja (podrobnejše
notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne komisije):
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– vsebinska tematika
do 80 točk
– obseg edicije oziroma projekta
do 30 točk
– izvirnost avtorskega dela
do 90 točk
– umetniška in kakovostna vrednost edicije
oziroma projekta
do 100 točk
22. člen
Ne glede na višino dodeljenih sredstev, se izvajalcu sofinancira maksimalno do 50 % upravičenih stroškov projekta
oziroma bo mogoče za sofinanciranje posamezne prireditve
zagotoviti maksimalno višino sredstev, določeno z letnim programom kulture. Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih
proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in letnega programa kulture.
Kot upravičeni stroški bodo upoštevani:
– stroški avtorskih honorarjev, stroški priprave na tisk,
stroški tiska, stroški snemanja, studia in oblikovanja.
C) Izobraževanje
23. člen
Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnih
kadrov, članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo različnih
kulturnih dejavnosti na področju kulturne dejavnosti.
24. člen
Izvajalcu se sofinancira maksimalno do 80 % upravičenih
stroškov projekta (stroški kotizacije – udeležbe ali izvedbe),
oziroma bo za sofinanciranje posameznega kulturnega projekta mogoče zagotoviti maksimalno višino sredstev, določeno
z letnim programom kulture. Višina sredstev je odvisna od
razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in
letnega programa kulture.
D) Nakup opreme in osnovnih sredstev
25. člen
Upravičenci za sofinanciranje opreme za delovanje kulturnih društev so izvajalci, ki redno vsakoletno in trajno izvajajo
javne kulturne programe in redno vsakoletno organizirajo javne
kulturne prireditve v občini ter na njih s svojo dejavnostjo tudi
aktivno sodelujejo.
Upravičencu se sofinancira maksimalno do 50 % upravičenih stroškov nakupa. Višina sredstev je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in letnega
programa kulture.
Stroški delovanja društev
26. člen
Za društva, ki jim Občina Cerknica zagotavlja prostore
za njihovo delovanje, se določi enotne kriterije za obračun
obratovalnih stroškov.
Presežek sredstev
27. člen
Sredstva, ki ostanejo nerazporejena zaradi neizvedenih
kulturnih projektov oziroma zaradi prenehanja delovanja sekcije ali društva, se v mesecu decembru razporedijo med društva
po enakem kriteriju kot na razpisu za Javni kulturni program
za tekoče leto.
IV. KONČNE DOLOČBE
28. člen
(spremembe in dopolnitve)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo
po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
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29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uporabo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 44/07).
30. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od
1. 1. 2017 dalje.
Št. 007-15/2016
Cerknica, dne 15. decembra 2016
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

ČRENŠOVCI
3664.

Sklep o vrednosti točke za obračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2017

V skladu z 19. členom Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 112/03) je Občinski svet
Občine Črenšovci na 18. redni seji dne 14. 12. 2016 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017
1.
a) Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci
v letu 2017 znaša 0,00030 EUR.
b) Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci
v letu 2017 znaša 0,000068 EUR.
2.
Pri izračunu nadomestila za zazidano stavbno zemljišče
za stanovanjske objekte upošteva skupno 110 točk, za poslovne in obrtne objekte 170 točk, za nezazidano stavbno zemljišče
pa 30 točk.
Št. 0320-18/2016-119
Črenšovci, dne 14. decembra 2016
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

Št.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje
v obdobju januar–marec 2017

Na podlagi drugega odstavka 33. 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 17. člena Statuta
Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) in Odloka o
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proračunu Občine Dobje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 31/16)
je župan Občine Dobje dne 20. 12. 2016 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dobje
v obdobju januar–marec 2017
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Dobje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017, oziroma do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2017, kolikor
bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje
za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 – v nadaljevanju:
ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 31/16).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2016. Ta znašajo za obdobje
januar–marec 2016 = 114.918,52 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2016.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017
dalje.
Št. 410-0065/2016(01)
Dobje, dne 20. decembra 2016
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

DOBJE
3665.
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GORENJA VAS - POLJANE
3666.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
Poljane nad Škofjo Loko: POL-13

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
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ZUPUDPP, 43/11 – ZKC-C, 57/12, 109/12, 35/13 – skl. US,
76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt)
in 31. člen Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list
RS, št. 85/13, 84/15) je župan Občine Gorenja vas - Poljane
sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje Poljane
nad Škofjo Loko: POL-13
1. člen
(ocena stanja in razlogi in pravna podlaga)
Ocena stanja:
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu (Uradni list
RS, št. 48/10, 76/10 in 81/10) Občine Gorenja vas - Poljane se
za območje urejanja Poljane nad Škofjo Loko: POL-13 predvideva izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v
nadaljevanju: OPPN).
Razlogi za pripravo:
Na obravnavanem območju je predvidena novogradnja
12 stanovanjskih objektov.
Pravna podlaga:
OPPN se pripravi v skladu z določili ZPNačrt (Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKC-C,57/12, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US,
14/15 – ZUUJF) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS,
št. 99/07) z upoštevanjem Občinskega prostorskega načrta
Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10
– popr., 81/10 – obvezna razlaga, 22/11 – popr., 53/11 – popr.,
52/14 – obvezna razlaga, 5/16) in vse zakonodaje in predpisov
s področja urejanja prostora.
2. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
OPPN bo izdelan za del parcele št.: 70/1, k.o. Dobje.
3. člen
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Faza

Nosilec

Sklep o začetku priprave akta

Občina,
župan

Priprava strokovnih podlag
in osnutka akta

Načrtovalec

Rok
November
2016
30 dni

Poziv nosilcem urejanja prostora
za pridobitev smernic
Občina

30 dni

Analiza smernic in izdelava
dopolnjenega osnutka akta

15 dni

Načrtovalec

Javno naznanilo o javni razgrnitvi
in javni obravnavi dopolnjenega
osnutka akta; objava v
svetovnem spletu in na krajevno
običajen način
Občina

7 dni pred
pričetkom
razgrnitve

Javna razgrnitev in javna
obravnava dopolnjenega osnutka
akta
Občina

30 dni

Priprava stališča do pripomb
in predlogov in javne razgrnitve
in javne obravnave

Načrtovalec,
občina,
župan

7 dni

Priprava dopolnjenega predloga
glede na sprejeta stališča
do pripomb in predlogov

Načrtovalec

15 dni

Priprava gradiva za pridobitev
mnenj

Načrtovalec

7 dni

Vloga za mnenja k predlogu akta Občina

7 dni

Pridobivanje mnenj nosilcev
urejanja prostora k predlogu akta Občina

30 dni

Priprava usklajenega predloga
akta

30 dni

Načrtovalec

Obravnava in sprejem predloga
odloka na občinskem svetu

Občinski
svet

Objava odloga v uradnem listu

Občina

Odvisno
od zasedanja občinskega sveta
10 dni

*sočasno se izvede morebitni postopek CPVO

(način pridobitve strokovnih rešitev)

6. člen

Strokovne rešitve se pripravijo skladno s 56. členom ZP
Načrt in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list
RS, št. 99/07).

(financiranje)
Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag za njegovo izdelavo zagotovi investitor.

4. člen

(nosilci urejanja prostora)

(podatki, strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi:
– Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Gorenja
vas - Poljane;
– geodetskega načrta;
– geomehanskega poročila;
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve;
– idejne zasnove prometne ureditve;
– idejnih zasnov energetskih, vodovodnih, komunalnih in
drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev.
V primeru, da bo v postopku priprave OPPN potrebna
izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) se izdela
tudi okoljsko poročilo.
5. člen
(rok za pripravo OPPN in njegove posebne faze)
Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in njihovih posebnih faz so naslednji:

7. člen
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi so:
1. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana;
2. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. RS Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 27 b, 4000 Kranj;
5. Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat – Izvajalec
gospodarske javne službe, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas;
6. Elektro Gorenjska d.d., OE Distribucijsko omrežje, Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
7. Telekom Slovenije d.d. PE Kranj, Mirka Vadnova 13,
4000 Kranj;
8. V postopek se po potrebi lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora.
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Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba
pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja
prostora in organov, ki niso našteti v tem členu, se te pridobi
v postopku.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani
občine.
Št. 3505-01/2016-001
Gorenja vas, dne 30. novembra 2016
Župan
Občina Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

HORJUL
3667.

Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno
varstveni enoti pri OŠ Horjul

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– ZVrt-UPB2, 25/08 – ZVrt-D, 36/10 – ZVrt-E, 49/10 – ZIU,
62/10 – ZUPJS, 49/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO),
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS,
št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 14/13, 99/13, 14/15 – ZUUJFO,
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US), Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05
in 93/15) ter 6. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS,
št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul
na 11. redni seji dne 20. 12. 2016 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni
enoti pri OŠ Horjul
I. CENA
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v VVE pri OŠ Horjul
znašajo mesečno na otroka (znesek v EUR):
I. starostno obdobje 452,00 EUR
II. starostno obdobje 344,20 EUR
Kombinirani oddelek 405,62 EUR

Št.
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III. POLETNE REZERVACIJE
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Horjul dolžna kriti del
cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju
od 15. junija do 15. septembra.
Rezervacijo lahko starši uveljavljajo znotraj tega obdobja
samo za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju 30 ali 60 koledarskih dni, v kolikor se odsotnost prekine se rezervacije ne
upošteva.
Za rezervacijo plačajo starši 60 % cene, ki jim je določena
z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Rezervacija se lahko uveljavlja za vse otroke. Starši, ki
imajo v vrtec vključena dva otroka ali več, lahko rezervacijo
uveljavljajo tudi za drugega otroka.
Upoštevajo se samo rezervacije za otroke, čigar starši
sporočijo odsotnost najkasneje do 5. junija tekočega leta.
IV. POSEBNE OLAJŠAVE
5. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Horjul po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju
osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo
vrtca za en dohodkovni razred, in sicer za družine, ki se uvrščajo od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, izpolni izjavo o materialni ogroženosti
zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca
skladno s prvim odstavkom tega člena vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige
za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju
Občine Horjul ali gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske
hiše na območju Občine Horjul,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem
znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada
staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge,
razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo
pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica
do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
V. KONČNE DOLOČBE

2. člen
Stroški živil znašajo 1,65 EUR na dan na otroka.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana
cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno
programa in plačilom staršev, ki ga poravna lokalna skupnost
zavezanka.

6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul, sprejete na 16. redni seji dne 2. 9. 2014 (Uradni list RS, št. 67/14 z
dne 19. 9. 2014) ter Sklep o uvedbi poletnih rezervacij v vrtcu
št. 0392-0002/2015-2 z dne 13. 4. 2016 sprejet na 7. redni seji
dne 12. 4. 2016.

II. REZERVACIJE ZA BOLNIŠKO ODSOTNOST

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.

3. člen
V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni neprekinjeno
nad 30 koledarskih dni, se ob predložitvi zdravniškega potrdila
prispevek staršev otrok, za katere je Občina Horjul po veljavni
zakonodaji dolžna poravnati del cene vrtca, zmanjša za 50 %
od osnove, ki jim je določena z odločbo o višini plačila ter
zmanjšanja za sorazmerni del vrednosti prehrane.

Št. 602-0010/2016-2
Horjul, dne 21. decembra 2016
Župan
Občine Horjul
Janko Prebil l.r.
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3668.

Odlok o financiranju krajevnih skupnostih
Občine Kočevje

Uradni list Republike Slovenije
(2) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Uporabljati se prične s 1. 1. 2017.
Št. 007-11/2011-3420
Kočevje, dne 20. decembra 2016

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine
Kočevje na 23. redni seji dne 20. 12. 2016 sprejel

ODLOK
o financiranju krajevnih skupnostih
Občine Kočevje

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

LOG - DRAGOMER
3669.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se krajevnim skupnostim določa višina
financiranja in kriteriji razdelitve sredstev za njihovo delovanja
in izvajanja nalog, kot jih imajo določene s Statutom Občine
Kočevje (v nadaljevanju: statutom).

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
na območju Občine Log - Dragomer za leto
2017

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 107/12) izdaja župan Občine Log - Dragomer
v zadevi določitve vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer
za leto 2017 naslednji

II. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA FINANCIRANJE
2. člen
(1) Finančna sredstva za delovanje in izvajanje nalog
se krajevnim skupnostim zagotovijo s proračunom občine za
posamezno leto.
(2) Zagotovljena kvota finančnih sredstev znaša 1,81 %
primerne porabe občine za tekoče leto.
3. člen
Kvota finančnih sredstev iz drugega odstavka 2. člena se
med krajevne skupnosti razdeli po naslednjih kriterijih:
a) KS Kočevje – mesto
12,4 %,
b) KS Ivan Omerza Livold
18,8 %,
c) KS Šalka vas
18,8 %,
d) KS Stara Cerkev
18,8 %,
e) KS Kočevska Reka
15,6 %,
f) KS Poljanska dolina
15,6 %.
4. člen
(1) Občina lahko posamezni krajevni skupnosti za izvedbo razvojnih projektov, ki so sofinancirani tudi iz drugih
virov, zagotovi sredstva v večjem obsegu kot je to določeno v
prejšnjem členu.
(2) Dodatna sredstva ne smejo presegati višine sredstev,
ki so na podlagi kriterijev pripadla krajevni skupnosti v posameznem letu.
Višina sredstev se določi z vsakoletnim proračunom občine.
5. člen
(1) Krajevne skupnosti se lahko financirajo tudi iz drugih
virov (iz naslova prostovoljnih prispevkov, s plačili za storitve in
s prihodki od premoženja krajevnih skupnosti).
(2) Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(1) Krajevne skupnosti morajo svoje finančne načrte za
leto 2017 uskladiti z določbami tega odloka najkasneje v roku
30 dni od uveljavitve tega odloka.

SKLEP
1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2017
znaša 0,003516 EUR.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uporablja se od 1. 1. 2017 dalje.
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.

NOVA GORICA
3670.

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica
za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 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 15. decembra 2016 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Nova Gorica
za leto 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa obseg in struktura sredstev za
financiranje javne porabe v Mestni občini Nova Gorica v letu
2017, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Proračun sestavljajo splošni in posebni del proračuna ter
načrt razvojnih programov.
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Nova Gorica izkazani v bilanci prihodkov
in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu
financiranja.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
Proračun
2017
I.
A.
I.

70

71

72

73

74

78

II.
40

41

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
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
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

32.697.862
29.592.151
20.243.550
15.898.950
3.781.600
563.000
9.348.601
8.596.019
17.000
72.500
246.558
416.524
425.450
134.000
291.450
18.109
11.299
6.810
2.478.267
972.159
1.506.108
183.885
183.885
34.732.771
9.347.123
2.477.469
367.554
6.007.100
165.000
330.000
12.945.727
454.000
5.800.000
1.330.071
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413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.-7102)–(II.-403-404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

12685

5.344.656
17.000
11.375.421
11.375.421
1.064.500
641.000
423.500

–2.034.909

–1.874.509
7.299.301

22.200
22.200
21.600
600
121.716
121.716

121.716
–99.516
3.264.425
3.264.425
3.264.425
1.130.000
1.130.000
1.130.000
0
2.134.425
2.034.909
0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, v katerih so izdatki, skladno s predpisano
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov, razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih
in podprogramih. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so mestni
svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, medobčinska
uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda in krajevne
skupnosti. Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so javni zavodi in javni skladi, katerih ustanovitelj oziroma
soustanovitelj je občina.
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom, če so izpolnjeni vsi z zakonom in
tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za izplačilo. Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz
knjigovodske listine, je potrebno pred izplačilom preveriti in
pisno potrditi.
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati
na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom
določena sredstva za posamezni namen.
5. člen
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini
290.000 EUR.
Proračunska rezerva je organizirana kot proračunski
sklad. Uporablja se za namene določene v 49. členu Zakona
o javnih financah.
Župan lahko na predlog organa, pristojnega za finance
samostojno odloča o porabi do 20.000 EUR zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen. O
tem pismeno obvesti mestni svet.
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v
prejšnjem odstavku, odloča mestni svet s posebnim odlokom.
6. člen
Del predvidenih prihodkov proračuna v višini 40.000 EUR
se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah zadrži kot
splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker
jih ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča mestnemu svetu šestmesečno. Dodeljena
sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v
finančni načrt neposrednega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke.
7. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, namenski
prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki
od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, sredstva prejeta od drugih občin iz naslova okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki od požarne takse, najemnina za lokalno gospodarsko infrastrukturo,
komunalni prispevek, namenski prejemki krajevnih skupnosti
ter transferna sredstva iz državnega in evropskega proračuna
za sofinanciranje posameznih projektov.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan oziroma ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskega prejemka povečata obseg izdatkov veljavnega finančnega načrta proračunskega uporabnika in veljavni proračun.

Uradni list Republike Slovenije
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini
dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Zbrana namenska sredstva, ki v preteklem letu niso bila
porabljena, razen sredstev, ki jih proračunski uporabnik doseže
z lastno dejavnostjo, se prenesejo v tekoče leto za namen, za
katerega so opredeljena.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata
obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika
na ustrezni proračunski postavki in proračun.
8. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
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.
9. člen
Pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo
gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo
v skladu s predpisi o javnem naročanju in navodili župana.
Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik pomoči neproračunskim porabnikom se dodelijo na podlagi predhodno
izvedenega javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja.
Način dodelitve in višina dodeljenih sredstev mora biti usklajena s predpisi o državnih pomočeh.
Pred dodeljevanjem sredstev dotacij, subvencij, posojil in
drugih oblik pomoči je potrebno skleniti pogodbo med občino
ter posrednim proračunskim porabnikom ali drugimi koristniki
sredstev.
Plačilni roki za plačila v breme proračuna Mestne občine
Nova Gorica so lahko krajši od plačilnih rokov, določenih z
veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna v primeru, če se
občina v pogodbi dogovori za krajše plačilne roke v primeru
upoštevanja načel gospodarnosti ravnanja občine.
10. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pred sklenitvijo vsake pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki presega 20.000 EUR in
vsake pogodbe za gradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki presega 40.000 EUR predhodno pridobiti pisno soglasje župana
Mestne občine Nova Gorica.
11. člen
Proračunski uporabniki lahko prevzemajo obveznosti za
tekoče leto le do višine sredstev, ki so v proračunu predvidena
za posamezni namen na ustrezni proračunski postavki.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, ki je vključen
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2017, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in
investicijske transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe
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v veljavnem finančnem načrtu posameznega neposrednega
proračunskega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2017, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter
za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe
v veljavnem finančnem načrtu posameznega neposrednega
proračunskega uporabnika.
Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzemanje
obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh
pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, za
obveznosti povezane z zadolževanjem in upravljanjem z občinskim dolgom ter za obveznosti po pogodbah o sofinanciranju
iz namenskih sredstev EU oziroma iz pripadajočih postavk
slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti se vključijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, obveznosti za večletne projekte pa tudi
v načrt razvojnih programov.

finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine
3.264.425 EUR.

12. člen
Župan lahko ob predhodnem soglasju organa pristojnega
za finance, odloča o spremembi vrednosti projekta iz načrta
razvojnih programov.
Vrednosti projektov za tekoče leto se spreminjajo skladno
s prerazporeditvami, določenimi v 8. členu tega odloka.
Prerazporejanje med projekti za prihodnja leta je dovoljeno le izjemoma. Župan lahko s prerazporeditvijo zmanjša
načrtovan letni odhodek projekta za največ 20 %.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5 %
zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega
pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31.
12. tekočega leta, o zadolžitvi pa odloča župan.
Za zagotavljanje likvidnosti proračuna se izjemoma lahko
uporabijo tudi prosta denarna namenska sredstva.
16. člen
Obseg poroštev, ki jih Mestna občina Nova Gorica lahko
na osnovi sklepa mestnega sveta izdaja javnim zavodom, javnim skladom in javnim podjetjem, katerih ustanovitelj oziroma
soustanovitelj je, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine
150.000 EUR potencialne letne obveznosti.

17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, izvrševati pa se začne s
1. januarjem 2017.
Št. 410-27/2016-14
Nova Gorica, dne 15. decembra 2016
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA PREMOŽENJA
13. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih
financah, lahko župan v letu 2017 odpiše ali delno odpiše
dolgove, ki jih imajo dolžniki do Mestne občine Nova Gorica,
in sicer največ do skupne višine 20.000 EUR, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se
zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve
ni mogoče izterjati.
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih
financah, lahko predsednik krajevne skupnosti v letu 2017 odpiše ali delno odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do krajevne
skupnosti, in sicer največ do skupne višine 500 EUR, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali
če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da
terjatve ni mogoče izterjati.
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga
dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se
s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika,
od katerega sicer ne bi bilo možno izterjati celotnega dolga.
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine
iz naslova obveznih dajatev.
Terjatve iz naslova zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev dolžnika do občine v postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter terjatve iz naslova danih posojil
in plačanih poroštev se lahko zamenjajo za lastniške deleže.
O zamenjavi terjatev za lastniške deleže odloča mestni
svet na predlog župana.

SEŽANA
3671.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oglaševanju v Občini Sežana

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
16. 12. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oglaševanju v Občini Sežana
1. člen
V Odloku o oglaševanju v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 96/08) se v 4. členu črta beseda »javnega«.
2. člen
V 23. členu se v naslovu in prvem odstavku črta beseda
»javnem«.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

3. člen
V 24. členu se prvem odstavku črta beseda »javnega«.
V drugem odstavku se za besedo »obdobje« doda beseda »praviloma«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Proste lokacije se oddajo z javnim razpisom oziroma
z drugim postopkom, upoštevajoč zakon, ki ureja postopek ravnanja s stvarnim premoženjem ali zakon, ki ureja javna naročila
(v nadaljevanju: razpis).«

14. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu

4. člen
V 25. členu se v naslovu ter prvem in tretjem odstavku
črta beseda »javni«, v drugem odstavku pa beseda »javnem«.

Stran

12688 /

Št.

84 / 23. 12. 2016

5. člen
V 30. členu se črta beseda »javnim«.
6. člen
V 38. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se
glasita:
»(4) Na zasebnih objektih ni dovoljeno plakatiranje in
postavljanje transparentov brez soglasja lastnika objekta. Ne
glede na izdano soglasje lastnika objekta je prepovedano plakatiranje in postavljanje transparentov na zunanjih površinah
izložb, oken, vrat, fasad, razen na za to urejenem plakatnem
prostoru (npr. oglasna omarica, oglasna deska ...).
(5) Izvajalec, ki je v soglasju z lastnikom objekta plakatiral ali postavil transparent, ga mora nemudoma odstraniti v
primeru, ko je le-ta poškodovan tako, da kazi izgled okolice.«
7. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(oglaševanje samostojnih podjetnikov posameznikov
in pravnih oseb)
(1) Samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe
smejo za lastne potrebe oglaševati proizvode in storitve iz
svoje registrirane dejavnosti na poslovnih stavbah in prostorih
ter funkcionalnih zemljiščih, kjer opravljajo svojo dejavnost.
(2) V primeru, ko subjekti iz prvega odstavka tega člena
niso lastniki stavbe in v njej ne opravljajo dejavnosti, jim lastnik
stavbe ne sme dovoliti oglaševanja na tej stavbi, razen na slepih fasadah degradiranih objektov, če predlog podaja rešitev za
kvalitetnejšo zasnovo fasade, in v skladu s tretjim odstavkom
tega člena.
(3) Postavitev stalnih in začasnih objektov in naprav za
oglaševanje za lastne potrebe se izvede v skladu z veljavno
prostorsko zakonodajo in veljavnimi predpisi s področja gradnje.
(4) Z objekti iz prvega odstavka tega člena gospodarijo
lastniki oziroma pooblaščeni izvajalci.«
8. člen
V 41. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Občina Sežana lahko za potrebe svojega oglaševanja in za oglaševanje subjektov iz prejšnjega odstavka postavi
tudi druge stalne ali začasne objekte in naprave za oglaševanje, in sicer za oglaševanje večjih javnih prireditev ter promocijo
naravne in kulturne dediščine.«

Uradni list Republike Slovenije
3672.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o vzpostavitvi območij kratkotrajnega
parkiranja

Na podlagi 3. člena Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana (Uradni
list RS, št. 45/10) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
16. 12. 2016 sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o vzpostavitvi
območij kratkotrajnega parkiranja
1.
V Sklepu o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja,
št. 032-5/2011-9 z dne 23. 6. 2011, se v 2. točki v tretjem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Znotraj cone
II se za potrebe Zdravstvenega doma Sežana nameni skupaj
13 parkirnih mest.«
2.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»(delovni čas con)
(1) V območjih kratkotrajnega parkiranja – cona I – je
parkiranje časovno omejeno:
– vsak delovnik med 7.00 in 17.00 uro,
– ob sobotah med 7.00 in 13.00 uro,
– ob nedeljah in praznikih parkiranje ni omejeno.
(2) V območju kratkotrajnega parkiranja – cona II – je
parkiranje časovno omejeno:
– vsak delovnik med 7.00 in 17.00 uro,
– ob sobotah, nedeljah in praznikih parkiranje ni omejeno.«
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-11/2016-6
Sežana, dne 16. decembra 2016
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

9. člen
V 44. členu se v prvem odstavku doda nova 6. točka, ki
se glasi:
»6. ravna v nasprotju s 40. členom odloka.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Z globo v znesku 800 EUR se kaznuje za prekršek
tudi lastnik stavbe, ki ravna v nasprotju s 40. členom odloka.«
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Z globo v znesku 100 EUR se kaznuje za prekršek
tudi lastnik stavbe, ki ravna v nasprotju z 38. členom odloka.«

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4) ter 15. in 93. člena Statuta Občine
Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine
Sodražica na 13. redni seji dne 14. 12. 2016 sprejel

10. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 2016

Št. 032-11/2016-4
Sežana, dne 16. decembra 2016
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

SODRAŽICA
3673.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Sodražica za leto 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2016
(Uradni list RS, št. 105/15, dalje odlok) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A.

Št.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.
70

1.595.334

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

44.947

DAVČNI PRIHODKI

1.436.920

50

ZADOLŽEVANJE

44.947

1.315.604

500

Domače zadolževanje

44.947

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

70.973

55

ODPLAČILA DOLGA

70.973

550

Odplačila domačega dolga

70.973

IX.

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

–26.716

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–26.026

XI.

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

690

XII.

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

40.806

706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42

INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43

0

2.343.749

704 Domači davki na blago in storitve

II.

RAČUN FINANCIRANJA

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

80.510

74

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV-V)

12689

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

703 Davki na premoženje

72

VI.
Rebalans
2016

Stran

C.

700 Davki na dohodek in dobiček

71

84 / 23. 12. 2016 /

INVESTICIJSKI TRANSFERI

0
158.414
111.647
1.871
19.376
700
24.820
18.693
18.693
729.722
298.874
430.848

27.830
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2016.
Št. 410-9/15
Sodražica, dne 14. decembra 2016
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

2.344.439
581.480
139.524
21.406
413.332
1.718
5.500
798.962
22.890
561.406
85.850
128.816
902.441
902.441
61.556

431 Investicijski transferi pravnim osebam,
ki niso proračunski upor.

28.532

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

33.024

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–690

III/1.

PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ

1.028

III./2

TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

214.892

3674.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2017

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 20/11 – odl. US, 57/12,
110/13 in 19/15), 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 18/05, 74/05, 44/06, 16/15
in 67/16) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list
RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 13. redni
seji dne 14. 12. 2016 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2017 znaša
0,0020 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa za leto 2017.
Št. 422-3/16
Sodražica, dne 14. decembra 2016
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

Stran

12690 /

Št.

84 / 23. 12. 2016

Uradni list Republike Slovenije

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
3675.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12)
in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni
list št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
na 21. redni seji dne 21. 12. 2016 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici za leto 2016
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za
leto 2016 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobički in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišče
in neopred. dolg. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinanč. institucij
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna
iz sred. proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

Rebalans
proračun leta
2016 v EUR
2.641.653
2.074.869
1.880.302
1.715.441
100.752
64.109
0
194.567
112.852
3.739
2.925
0
75.051
28.807
0
0
28.807
2.500
2.500
0
535.477
403.424
132.053
2.879.610
817.457
211.356
33.361
512.190
30.000
30.550
1.073.584
23.200

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanov.
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi fizičnim
in prav. osebam, ki niso pr. up.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)
XII. STANJE SRED. NA RAČUNU
OB KONCU PRET. LETA

592.404
142.976
315.004
0
921.716
921.716
66.853
48.815
18.038
–237.957

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
40.000
40.000
–277.957
–40.000
237.957
341.735

2. člen
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. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkkontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici –
http:/www.sveti-jurij.si/.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

70.000
4.183.864
805.992

2. člen
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in

Odlok o spremembi proračuna Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12)
in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni
list št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
na 17. redni seji dne 21. 12. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembi proračuna Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici za leto 2017
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za
leto 2017 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:

I.
70

71

72

73

74

II.
40

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobički in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišče
in neopred. dolg. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinanč. institucij
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna
iz sred. proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI

12691

1.541.210

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Miroslav Petrovič l.r.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Stran

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanov.
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi fizičnim
in prav. osebam, ki niso pr. up.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)
XII. STANJE SRED. NA RAČUNU
OB KONCU PRET. LETA

Št. 410-0004/2016
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. decembra 2016

3676.
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Sprememba
proračun leta
2017 v EUR
3.948.488
2.254.111
2.079.191
1.868.689
145.294
65.208
0
174.920
114.521
3.276
1.279
0
55.844
80.667
39.704
0
40.963
2.500
2.500
0
1.611.210

222.245
35.378
500.284
15.000
33.085
1.105.676
69.000
588.496
144.692
303.488
0
2.247.874
2.247.874
24.322
10.000
14.322
–235.376

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
40.000
40.000
–275.376
–40.000
235.376
275.376
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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.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkkontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici –
http:/www.sveti-jurij.si/.
3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2016
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. decembra 2016
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Miroslav Petrovič l.r.

3677.

Sklep o določitvi ekonomske cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu
Sonček

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10
– ZUPJS, 94/10 – ZIU in RS 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS,
št. 129/06 – UPB, 79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS in
40/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05
in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
(Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici na 17. redni seji dne 21. 12. 2016 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev
v vrtcu Sonček
1. člen
V Vrtcu Sonček se določijo ekonomske cene v naslednji
višini:
– Prva starostna skupina – jaslični
oddelek (1-3 let)
– Druga starostna skupina (3–6 let),
celodnevni program
– Druga starostna skupina (3–6 let),
poldnevni program

448,80 EUR
350,53 EUR

4. člen
Sredstva za delo specialnega pedagoga v vrtcu »Sonček«
za otroke s posebnimi potrebami, se zagotavljajo v skladu z
odločbo Zavoda RS za šolstvo, izven ekonomske cene.
5. člen
Za dnevne odsotnosti nad 3 dni, ne glede na vzrok odsotnosti, se staršem od plačila odšteje dnevna odbitna vrednost
za živila, za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten. Starši morajo
odsotnost otroka nad 3 dni sporočiti v vrtec. Dnevna postavka
odsotnosti za en in dva dni se ne bosta odštevala od plačila.
6. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici,
po veljavni zakonodaji, dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko v polletnih mesecih (junij, julij in
avgust) uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavljajo
za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni in so jo dolžni
vrtcu pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30 %
zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev.
Če otroka starši začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem
vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok
razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer
imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.
7. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre
za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni,
vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
8. člen
Določilo iz prvega odstavka 6. člena in določilo iz 7. člena
sklepa velja samo za starša, ki imajo skupaj z otrokom stalno
prebivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in so otroci vključeni v Vrtec Sonček v Svetem Juriju ob Ščavnici, za druge pa
samo v pisnem soglasju z občino, plačnico razlike med ceno
programa in plačilom staršev.
9. člen
Osnovna šola Sveti Juri ob Ščavnici zaračunava stroške
oskrbe staršem na podlagi sprejete ekonomske cene, občini
Sveti Jurij ob Ščavnici pa razliko med plačili staršev in dejanskimi mesečnimi stroški do vrednosti programov, določenih z
ekonomsko ceno.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2017.
Št. 602-0008/2016
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. decembra 2016
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Miroslav Petrovič l.r.

280,42 EUR

2. člen
Mesečni strošek živil za prehrano znaša 25,24 EUR na
otroka oziroma 1,262 EUR na dan. Dnevna odbitna postavka
je 1,262 EUR na dan, izravnava na 1,26 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana
cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno
programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. To pomeni, da se staršu odbije strošek živil v deležu,
ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo.
3. člen
Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega normativa v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za
stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki
jo krije lokalna skupnost zavezanka.

ŠEMPETER - VRTOJBA
3678.

Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2017

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), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13 in 55/15) in 15. člena Statuta Občine Šempeter
- Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 23. redni seji dne 15. decembra 2016 sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto
2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina / Podskupina kontov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
II SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

v eurih
Proračun
leta 2017
7.561.072,08
6.272.317,00
3.923.160,00
2.942.777,00
912.683,00
67.700,00
0
2.349.157,00
2.019.100,00
3.000,00
6.000,00
1.000,00
320.057,00
255.272,00
173.715,00
81.557,00
1.033.483,08
538.229,00
495.254,08
8.156.510,66
2.534.852,18
731.428,00
105.455,00
1.644.969,18
33.000,00
20.000,00
2.303.361,48
270.700,00
337.626,85
252.591,04
1.442.443,59
0
3.208.329,00
3.208.329,00
109.968,00
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B.
IV.
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C
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Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750 + 751 + 752)
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. - IX.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA

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. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto
za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza
ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na
novo odprti konto. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke, ki jo je sprejel občinski svet.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski
prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki
od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega
oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz
naslova zavarovanj, prihodki od požarne takse, najemnina za
lokalno gospodarsko infrastrukturo, komunalni prispevek ter

27.024,00
82.944,00
–595.438,58
122.271,00
122.271,00
0
122.271,00
24.838,89
24.838,89
0
24.838,89
0
97.432,11
129.493,00
129.493,00
129.493,00
347.086,00
347.086,00
347.086,00
–715.599,47
–217.593,00
595.438,58
721.344,00

transferna sredstva iz državnega in evropskega proračuna za
sofinanciranje posameznih projektov.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe
in med konti iste proračunske postavke odloča na predlog
neposrednega uporabnika župan. O izvršenih prerazporeditvah
poroča župan občinskemu svetu v zaključnemu računu proračuna in s polletno realizacijo proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna o polletni realizaciji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
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obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva je oblikovana kot proračunski sklad.
Uporablja se za namene, določene v 49. členu Zakona o javnih
financah.
Občina ima oblikovano proračunsko rezervo v višini
109.891,20 evrov in v letu 2017 ostane nespremenjena.
Župan lahko na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, samostojno odloča o porabi do 30.000,00 evrov
zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen, ter o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja 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 občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine
129.493,00 evrov. Občina se lahko zadolži za naslednje investicije: 040410 Odkup stavbe v centru Vrtojba v višini 1.000,00 evrov,
041379 Vrtojbenska cesta od pošte do železnice 99.000,00 eur ter
29.493,00 evrov v skladu s 56. členom ZIPRS1617.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba, v letu 2017
ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2017 zadolži do višine 1.485.139,96 eurov.
12. člen
(začasno financiranje v letu 2018)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šempeter Vrtojba v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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13. člen
(uveljavitev odloka)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-22/2016-4
Šempeter pri Gorici, dne 15. decembra 2016
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

3679.

Letni program prodaje finančnega premoženja
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017 CPG

Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13), Uredbe o
prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07,
55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN) in 15. člena Statuta Občine
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba na 23. redni seji dne 15. decembra
2016 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Sprejme se posamezni program prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017, tako da se
proda lastniški delež v podjetju CESTNO PODJETJE NOVA
GORICA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, v višini 0,58 %,
oziroma 2447 delnic.
2.
Prodajo se izvede na podlagi neposredne sklenitve pogodbe.
3.
O rezultatih prodaje bo župan obvestil občinski svet ob
zaključnem računu.
4.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-22/2016-10
Šempeter pri Gorici, dne 15. decembra 2016
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

3680.

Letni program prodaje finančnega premoženja
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017
VETERINA

Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13), Uredbe o
prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07,
55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN) in 15. člena Statuta Občine
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba na 23. redni seji dne 15. decembra
2016 sprejel naslednji
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SKLEP
1.
Sprejme se posamezni program prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017, tako da se
proda lastniški delež v Veterini Gorica d.o.o., Pri Hrastu 18,
5000 Nova Gorica v višini 5,94 %, oziroma v knjigovodski vrednosti 13.315,24 EUR na dan 31. 12. 2015.
2.
Prodajo se izvede na podlagi neposredne sklenitve pogodbe, po predhodno opravljeni cenitvi.
3.
O rezultatih prodaje bo župan obvestil občinski svet ob
zaključnem računu.
4.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-22/2016-11
Šempeter pri Gorici, dne 15. decembra 2016
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

3681.

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 in 14/15), Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12 in 10/14) in 15. člena Statuta Občine
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba na 23. redni seji dne 15. decembra
2016 sprejel naslednji

ŠKOFLJICA
3682.

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka
101. člena Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 UPB2 in naslednji), 36. in
40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07,
51/08, 5/09, 6/12 in naslednji) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine
Škofljica na 14. redni seji dne 15. 12. 2016 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2017
1. člen
Občina Škofljica daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2017, ki jo je predlagal
izvajalec storitve, Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik,
v višini 18,98 EUR na efektivno uro.
2. člen
Za uporabnike, ki so občani Občine Škofljica, znaša cena
efektivne ure za opravljeno storitev pomoč družini na domu
6,16 EUR, razlika se subvencionira iz občinskega proračuna.
3. člen
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o
soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.
Št. 007-19/2016
Škofljica, dne 15. decembra 2016
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

SKLEP
1.
Občinski svet sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017.
2.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje
proračuna.
3.
Župan predloži občinskemu svetu poročilo o realizaciji
načrta ravnanja s premičnim in z nepremičnim premoženjem
skupaj z zaključnim računom proračuna.
4.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-22/2016-12
Šempeter pri Gorici, dne 15. decembra 2016
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu za leto 2017

3683.

Sklep o izdelavi Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje
urejanja Gospodarska cona Reber

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, 14/15
– ZUUJFO) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Škofljice (Uradni
list RS, št. 1/10 in 101/10) razglašam

SKLEP
o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje urejanja
Gospodarska cona Reber
1. člen
Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN
(1) Obravnavano območje se ureja z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 56/15), v nadaljevanju OPN. Po navedenem dokumentu obsega območje, kjer
so načrtovane spremembe za del enote urejanja prostora RE02
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in enoto RE17 ter del lokalne ceste, ki ju povezuje. Na območju
je v veljavnem OPN predpisana izdelava OPPN. Predvidena
je opredelitev gospodarske cone za gospodarske dejavnosti z
možnostjo bivanja in komunalnega centra Škofljica.
(2) Investitor želi z izdelavo OPPN določiti pogoje gradnje
na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi št. 2418/3,
2421/8 in 2421/9, vse k.o. Lanišče, občina pa želi določiti pogoje gradnje komunalnega centra Škofljica na zemljiščih oziroma
delih zemljišč s parcelnimi št. 2413, 2419/5, 2419/9, 2419/10,
2958/1, vse k.o. Lanišče; na vmesnem območju je potrebna
rekonstrukcija lokalne ceste.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo OPPN sta 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, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15
– ZUUJFO) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15).
3. člen
Območje izdelave OPPN
(1) Območje izdelave OPPN obsega zemljišča ali dele
zemljišč s parcelnimi št. 2418/3, 2421/8, 2421/9, 2421/10,
2419/5, 2419/9, 2419/10, 2413, 2415/3, 2958/1 in 2958/5, vse
k.o. Lanišče. Približna velikost ureditvenega območja je 1,30 ha.
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izdelanih projektnih rešitev prometnega omrežja, smernic nosilcev urejanja
prostora ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in lastnikov
zemljišč se območje OPPN lahko tudi zmanjša ali poveča z
namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne
in prometne ureditve.
4. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev
V okviru strokovnih rešitev se prouči in prikaže možnosti
izrabe in oblikovanja območja. Pri izdelavi strokovnih rešitev se
poleg pogojev na samem območju, upošteva še navezavo na
kontaktna območja, oziroma se mora zagotoviti, da predvideni
posegi ne vplivajo na celovitost prostorske ureditve.
5. člen
Predmet in izhodišča
(1) Predmet izdelave OPPN je določitev pogojev gradnje
gospodarske cone in komunalnega centra Škofljica. Predvidi
se umestitev objektov za gospodarske dejavnosti z možnostjo
bivanja; velikost objektov bo manjšega in srednjega velikostnega merila. Predvidi se rekonstrukcija ceste na območju OPPN.
(2) Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa so:
– upoštevanje namenske rabe prostora, določene z veljavnim OPN,
– upoštevanje obstoječega stanja in lege v prostoru ter
prostorskih omejitev, ki iz tega izhajajo,
– upoštevanje prometne ureditve območja in predvidenih
navezav območja na javno cestno omrežje,
– upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz smernic, ki jih izdajo
nosilci urejanja prostora.

faz:

6. člen
Okvirni plan za pripravo OPPN in njihovih posameznih

– izdelava strokovnih podlag in osnutka,
– vloga za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora,
– pridobitev smernic (30 dni),
– pridobitev mnenja glede potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje – CVPO (30 dni),
– javno naznanilo o javni razgrnitvi (7 dni pred javno
obravnavo),
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni),
– stališča do pripomb, seznanitev lastnikov,
– pridobitev mnenj (30 dni),

Št.

84 / 23. 12. 2016 /

Stran

12697

– izdelava usklajenega predloga za sprejem na občinskem svetu,
– sprejem odloka OPPN, objava odloka.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CVPO, se faze od
faze pridobivanja smernic in roki ustrezno spremenijo.
7. člen
Postopki občine pri pripravi osnutka in nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
(1) Občina pripravi osnutek OPPN na podlagi stanja v
prostoru in strokovnih rešitev.
(2) Občina pošlje osnutek OPPN Ministrstvu za okolje
in prostor RS. Ministrstvo v 30 dneh občini pisno sporoči, če
je v okviru izdelave spremembe zazidalnega načrta potrebno
izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(3) Občina pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni, podajo smernice. Če
smernic v predpisanem roku ne pošljejo se šteje, da jih nimajo.
(4) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje, so:
(a) Upravljalci javne komunalne infrastrukture
– Vodovodno omrežje: JP Vodovod-Kanalizacija, vodovod, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Kanalizacijsko omrežje: JP Vodovod-Kanalizacija, kanalizacija, Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Elektro omrežje: Elektro Ljubljana, Distribucijska enota
Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale
– Energetsko omrežje: Energetika Ljubljana, Oskrba s
plinom, Verovškova 70, 1000 Ljubljana
– Telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije, PE
Ljubljana, Stegne 19, 1000 Ljubljana
– Odvoz odpadkov: Snaga, Povšetova 6, 1000 Ljubljana
(b) Področje varovanja in omejitev
– Gospodarjenje z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
– Zaščita in reševanje: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava
RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Varovanje narave: Zavod RS za varstvo narave Tobačna 5, 1000 Ljubljana,
– Varovanje kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo,
Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– Prometna infrastruktura – železnica: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4,
1000 Ljubljana
– Prometna infrastruktura – avtoceste: DARS, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje
– Prometna infrastruktura – občinske javne ceste: Občina
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
(5) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso
našteti v prvem odstavku, se jih v postopek vključi naknadno.
8. člen
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
(1) Pripravljavec izdelave OPPN, nosilec organizacijskih
in postopkovnih aktivnosti je Občina Škofljica.
(2) Pobudnik izdelave je zasebni investitor, ki zagotovi
sredstva za izdelavo OPPN.
(3) Izdelovalec je ACER, Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja Novo mesto d.o.o., Šentjernejska
cesta 43, 8000 Novo mesto.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na internetni strani Občine Škofljica.
Št. 007-20/2016
Škofljica, dne 16. decembra 2016
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.
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ŠMARTNO PRI LITIJI
3684.

Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO), 29. 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) je Občinski svet
Občine Šmartno pri Litiji na 3. izredni seji občinskega sveta dne
21. 12. 2016 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2017

73

74

78

1. SPLOŠNA DOLOČBA

II.
40

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto
2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

41

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Konto Splošni del proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2017
A.
I.

70

71

72

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

Proračun
2017
(v EUR)
42
5.228.132
4.748.528

43

3.810.706
3.422.706
291.000
97.000
0
937.822
612.260
3.100
11.000
2.500
308.962
279.070
137.870

III.
B.
IV.
75

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ
DOMAČIH VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (787)
787 PREJETA SREDSTVA OD
DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
432 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
(75)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0
141.200
0
0
0
200.534
158.505
42.029
0
0
5.307.568
1.732.828
301.592
44.794
1.285.743
43.200
57.500
1.997.071
19.800
1.350.700
127.438
499.133
0
1.438.646
1.438.646
139.023
69.000
70.023
–79.437

150
150
0
0
150
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V.
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
XII.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN NALOŽB
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
443 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 (50)
ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (55)
ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

Št.

0
0
0
0
0

0
150
136.369
136.369
136.369
210.325
210.325
210.325
–153.243
–73.956
79.437
153.268

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. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12),
ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,
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2. prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva
okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s
predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih
voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, ter
zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
3. prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture,
ki se namenijo izgradnji komunalne infrastrukture ter izgradnji in
vzdrževanju vodovodov,
4. prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in
vlaganj v naravne vire,
5. prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan
les, ki se namenijo za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena,
6. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za
izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture,
7. prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog oziroma projektov, ki se namenijo za namen,
za katerega so sredstva prejeta.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto
izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so
vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo
za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika,
od tega:
1. v letu 2018 75% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve
in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na
podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide
iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za
pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih
mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika
in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega
načrta razvojnih programov.
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Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe
projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom.
Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom
razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov do 20%
izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi
vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh
po uveljavitvi proračuna.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
2. podračun stanovanjskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini
40.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30.000 eurov župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 3.000 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov,
v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega
člena ne všteva.
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11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov
občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali
posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja,
katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2017 zadolžijo do skupne višine
200.000 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja,
katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv, lahko v letu 2017 izdajo poroštva do skupne
višine glavnic 50.000 eurov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje
z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v
letu 2017 zadolži do višine 2.800.000 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2018)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji
v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 400-013/2016
Šmartno pri Litiji, dne 21. decembra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
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 občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine
136.369 eurov.
V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617;
Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) se občinam sredstva v višini
3% skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve
dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Občina Šmartno
pri Litiji lahko na podlagi zgoraj navedenega za izvrševanje proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 (investicije, predvidene
v proračunu) najame brezobrestni kredit iz državnega proračuna
v višini 136.369 eurov. Na podlagi drugega odstavka 56. člena
ZIPRS1617 se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg
zadolževanja občine iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1, prav
tako pa za takšno zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja
ministrstva, pristojnega za finance, iz šestega odstavka 10.a člena
ZFO-1.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Šmartno pri Litiji, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine glavnic 30.000 eurov.

ŽIRI
3685.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/45 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta
Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine
Žiri na 13. redni seji dne 15. 12. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
Ukine se status javnega dobra, parc. št. 1270/27 k.o. 2022
Žirovski vrh. Pri navedeni nepremičnini se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Žiri, Loška cesta 1, Žiri, MŠ 5883202000.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0039/2016-1
Žiri, dne 19. decembra 2016
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.
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VSEBINA
3636.
3637.

3638.

3639.

3640.

3641.
3642.

3643.
3644.
3645.
3646.

3647.
3648.
3649.
3650.
3651.

3652.

3653.
3654.
3655.

3656.

VLADA

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 v letu 2017
Uredba o državnem prostorskem načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem
prehodu Škofije
Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV
kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in
2018
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
shemah neposrednih plačil
Uredba o spremembah 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
navzkrižni skladnosti
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
samozaposlenih v kulturi
Uredba o spremembi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih
in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev
Uredba o spremembah Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče
Odlok o Programu porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018
Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto
2017
Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč
in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali
termomineralna voda, za leto 2017
Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi
mineralna, termalna ali termomineralna voda, za
leto 2017
Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za
1 MJ toplote (C) za leto 2017
Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo
za stekleničenje podzemne vode za leto 2017
Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega
akta Javnega jamstvenega, preživninskega
in invalidskega sklada Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3657.
12479

12500

3658.
3659.
3660.

12507

12514

3661.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o razvrstitvi
kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki
nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega
olja, za leto 2017
Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti
1 kWh električne energije kot osnove plačila za
koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne
energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne
moči za leto 2017
Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za
stekleničenje podzemne vode za leto 2017

12673
12673
12674

12674
12675

OBČINE
12518
12578

12580

3662.
3663.

12612

Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017
12681

3665.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje
v obdobju januar–marec 2017
12681

3666.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje Poljane nad Škofjo Loko: POL-13
12681

3667.

Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstveni enoti pri OŠ Horjul
12683

3668.

Odlok o financiranju krajevnih skupnostih Občine
Kočevje
12684

3669.

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine
Log - Dragomer za leto 2017
12684

3670.

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za
leto 2017
12684

3671.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oglaševanju v Občini Sežana
12687
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o vzpostavitvi območij kratkotrajnega parkiranja
12688

12612
12612
12613
12622
12664

12669

12669
12669
12670
12671

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o
uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne
uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov
12672

ČRENŠOVCI

3664.

12581
12586

CERKNICA

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za južni del EUP GR 19 in del
GR 15 v Grahovem – krajše: OPPN GR 19 – južni del 12676
Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Cerknica
12677

3672.

3673.
3674.

3675.
3676.

DOBJE

GORENJA VAS - POLJANE

HORJUL

KOČEVJE

LOG - DRAGOMER

NOVA GORICA
SEŽANA

SODRAŽICA

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 2016
12688
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
12689

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici za leto 2016
12690
Odlok o spremembi proračuna Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici za leto 2017
12691
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3677.

Sklep o določitvi ekonomske cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček 12692

3678.

Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za
leto 2017
Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017 CPG
Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017 VETERINA
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Šempeter - Vrtojba za leto 2017

3679.
3680.
3681.

3682.
3683.

ŠEMPETER - VRTOJBA

12692
12695
12695
12696

ŠKOFLJICA

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu za leto 2017
12696
Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje urejanja Gospodarska cona Reber
12696

ŠMARTNO PRI LITIJI

3684.

Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto
2017
12698

3685.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

ŽIRI
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Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 84/16
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o evidentiranju
nepremičnin
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2861
2871
2873
2876
2877
2878
2879
2879
2879
2880
2881
2882
2883
2883
2884
2884

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2016 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 32, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo
(01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

