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Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva
in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem
ciklu goriv v prometu

Na podlagi drugega odstavka 19. 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, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv
v prometu
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina)
Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive
93/12/EGS (UL L št. 350 z dne 28. 12. 1998, str. 58), zadnjič
spremenjeno z Direktivo (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi
Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju
uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 239 z dne 15. 9.
2015, str. 1), Direktivo 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 z dne 5. 6.
2009, str. 16), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2015/1513
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o
spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina
in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 239
z dne 15. 9. 2015, str. 1), in Direktivo Sveta (EU) 2015/652 z
dne 20. aprila 2015 o določitvi metod izračuna in zahtev glede
poročanja na podlagi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega
goriva (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2015, str. 26) določa:
– obveznost zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v
življenjskem ciklu goriv, ki se uporabljajo v prometu;
– trajnostna merila za biogoriva;
– preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva
in izdajo spremnih potrdil;
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– uporabo sistema masne bilance surovin ali biogoriv z
različnimi trajnostnimi merili pri skupni dobavi;
– metodologijo izračuna in prihranek emisij toplogrednih
plinov v življenjskem ciklu biogoriv, ki se uporabljajo v prometu;
– obveznost letnega poročanja dobaviteljev goriv o emisijski intenzivnosti in količini emitiranih toplogrednih plinov goriv
in energije, ki se uporabljajo v prometu.
2. člen
(namen)
Namen te uredbe je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
v življenjskem ciklu goriv v prometu in ugotavljanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. biogorivo je tekoče biogorivo za energetske namene in
pogonsko biogorivo;
2. biomasa so biološko razgradljivi deli proizvodov, odpadkov in ostanki biološkega izvora iz kmetijstva (vključno
s snovmi rastlinskega in živalskega izvora), gozdarstva in z
njima povezanih proizvodnih dejavnosti, vključno z ribištvom
in ribogojstvom, ter biološko razgradljivi deli industrijskih in
komunalnih odpadkov;
3. dejanska vrednost je emisija toplogrednih plinov v
življenjskem ciklu biogoriva, ki upošteva prihranek emisij toplogrednih plinov med nekaterimi ali vsemi stopnjami postopka
proizvodnje biogoriva in se izračuna v skladu s prilogo 1, ki je
sestavni del te uredbe;
4. dobavitelj električne energije je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki dobavlja električno energijo
končnim uporabnikom v prometu. Za namen te uredbe se upošteva, da lahko tudi dobavitelj goriv dobavlja električno energijo
končnim uporabnikom v prometu;
5. dobavitelj goriv je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki uvaža goriva ali biogoriva iz držav izven
Evropske unije oziroma pridobiva goriva ali biogoriva v državah
članicah Evropske unije ali je proizvajalec biogoriv, ki sam proizvaja biogoriva v Republiki Sloveniji, ter je po zakonu, ki ureja
trošarino, trošarinski zavezanec;
6. dobavitelj surovin je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki sam prideluje surovine za biogoriva oziroma pridobiva ali dobavlja surovine za biogoriva v državah članicah Evropske unije ali uvaža surovine iz držav izven Evropske
unije. Za dobavitelja surovin se šteje tudi posameznik, ki se
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo;
7. emisije toplogrednih plinov so vse neto emisije CO2,
CH4 in N2O, za katere se lahko določi, da izvirajo iz biogoriva,
goriva (vključno z vsemi primesmi) ali dobavljene energije. To
zajema vse ustrezne faze ekstrakcije ali pridelave, tudi spre-
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membo rabe tal, prevoz in distribucijo, predelavo in zgorevanje,
ne glede na kraj nastanka emisij;
8. emisije toplogrednih plinov na enoto energije so skupna
masa emisij toplogrednih plinov, povezanih z biogorivom, gorivom ali dobavljeno energijo, ekvivalentno CO2, deljena s skupno vsebnostjo energije biogoriva, goriva ali dobavljene energije (za gorivo, izraženo kot njegova spodnja kurilna vrednost);
9. gorivo je katero koli tekoče ali plinasto gorivo, ki je fosilnega izvora. Izvor fosilnih goriv je za namen te uredbe podan v
razpredelnici v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe;
10. IPCC je Medvladni odbor za podnebne spremembe,
ki deluje pod okriljem Svetovne meteorološke organizacije in
Programa Združenih narodov za okolje;
11. izhodiščni standard za goriva je izhodiščni standard za
goriva, ki je izračunan na podlagi povprečne porabe motornega bencina, dizelskega goriva, plinskega olja, utekočinjenega
naftnega plina in stisnjenega zemeljskega plina v prometu leta
2010 na ozemlju Evropske unije. Izhodiščni standard je izražen
kot emisija toplogrednih plinov v življenjskem ciklu fosilnih goriv
na enoto energije in znaša 94,1 gCO2eq/MJ;
12. izvajalec monitoringa je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki na podlagi zakona, ki ureja varstvo
okolja, in predpisa, ki ureja preverjanje trajnostnih meril za
biogoriva, pridobi pooblastilo ministrstva, pristojnega za okolje,
za izvajanje monitoringa;
13. neodvisni revizor je pravna ali fizična oseba, ki preverja
trajnostna merila za biogoriva v okviru prostovoljnega državnega
ali mednarodnega sistema in ga potrdi Evropska komisija skladno s Sporočilom Komisije o prostovoljnih sistemih in privzetih
vrednostih v trajnostnem sistemu EU za pogonska biogoriva in
tekoča biogoriva (UL C št. 160 z dne 19. 6. 2010, str. 1);
14. obrat je celotno območje, ki ga upravlja isti upravljavec
in na katerem je ena ali več naprav za pridobivanje biogoriv;
15. ostanek iz predelave je snov, ki ni eden od končnih
proizvodov, ki so neposredni cilj proizvodnega postopka. Ostanek ni primarni cilj proizvodnega postopka, pri čemer tudi postopek ni bil namerno spremenjen zaradi njegove proizvodnje;
16. ostanki iz kmetijstva, akvakulture, ribištva in gozdarstva so ostanki, ki neposredno nastajajo v kmetijstvu, akvakulturi, ribištvu in gozdarstvu. Ti ostanki ne zajemajo ostankov, ki
nastajajo v z njimi povezanih panogah ali predelavi;
17. pogonsko biogorivo je tekoče ali plinasto biogorivo,
namenjeno uporabi v prometu, ki je proizvedeno iz biomase;
18. poljščine z visoko vsebnostjo škroba so poljščine, kot
jih določa predpis, ki ureja obnovljive vire energije v prometu;
19. primarne emisije so vse emisije toplogrednih plinov,
ki nastanejo pred dostavo surovin v rafinerijo ali predelovalni
obrat, v katerem je bilo proizvedeno gorivo, kot je določeno v
prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe;
20. privzeta vrednost je vrednost, izračunana na podlagi
tipične vrednosti z uporabo vnaprej določenih dejavnikov in
se lahko pod pogoji iz te uredbe uporablja namesto dejanske
vrednosti;
21. promet obsega vsa cestna vozila in necestno mobilno
mehanizacijo, vključno s tirnimi vozili, plovili za celinske plovne
poti in plovili za rekreacijo, ko niso na morju, ter kmetijskimi in
gozdarskimi traktorji. Zračna vozila in plovila se za namen te
uredbe ne upoštevajo;
22. proizvajalec biogoriv je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki s fizikalnim ali kemičnim postopkom
pretvarja biomaso v biogoriva. Za proizvajalca biogoriv se
lahko šteje tudi dobavitelj surovin, če sam proizvaja biogoriva
v Republiki Sloveniji;
23. prostovoljni državni ali mednarodni sistemi so sistemi
za merjenje prihranka emisij toplogrednih plinov, ki poleg trajnostnih meril upoštevajo tudi ključne okoljske in socialne vidike za
spodbujanje trajnostne proizvodnje biogoriv v državah članicah
Evropske unije in zunaj nje, ki jih odobri Evropska komisija;
24. spremno potrdilo je dokument, ki spremlja pošiljko
biogoriv in s katerim se dokazuje, da so zanjo izpolnjena vsa
trajnostna merila;
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25. tekoče biogorivo za energetske namene je tekoče
biogorivo, ki se uporablja za energetske namene, vključno s
proizvodnjo električne energije ter energije za ogrevanje in
hlajenje, in ki je proizvedeno iz biomase. Tekoče biogorivo za
energetske namene ne vključuje pogonskega biogoriva, ki je
namenjeno uporabi v prometu;
26. tipična vrednost je ocena reprezentativnega prihranka
emisij toplogrednih plinov med pridobivanjem biogoriva;
27. življenjski cikel biogoriva zajema vse emisije toplogrednih plinov, ki se sproščajo v celotnem procesu pridelave
surovine za biogoriva (vključno s spremembo rabe tal), fizikalnem ali kemičnem postopku pretvarjanja biomase v biogoriva,
prevozu, distribuciji in na kraju zgorevanja, ne glede na kraj
nastanka ali zgorevanja;
28. življenjski cikel goriva zajema vse emisije toplogrednih
plinov, ki se sproščajo pri pridobivanju, predelavi, prevozu,
distribuciji in na kraju zgorevanja, ne glede na kraj nastanka
ali zgorevanja.
II. EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV V PROMETU
4. člen
(zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v prometu)
(1) Cilj te uredbe je do 31. decembra 2020 zmanjšati
emisije toplogrednih plinov v prometu za do 10 % glede na
izhodiščni standard za goriva.
(2) Dobavitelji goriv morajo glede na izhodiščni standard
za goriva postopoma zmanjšati emisije toplogrednih plinov
v življenjskem ciklu goriva na enoto energije iz goriva, ki se
uporablja v prometu, in sicer v:
1. vsakem posameznem letu 2018 in 2019 za najmanj 5 %;
2. letu 2020 za najmanj 6 %.
(3) Dobavitelj goriv doseže zmanjšanje emisij iz prejšnjega odstavka z:
1. dajanjem biogoriv, ki izpolnjujejo trajnostna merila iz te
uredbe, na trg;
2. uporabo električne energije, ki je dana na trg za pogon
električnih cestnih vozil ter kmetijskih in gozdarskih traktorjev
skladno s 5. členom te uredbe.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek:
1. ne sme energijski delež biogoriv, proizvedenih iz poljščin z visoko vsebnostjo škroba, preseči 70 % skupne energijske vrednosti biogoriv v posameznem letu;
2. se morajo dati na trg napredna biogoriva, proizvedena
iz surovin iz priloge k predpisu, ki ureja obnovljive vire energije
v prometu, pri čemer morajo predstavljati napredna biogoriva
najmanj 0,5 % skupne energijske vrednosti biogoriv v posameznem letu.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko dobavitelj
goriv ali dobavitelj električne energije k cilju iz prvega odstavka
tega člena prispeva tudi z 2 % zmanjšanjem emisij toplogrednih
plinov z eno ali obema od naslednjih metod:
1. z uporabo električne energije, ki je dana na trg za
pogon električnih vozil in električne necestne mobilne mehanizacije, vključno s tirnimi vozili, plovili za celinske plovne
poti in plovili za rekreacijo, ko niso na morju, ter kmetijskimi in
gozdarskimi traktorji, skladno s 5. členom te uredbe;
2. z uporabo katerekoli tehnologije (vključno z zajemanjem in shranjevanjem ogljika), ki lahko skladno s 6. členom
te uredbe zmanjša emisije toplogrednih plinov v življenjskem
ciklu na enoto energije iz dobavljenega goriva ali preostalih
vrst energije.
(6) Ne glede na drugi in peti odstavek tega člena lahko
dobavitelj goriv ali dobavitelj električne energije k cilju iz prvega
odstavka tega člena prispeva tudi z 2 % zmanjšanjem emisij
toplogrednih plinov z uporabo kreditov, pridobljenih v okviru
mehanizma čistega razvoja iz Kjotskega protokola, in sicer
pod pogoji, ki vzpostavljajo sistem za trgovanje s pravicami
do emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji za zmanjšanje
v sektorju dobave goriva.
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(7) Dobavitelj goriv ali dobavitelj električne energije, ki
zmanjša emisije toplogrednih plinov z uporabo kreditov v okviru
mehanizma čistega razvoja iz Kjotskega protokola iz prejšnjega
odstavka, mora emisijske kupone predati upravljavcu registra
emisijskih kuponov v Republiki Sloveniji v razveljavitev.
5. člen
(uporaba električne energije v prometu)
Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe električne energije v prometu se za namen iz 2. točke tretjega
odstavka in 1. točke petega odstavka prejšnjega člena upošteva samo, kadar dobavitelj goriv ali dobavitelj električne
energije dokaže merjenje in evidentiranje dobavljene električne
energije.
6. člen
(uporaba novih tehnologij)
Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe novih
tehnologij, vključno z zajemanjem in shranjevanjem ogljika
iz 2. točke petega odstavka 4. člena te uredbe, se upošteva
samo, kadar dobavitelj goriv ali dobavitelj električne energije
dokaže, da je proizvajalec goriv ali proizvajalec električne energije, ki je dobavitelju goriv ali dobavitelju električne energije neposredno ali s posredniki dobavil gorivo ali električno energijo,
zmanjšal emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriva
iz dobavljenega goriva ali električne energije.
III. TRAJNOSTNA MERILA
7. člen
(trajnostna merila za biogoriva)
(1) K zmanjševanju emisij toplogrednih plinov iz prvega
do četrtega odstavka 4. člena te uredbe se štejejo le tista biogoriva, ki so pridobljena v skladu s trajnostnimi merili iz 8. do
12. člena te uredbe ne glede na državo izvora surovine, iz
katere je izdelano biogorivo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko za biogoriva, pridobljena iz odpadkov in ostankov, razen ostankov iz
kmetijstva, akvakultur, ribištva in gozdarstva, upoštevajo samo
trajnostna merila iz 8. člena te uredbe.
8. člen
(najmanjši prihranek emisij toplogrednih plinov)
(1) Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi rabe posameznega biogoriva mora biti:
1. za obrate, ki so začeli obratovati 5. oktobra 2015 ali
pred tem datumom, najmanj 35 % do 31. decembra 2017, nato
pa od 1. januarja 2018 dalje najmanj 50 %;
2. za obrate, ki so začeli obratovali po 5. oktobru 2015,
najmanj 60 %.
(2) Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi rabe biogoriv se določi v skladu s prvim in drugim odstavkom 14. člena
te uredbe.
9. člen
(trajnostna merila za zemljišča izven Republike Slovenije)
(1) Surovine za biogoriva, ki se pridobivajo na zemljišču
izven Republike Slovenije, ki ima velik pomen za ohranjanje biotske raznovrstnosti, se ne upoštevajo za namen te uredbe. Za
tako zemljišče se šteje vsako spodaj navedeno zemljišče, ki je
januarja 2008 ali pozneje imelo enega od naslednjih statusov,
pri čemer ni pomembno, ali ga ima še vedno:
1. pragozd in druga gozdna zemljišča z avtohtonimi vrstami, če niso jasno vidni znaki človekovega delovanja in večji
posegi v ekološke procese;
2. območje:
a) ki je z zakonom ali drugim aktom pristojnega organa
določeno kot naravovarstveno ali
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b) za zaščito redkih, prizadetih ali ogroženih ekosistemov ali vrst, priznanih z mednarodnimi sporazumi ali vključenih na sezname medvladnih organizacij ali Mednarodne
zveze za ohranjanje narave, če jih kot taka prizna Evropska
komisija;
3. naravno travinje z veliko biotsko raznovrstnostjo, ki bi
tako ostalo brez človekovega posega in ki ohranja naravno
sestavo vrst ter ekološke značilnosti in procese;
4. nenaravno travinje z veliko biotsko raznovrstnostjo, ki
brez človekovega posega ne bi bilo več travinje in ki ni degradirano.
(2) Surovine za biogoriva, ki se pridobivajo na zemljišču
izven Republike Slovenije z visoko vrednostjo zalog ogljika, se
ne upoštevajo za namen te uredbe. Za tako zemljišče se šteje
vsako navedeno zemljišče, ki je januarja 2008 imelo enega od
teh statusov in ga nima več:
1. mokrišče ali zemljišče, ki je stalno ali večji del leta pokrito ali nasičeno z vodo;
2. nepretrgano gozdnato območje, ki zajema več kot en
hektar, poraslo z drevesi, višjimi od petih metrov in katerih
krošnje pokrivajo več kot 30 % površine, ali drevesi, ki te meje
lahko dosežejo v svojem naravnem okolju;
3. zemljišče, ki zajema več kot en hektar, poraslo z drevesi, višjimi od petih metrov in katerih krošnje pokrivajo od
10 % do 30 % površine, ali drevesi, ki te meje lahko dosežejo v
svojem naravnem okolju.
(3) Surovine za biogoriva, ki se pridobivajo na zemljišču
izven Republike Slovenije, ki je januarja 2008 imelo status
šotišča, se ne upoštevajo za namen te uredbe.
(4) Ne glede na trajnostna merila prvega, drugega in
tretjega odstavka tega člena je pridelava surovin za biogoriva
dovoljena na:
1. območju iz 2. točke prvega odstavka tega člena, če je
dokazano, da proizvodnja te surovine ni posegala v naravovarstvene namene;
2. nenaravnem travinju iz 4. točke prvega odstavka tega
člena, če je dokazano, da je pridelovanje surovin nujno za
ohranitev statusa nenaravnega travinja;
3. zemljišču iz 3. točke drugega odstavka tega člena,
če je dokazano, da so zaloge ogljika na tem območju pred
spremembo namembnosti in po njej take, da bi bile ob uporabi
metodologije iz 1. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe
izpolnjene določbe 8. člena te uredbe;
4. šotišču iz tretjega odstavka tega člena, če je dokazano,
da se z obdelovanjem in pridelovanjem te surovine ne povzroči
izsuševanje predhodno neizsušene prsti.
(5) Uporaba surovin za biogoriva, ki so pridobljena na
zemljišču z visoko vrednostjo zalog ogljika iz drugega odstavka tega člena, je za namene te uredbe dovoljena, če je imelo
zemljišče v času, ko je bila surovina pridobljena, enak status
kot januarja 2008.
10. člen
(trajnostna merila za zemljišča na območju
Republike Slovenije)
(1) Surovine za biogoriva, ki se pridobivajo na zemljišču
na območju Republike Slovenije, ki ima velik pomen za ohranjanje biotske raznovrstnosti, se ne upoštevajo za namen te
uredbe. Za tako zemljišče se šteje vsako spodaj navedeno
zemljišče, ki je januarja 2008 ali pozneje imelo enega od teh
statusov, pri čemer ni pomembno, ali ga ima še vedno:
1. gozdni rezervat ali gozd s posebnim namenom z avtohtonimi vrstami, če niso jasno vidni znaki človekovega delovanja in večji posegi v ekološke procese, kot je določeno s
predpisom, ki ureja varovalne gozdove in gozdove s posebnim
namenom;
2. območje, ki je z zakonom, podzakonskim predpisom ali
aktom lokalne skupnosti določeno kot:
a) botanična, zoološka ali ekosistemska naravna vrednota, ki glede na dejansko rabo zemljišča ni njiva,
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b) ekološko pomembno območje, razen osrednjega območja življenjskega prostora velikih zveri in zemljišč, ki glede
na dejansko rabo niso njive, ali
c) zavarovano območje na državni ravni:
1. zemljišče, ki je glede na dejansko rabo trajni travnik
nad gozdno mejo;
2. zemljišče, ki je glede na dejansko rabo trajni in barjanski travnik ter gorski pašnik.
(2) Surovine za biogoriva, ki se pridobivajo na zemljišču
na območju Republike Slovenije z visoko vrednostjo zalog ogljika, se ne upoštevajo za namen te uredbe. Za tako zemljišče
se šteje vsako spodaj navedeno zemljišče, ki je januarja 2008
imelo enega od teh statusov in ga nima več:
1. mokrišče ali zemljišče, ki je stalno ali večji del leta pokrito ali nasičeno z vodo;
2. zemljišče, ki je glede na dejansko rabo gozd;
3. zemljišče, ki zajema več kot en hektar, poraslo z drevesi, višjimi od petih metrov in katerih krošnje pokrivajo od
10 % do 30 % površine, ali drevesi, ki te meje lahko dosežejo v
svojem naravnem okolju.
(3) Ne glede na določbo 3. točke prejšnjega odstavka
je pridelava surovin za biogoriva dovoljena na zemljiščih, ki
so glede na dejansko rabo trajni travniki nad gozdno mejo,
če je dokazano, da so zaloge ogljika na tem območju pred
spremembo namembnosti in po njej take, da bi bile ob uporabi
metodologije iz 1. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe
izpolnjene določbe 8. člena te uredbe.
(4) Uporaba surovin za biogoriva, ki so pridobljena na
zemljišču z visoko vrednostjo zalog ogljika iz drugega odstavka tega člena, je za namene te uredbe dovoljena, če je imelo
zemljišče takrat, ko je bila surovina pridobljena, enak status
kot januarja 2008.
(5) Dejanska raba zemljišč se ugotavlja na podlagi podatkov o grafičnih enotah rabe kmetijskega gospodarstva (v
nadaljnjem besedilu: GERK) iz predpisa, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
11. člen
(pridelava v Evropski uniji)
Kmetijske surovine, pridelane v Evropski uniji in uporabljene za proizvodnjo biogoriv, morajo biti pridobljene v skladu
z Uredbo Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o
skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v
okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem
podpor za kmete, spremembi Uredb (ES) št. 1290/2005, (ES)
št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Uredba 73/2009/ES), in sicer z:
1. zahtevami in standardi iz 1. do 5. in 9. točke priloge II
k Uredbi 73/2009/ES;
2. minimalnimi zahtevami za dobre kmetijske in okoljske
pogoje iz prvega odstavka 6. člena Uredbe 73/2009/ES.
12. člen
(uvoz v Evropsko unijo)
(1) Šteje se, da surovine za biogoriva in biogoriva, ki se
uvažajo iz držav izven Evropske unije, s katerimi je Evropska
unija sklenila dvostranski ali večstranski sporazum, ali so proizvedena v skladu s prostovoljnim državnim ali mednarodnim
sistemom, izpolnjujejo skladnost izpolnjevanja trajnostnih meril
iz drugega odstavka 7. člena, 8. in 9. člena te uredbe ter minimalne okoljske in socialne zahteve iz priloge 4, ki je sestavni
del te uredbe.
(2) Proizvajalci biogoriv in dobavitelji goriv, ki uvažajo surovine za biogoriva in biogoriva iz držav izven Evropske unije,
s katerimi Evropska unija ni sklenila dvostranskega ali večstranskega sporazuma ali pa proizvajalci biogoriv in dobavitelji
goriv iz teh držav ne uporabljajo državnega ali mednarodnega
prostovoljnega sistema, ki ga je odobrila Evropska komisija,
morajo zaradi učinka politike proizvodnje biogoriv zagotavljati
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nadzor nad skladnostjo s trajnostnimi merili iz drugega odstavka 7. člena, 8. in 9. člena te uredbe ter minimalnimi okoljskimi
in socialnimi zahtevami iz priloge 4 te uredbe.
IV. IZRAČUN EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV
13. člen
(metode za določitev emisij toplogrednih plinov v življenjskem
ciklu biogoriv)
(1) Skupne emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu
biogoriv se izračunajo po naslednji metodi:
1. kot dejanske vrednosti v skladu z enačbo iz 1. točke
priloge 1 te uredbe ali
2. z uporabo izračuna, ki vsebuje vsoto elementov enačbe
iz 1. točke priloge 1 te uredbe, pri čemer se poleg dejanskih
vrednosti za nekatere elemente lahko uporabijo razčlenjene privzete vrednosti iz 1. ali 2. razpredelnice iz priloge 1 te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogoriv lahko uporabijo druge
vrednosti, če so sprejete v okviru prostovoljnih državnih ali
mednarodnih sistemov.
14. člen
(emisije toplogrednih plinov)
(1) Prihranek emisij toplogrednih plinov za biogoriva iz
prvega odstavka 8. člena te uredbe se izračuna po naslednjih
metodah:
1. če je za posamezen proizvodni proces pridobivanja
biogoriv v 1. ali 2. razpredelnici iz priloge 5, ki je sestavni del te
uredbe, dana privzeta vrednost prihranka emisij toplogrednih
plinov in je vrednost letne emisije zaradi spremembe zalog
ogljika »el«, ki nastane zaradi spremembe rabe zemljišča za ta
biogoriva, izračunana v skladu z enačbo iz 6. točke priloge 1 te
uredbe, enaka ali manjša od nič, se lahko uporabi ta privzeta
vrednost ali
2. če se emisije toplogrednih plinov določijo skladno s
13. členom te uredbe, se prihranek emisij toplogrednih plinov
izračuna z naslednjo enačbo:

kjer pomenita:
EF skupne emisije iz primerjalnega fosilnega goriva
83,8 gCO2eq/MJ;
EB skupne emisije iz biogoriva, določene skladno s
13. členom te uredbe (gCO2eq/MJ).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za prihranek emisij
toplogrednih plinov lahko uporabijo druge vrednosti, če so sprejete v okviru prostovoljnih državnih ali mednarodnih sistemov.
(3) Skupno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za goriva, ki jih daje na trg dobavitelj goriv v obdobju koledarskega
leta iz drugega odstavka 4. člena te uredbe, izračuna dobavitelj
goriv z naslednjo enačbo:

kjer pomenita:
skupno intenzivnost toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv in energije, ki se izračuna z uporabo
metodologije iz priloge 3 te uredbe (gCO2eq/MJ), upoštevajoč pri tem energijsko vrednost biogoriv in goriv
iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe;
EF,2010 izhodiščni standard za goriva.
ES
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(4) Biogoriva, ki ne izpolnjujejo trajnostnih meril iz 8.
do 12. člena te uredbe, se za namen izračuna skupnega
zmanjšanja emisij iz prejšnjega odstavka upoštevajo kot
goriva fosilnega izvora, ki so mu primešana.
(5) Skupna intenzivnost toplogrednih plinov za energijo, ki jo daje na trg dobavitelj goriv ali dobavitelj električne
energije, se za namen 2. točke tretjega odstavka in 1. točke
petega odstavka 4. člena te uredbe za posamezno koledarsko leto izračuna z uporabo metodologije iz priloge 3 te uredbe. Za določitev skupnega zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov za energijo se uporabi enačba iz tretjega odstavka
tega člena.
V. IZPOLNJEVANJE TRAJNOSTNIH MERIL
15. člen
(obveznosti proizvajalca biogoriv)
(1) Proizvajalec biogoriv mora zagotoviti neodvisno preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva v skladu
s prvim, drugim in tretjim odstavkom 20. člena te uredbe.
(2) Proizvajalec biogoriv mora za vsako pošiljko biogoriv izdati spremno potrdilo, ki vsebuje:
1. naziv proizvajalca biogoriv, njegovo davčno številko
in številko pošiljke biogoriva;
2. naziv izvajalca monitoringa oziroma neodvisnega
revizorja, ki za proizvajalca biogoriv preverja izpolnjevanje
trajnostnih meril za biogoriva;
3. državo izvora surovin za biogoriva, količino in vrsto
biogoriva, njegovo energijsko vrednost in emisije toplogrednih plinov, določene skladno s 13. členom te uredbe;
4. izjavo proizvajalca biogoriva o spoštovanju trajnostnih meril iz 7. člena te uredbe;
5. naziv prostovoljnega državnega ali mednarodnega
sistema, če so bili prihranki emisij toplogrednih plinov za
biogoriva določeni skladno z drugim odstavkom 14. člena
te uredbe;
6. navedbo upoštevanja dodatne vrednosti zaradi pridobitve biomase na saniranem degradiranem zemljišču iz 6.
in 7. točke priloge 1 te uredbe, če se je uporabila pri izračunu vpliva pošiljke na toplogredne pline v enačbi iz 1. točke
priloge 1 te uredbe. Ta dodatna vrednost se ne upošteva pri
biogorivih, pridobljenih iz odpadkov in ostankov;
7. navedbo upoštevanja emisij iz akumulacije ogljika
v tleh zaradi izboljšanega kmetijstva iz 1. točke priloge 1 te
uredbe, če se je ta vrednost uporabila pri izračunu vpliva
pošiljke na toplogredne pline v enačbi iz 1. točke priloge 1
te uredbe. Ta dodana vrednost se ne upošteva pri biogorivih,
pridobljenih iz odpadkov in ostankov.
(3) Obrazec spremnega potrdila objavi ministrstvo, pristojno za okolje, v elektronski obliki na svoji spletni strani.
(4) Proizvajalec biogoriv, ki uporablja prostovoljni državni ali mednarodni sistem, lahko 4. do 7. točko drugega
odstavka tega člena nadomesti z dokumentom, ki dokazuje
izpolnjevanje trajnostnih meril skladno s Sklepom Komisije
2011/13/EU z dne 12. januarja 2011 o določenih vrstah informacij o biogorivih in tekočih biogorivih, ki jih gospodarski
subjekti predložijo državam članicam (UL L št. 9 z dne 13. 1.
2011, str. 11).
(5) Proizvajalec biogoriv mora voditi evidenco:
1. prihranka emisij toplogrednih plinov za vsa biogoriva
skladno s prvim in drugim odstavkom 14. člena te uredbe;
2. o datumu in kraju nakupa, količini, izvoru surovin in
vseh posrednikih v dobavni verigi vsake pošiljke surovin za
biogoriva.
(6) Proizvajalec biogoriv mora hraniti podatke o izpolnjevanju trajnostnih meril za biogoriva, vključno z informacijami, ki dokazujejo skladnost s prvim, drugim, četrtim in
petim odstavkom tega člena, najmanj pet let in jih na zahtevo
predložiti ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, ali ministrstvu, pristojnemu za okolje.
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(7) Proizvajalec biogoriv mora omogočiti dostop do vseh
potrebnih informacij izvajalcu monitoringa oziroma neodvisnemu revizorju za namen iz prvega odstavka tega člena.
16. člen
(obveznost dobavitelja surovin)
(1) Dobavitelj surovin mora za vsako pošiljko surovin
za biogoriva voditi evidenco o:
1. količini in vrsti surovine;
2. kraju izvora surovine, pri čemer je za biomaso, ki
izhaja iz pridelave na zemljiščih, treba navesti tudi:
– identifikacijsko številko GERK, ki se navezuje na zemljišča v uporabi kmetijskega gospodarstva, ali
– zemljepisne koordinate skrajnih točk zemljišča z natančnostjo 20 metrov;
3. datumu in kraju nabave ter vseh predhodnih posrednikih v dobavni verigi pošiljke surovin, ki jo je nabavil.
(2) Dobavitelj surovin mora dati proizvajalcu biogoriv na
njegovo zahtevo podatke za pripravo spremnega potrdila iz
drugega odstavka 15. člena te uredbe in informacije, kot so
navedene v 2. točki petega odstavka 15. člena te uredbe.
(3) Dobavitelj surovin mora hraniti vse podatke in informacije iz prvega in drugega odstavka tega člena najmanj
pet let in jih na zahtevo predložiti ministrstvu, pristojnemu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(4) Dobavitelj surovin mora omogočiti dostop do informacij iz prvega in drugega odstavka tega člena izvajalcu
monitoringa oziroma neodvisnemu revizorju za namen iz
prvega odstavka 15. člena te uredbe.
17. člen
(obveznosti dobavitelja goriv)
(1) Dobavitelj goriv, ki pridobiva gorivo s primešanim
deležem pogonskega biogoriva ali biogorivo iz drugih držav
članic Evropske unije ali ga uvaža iz držav izven Evropske
unije za namen dajanja na trg v Republiki Sloveniji, mora:
1. zagotoviti neodvisno preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva skladno z 20. členom te uredbe;
2. za vsako pošiljko biogoriv pridobiti spremno potrdilo
ali dokument, ki vsebuje informacije skladno z drugim in
četrtim odstavkom 15. člena te uredbe.
(2) Dobavitelj goriv mora hraniti podatke iz prejšnjega
odstavka najmanj pet let in jih na zahtevo predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje.
(3) Dobavitelj goriv mora omogočiti dostop do vseh
potrebnih informacij izvajalcu monitoringa oziroma neodvisnemu revizorju za namen iz 1. točke prvega odstavka tega
člena.
18. člen
(sistem skupne dobave)
(1) Več dobaviteljev goriv lahko skupaj izpolnjuje obveznosti zmanjševanja emisij toplogrednih plinov iz drugega,
četrtega, petega ali šestega odstavka 4. člena te uredbe.
(2) Skupni povprečni prihranek emisij toplogrednih plinov mora pri skupni dobavi izkazovati zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov skladno z drugim in četrtim odstavkom
4. člena te uredbe.
(3) Za namen prejšnjega odstavka se taka združenja
obravnavajo kot en sam dobavitelj goriv, ki poroča skladno
z 21. členom te uredbe.
(4) Dobavitelji goriv, ki so vključeni v sistem skupne dobave, morajo ne glede na prejšnji odstavek vsak zase izpolnjevati obveznosti iz prvega odstavka 17. člena te uredbe.
(5) Če skupni povprečni prihranek emisij toplogrednih
plinov ne izkazuje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov
skladno z drugim odstavkom tega člena, se za namen drugega in četrtega odstavka 4. člena te uredbe upošteva
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki ga je dosegel vsak
posamezen dobavitelj goriv.
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19. člen
(masna bilanca)

(1) Proizvajalci biogoriv in dobavitelji goriv lahko mešajo pošiljke posameznih surovin ali biogoriv z različnimi
trajnostnimi merili, ki ustrezajo zahtevam 8. do 12. člena te
uredbe. Pri tem se uporabi sistem masne bilance, ki določa,
da:
1. za mešanico veljajo trajnostna merila in količine kot
za posamezne pošiljke;
2. so trajnostna merila in skupna količina vseh pošiljk
surovin ali biogoriv z različnimi trajnostnimi merili pred njihovim mešanjem in po njem enaka.
(2) Če je v mešanico pošiljke surovin ali biogoriv z
različnimi trajnostnimi merili umešana ena ali več surovin ali
biogoriv, ki ne ustrezajo zahtevam 8. do 12. člena te uredbe,
se ta biogoriva obravnavajo skladno s četrtim odstavkom
14. člena te uredbe.
20. člen
(neodvisno preverjanje trajnostnih meril)
(1) Preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril izvajajo
izvajalci monitoringa.
(2) Proizvajalci biogoriv in dobavitelji goriv, ki uporabljajo prostovoljni državni ali mednarodni sistem, morajo
zagotavljati neodvisno preverjanje trajnostnih meril z neodvisnimi revizorji.
(3) Proizvajalci biogoriv in dobavitelji goriv, ki delujejo v okviru dvostranskega ali večstranskega sporazuma iz
prvega odstavka 12. člena te uredbe, morajo zagotavljati
neodvisno preverjanje trajnostnih meril s subjekti, ki jih priznava ta sporazum.
(4) Če proizvajalec biogoriv, ki je vključen v prostovoljni državni ali mednarodni sistem ali deluje v okviru dvostranskega ali večstranskega sporazuma iz prvega odstavka
12. člena te uredbe, predloži izvajalcu monitoringa dokaze
o vključitvi v tak sistem ali sporazum, mu ni treba skladno s
četrtim odstavkom 15. člena te uredbe predložiti nadaljnjih
dokazov o izpolnjevanju trajnostnih meril za biogoriva.
(5) Izvajalec monitoringa mora ministrstvo, pristojno
za okolje, v 15 dneh obvestiti o vsakem odstopanju, ki ga
ugotovi pri preverjanju izpolnjevanja trajnostnih meril.
(6) Izvajalec monitoringa mora pregledati letno poročilo
iz prvega odstavka 21. člena te uredbe, pripraviti poročilo
o ugotovljenih neskladnostih in odstopanjih od dejanskega
stanja v skladu s predpisom, ki ureja monitoring trajnostnih
meril za biogoriva, in ga v 21 dneh poslati dobavitelju goriv.
VI. POROČANJE
21. člen
(letno poročanje)
(1) Dobavitelj goriv mora za goriva in biogoriva, ki jih
daje na trg v Republiki Sloveniji, najpozneje do 28. februarja
tekočega leta za preteklo leto poslati izvajalcu monitoringa,
ki pri dobavitelju goriv preverja izpolnjevanje trajnostnih
meril, poročilo o emisijski intenzivnosti in količini emitiranih
toplogrednih plinov goriv in energije, kot je določeno v prilogi
7, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Dobavitelj goriv mora najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto poslati ministrstvu, pristojnemu
za okolje, poročilo iz prejšnjega odstavka. Poročilu mora
biti dodano tudi poročilo o pregledu izvajalca monitoringa iz
šestega odstavka 20. člena te uredbe.
(3) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja
tudi za dobavitelja električne energije in dobavitelja goriv,
če ta dobavlja električno energijo končnim uporabnikom v
prometu.
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VII. NADZOR IN PREKRŠKI
22. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja inšpekcija,
pristojna za okolje.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena inšpekcija,
pristojna za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, izvaja nadzor nad zemljišči pridobivanja surovin za biogoriva
iz 10. člena te uredbe.
23. člen
(prekrški proizvajalca biogoriv)
(1) Z globo od 10.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje proizvajalec biogoriv, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s prvim,
drugim, petim, šestim in sedmim odstavkom 15. člena te
uredbe.
(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
samostojnega podjetnika posameznika.
24. člen
(prekrški dobavitelja surovin)
(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek
kaznuje dobavitelj surovin, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki se ukvarja
s kmetijsko dejavnostjo, če ravna v nasprotju s 16. členom
te uredbe.
(2) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
samostojnega podjetnika posameznika.
25. člen
(prekrški dobavitelja goriv)
(1) Z globo od 40.000 do 100.000 eurov se za prekršek
kaznuje dobavitelj goriv, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z drugim in četrtim odstavkom 4. člena, in 27. členom te uredbe.
(2) Z globo 1.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 10.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje dobavitelj goriv, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s:
– prvim odstavkom 17. člena te uredbe ali
– drugim odstavkom 21. člena te uredbe.
(4) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
samostojnega podjetnika posameznika.
(5) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek
kaznuje dobavitelj goriv, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 21. člena te uredbe.
(6) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
samostojnega podjetnika posameznika.
26. člen
(prekrški izvajalca monitoringa)
(1) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek
kaznuje izvajalec monitoringa, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s petim in
šestim odstavkom 20. člena te uredbe.
(2) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
samostojnega podjetnika posameznika.
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VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih
plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu (Uradni list RS,
št. 38/12), določba 2. točke drugega odstavka 4. člena pa se
uporablja do 31. decembra 2017.
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 21. aprila 2017.
Št. 00719-11/2017
Ljubljana, dne 13. aprila 2017
EVA 2016-2550-0017
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
Pravila za izračun dejanske vrednosti emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu
biogoriva
1. Emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pri proizvodnji in uporabi biogoriv, se izračunajo po
naslednji enačbi:
EB = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee
kjer pomenijo:
EB skupne emisije zaradi uporabe goriva;
eec emisije zaradi ekstrakcije ali pridelave surovin;
letne emisije zaradi sprememb zalog ogljika, ki nastanejo zaradi spremembe rabe
el
zemljišča;
emisije iz predelave;
ep
etd emisije zaradi prevoza in distribucije;
emisije, ki nastanejo pri uporabi goriva,
eu
esca prihranke emisij iz akumulacije ogljika v tleh zaradi izboljšanega kmetijstva;
eccs prihranke emisij, ki nastanejo zaradi zajema in geološkega shranjevanja ogljika;
eccr prihranke emisij, ki nastanejo zaradi zajema in nadomestitve ogljika;
eee prihranke emisij, ki nastanejo zaradi presežne električne energije pri soproizvodnji.
Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji strojev in opreme, se ne upoštevajo.
2. Emisije toplogrednih plinov iz goriv »EB« se izrazijo v gramih ekvivalenta CO2 na MJ goriva,
gCO2eq/MJ.
3. Ne glede na 2. točko te priloge se lahko vrednosti, izračunane kot gCO2eq/MJ, prilagodijo
tako, da se upoštevajo razlike med gorivi pri opravljenem koristnem delu, izražene kot
km/MJ. Take prilagoditve so možne le, kadar obstajajo dokazi o razlikah pri opravljenem
koristnem delu.
4. Toplogredni plini, upoštevani za namene iz 1. točke te priloge, so CO2, N2O in CH4. Pri
izračunu ekvivalence CO2 se ti plini vrednotijo z naslednjimi faktorji:
CO2 = 1
N2O = 298
CH4 = 25
5. Emisije, ki nastanejo pri ekstrakciji ali pridelavi surovin »eec«, vključujejo emisije, ki
nastanejo:
a) pri samem procesu ekstrakcije ali pridelave;
b) pri zbiranju surovin;
c) iz odpadkov in iztekanj (uhajanj);
d) pri proizvodnji kemikalij ali proizvodov, ki se uporabljajo pri ekstrakciji ali pridelavi.
Zajem CO2 pri pridelavi surovin se ne upošteva. Potrjena zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov, ki nastanejo pri sežiganju na krajih za proizvodnjo olja kjer koli po svetu, se
odštejejo. Namesto uporabe dejanskih vrednosti se za emisije iz pridelave lahko uporabijo
ocene na podlagi povprečnih vrednosti, izračunanih za manjša zemljepisna območja od
tistih, uporabljenih v izračunu privzetih vrednosti.
6. Letne emisije, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na podlagi spremenjene rabe
zemljišča »el«, se izračunajo z enakomerno porazdelitvijo skupnih emisij na 20 let. Za
izračun teh emisij se uporabi naslednje pravilo:

el 

3,664  CSR  CSA 
 eB
20  P

kjer pomenijo:
letne emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na
el
podlagi spremenjene namembnosti zemljišča (merjene kot masa ekvivalenta CO2 na
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enoto energije biogoriva, gCO2eq/MJ). Kmetijsko zemljišče (kot ga kot kategorijo
določa IPCC) in kmetijsko zemljišče s trajnicami (večletne poljščine, ki se običajno ne
pospravljajo letno, kot so hitro rastoče grmovnice in oljna palma) se obravnavata kot
ena raba zemljišč;
zalogo ogljika na enoto površine, povezano z referenčno rabo zemljišča (merjeno kot
masa (v tonah) ogljika na enoto površine, vključno z zemljo in vegetacijo). Referenčna
raba tal je raba tal januarja 2008 oziroma 20 let pred pridobitvijo surovine, kar je
pozneje;
zalogo ogljika na enoto površine glede na trenutno rabo zemljišča (merjeno kot masa
(v tonah) ogljika na enoto površine, vključno z zemljo in vegetacijo). Če se zaloga
ogljika nabira več kot eno leto, vrednost CSA znaša toliko, kot je ocenjena zaloga
ogljika na enoto površine po dvajsetih letih ali ko pridelek dozori, odvisno od tega, kaj
je prej;
produktivnost pridelka (merjeno kot energijo iz biogoriva na enoto površine na leto);
dodatno vrednost 29 gCO2eq/MJ biogoriva, če je biomasa pridobljena na saniranem
degradiranem zemljišču pod pogoji iz 7. točke te priloge.

7. Dodatna vrednost »eB« 29 gCO2eq/MJ se pripiše, če obstajajo dokazi, da zadevno zemljišče:
a) januarja 2008 ni bilo rabljeno v kmetijske ali druge namene in
b) spada v eno izmed naslednjih kategorij:
 močno degradirano zemljišče, vključno z zemljišči, ki so bila prej rabljena
v kmetijske namene;
 močno onesnaženo zemljišče.
Dodatna vrednost 29 gCO2eq/MJ se uporablja največ deset let po datumu spremembe
namembnosti zemljišča za kmetijsko rabo, pod pogojem, da se za zemljišča iz prve alineje
prejšnjega odstavka zagotovita stalna rast zalog ogljika in znatno zmanjšanje erozije, za
zemljišča iz druge alineje prejšnjega odstavka pa zmanjšanje onesnaženosti tal.
8. Kategoriji iz prvega odstavka prejšnje točke sta opredeljeni, kot sledi:
 močno degradirano zemljišče je zemljišče, ki je bilo v daljšem obdobju bolj
izpostavljeno zasoljevanju ali pa ima še posebej nizko vsebnost organskih snovi in
je močno erodirano;
 močno onesnaženo zemljišče je zemljišče, ki zaradi onesnaženosti tal ni primerno
za pridelavo hrane ali krme.
Sem spadajo tudi zemljišča, ki so vključena v državni ali lokalni prostorski akt za
spremembo namembnosti močno degradiranih ali onesnaženih zemljišč in so bila na
predlog države članice Evropske unije s sklepom Evropske komisije potrjena kot taka.
9. Zaloge ogljika v zemljišču se izračunavajo skladno s Sklepom Komisije 2010/335/EU z dne
10. junija 2010 o smernicah za izračun ogljika v zemljišču za namene Priloge V k Direktivi
2009/28/ES (UL L št. 151 z dne 17. 6. 2010, str. 19).
10. Emisije, ki nastajajo pri predelavi »ep«, vključujejo emisije iz:
a) same predelave;
b) odpadkov in iztekanj (uhajanj);
c) proizvodnje kemikalij ali proizvodov, ki se uporabljajo pri predelavi.
Pri upoštevanju porabe električne energije, ki se ne proizvede v obratu za proizvodnjo
biogoriva, se predvidi, da je intenzivnost emisij toplogrednih plinov pri proizvodnji in
distribuciji te električne energije enaka povprečni intenzivnosti emisij proizvodnje in
distribucije električne energije v opredeljenem območju. Kot odmik od tega pravila lahko
proizvajalci uporabijo povprečno vrednost za posamezen obrat za pridobivanje električne
energije za električno energijo, ki jo je ta obrat proizvedel, če ni priključen na
elektroenergetsko omrežje.
11. Emisije zaradi prevoza in distribucije »etd« vključujejo emisije, ki nastanejo pri prevozu in
shranjevanju surovin in polizdelkov ter zaradi shranjevanja in razpošiljanja končnih izdelkov.
Emisije iz prometa in distribucije, ki se upoštevajo pod 5. točko te priloge, se ne upoštevajo
pod to točko.
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12. Emisije, ki nastajajo pri uporabi biogoriva »eu«, so ničelne.
13. Prihranki emisij iz zajema in geološkega shranjevanja ogljika »eccs«, ki niso bili upoštevani
že v emisijah iz predelave »ep«, se omejijo na emisije, ki se preprečijo z zajemom in
sekvestracijo oddanega CO2, neposredno povezanega z ekstrakcijo, prevozom, predelavo
in distribucijo biogoriva.
14. Prihranki emisij iz zajema in nadomestitve ogljika »eccr« se omejijo na emisije, ki se
preprečijo z zajemom CO2, katerega ogljik izvira iz biomase in ki se uporabi za
nadomestitev CO2, pridobljenega iz fosilnih goriv ter uporabljenega pri komercialnih izdelkih
in storitvah.
15. Prihranki emisij zaradi presežne električne energije iz soproizvodnje »eee« se upoštevajo pri
presežni električni energiji, ki jo proizvedejo sistemi za proizvodnjo biogoriv, ki uporabljajo
soproizvodnjo, razen če je biogorivo, uporabljeno za soproizvodnjo, soproizvod, ki ni
ostanek kmetijskih pridelkov. Pri upoštevanju te presežne električne energije se predvidi
velikost naprave za soproizvodnjo kot najmanjša potrebna za to, da naprava za
soproizvodnjo dovaja toploto, potrebno za izdelavo biogoriva. Prihranki emisij toplogrednih
plinov, povezani s presežno električno energijo, se upoštevajo, kot da so enaki količini
toplogrednega plina, ki bi bil oddan, če bi bila proizvedena enaka količina električne energije
v elektrarni, ki uporablja enako biogorivo kot naprava za soproizvodnjo.
16. Če se v procesu proizvodnje biogoriva obenem proizvede biogorivo, za katero se
izračunavajo emisije, in en ali več drugih proizvodov (»soproizvodov«), se emisije
toplogrednih plinov razdelijo med biogorivo ali njegov vmesni proizvod in soproizvode
sorazmerno z njihovo energijsko vsebnostjo (določeno kot spodnjo kurilno vrednost pri
soproizvodih, ki niso električna energija).
17. Za namene izračuna iz 16. točke te priloge so emisije, ki se razdelijo, »eec«, »el« ter tisti deli
»ep«, »etd« in »eee«, ki potekajo do procesne stopnje, na kateri se proizvede soproizvod, in
vključno z njo. Če je potekala kakršna koli razdelitev na soproizvode na prejšnji procesni
stopnji v življenjskem ciklusu, se za ta namen namesto skupne količine teh emisij uporabi
del emisij, dodeljenih na zadnji taki procesni stopnji vmesnemu proizvodu biogoriva.
Pri tem izračunu se upoštevajo vsi soproizvodi, vključno z električno energijo, ki ne spadajo
v 15. točko te priloge, razen ostankov kmetijskih pridelkov, vključno s slamo, odpadki
sladkornega trsa, lupinami, storži in luščinami oreščkov. Pri tem izračunu se šteje, da imajo
soproizvodi z negativno energijsko vsebnostjo energijsko vsebnost nič.
Odpadki in ostanki kmetijskih pridelkov, vključno s slamo, odpadki sladkornega trsa,
lupinami, storži in luščinami oreščkov, ter ostanki iz predelave, vključno s surovim
glicerinom (nerafiniranim), se upoštevajo, kot da imajo v življenjskem ciklu do procesa
zbiranja tega materiala emisije toplogrednih plinov enake nič.
Pri biogorivu, izdelanem v rafinerijah, je enota analize zaradi izračuna iz 16. točke te priloge
rafinerija.
18. Za namene izračuna prihranka emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe tekočih biogoriv se
za tekoča biogriva, ki se uporabljajo v:
– proizvodnji električne energije, upošteva izhodiščni standard za fosilna goriva
91 gCO2eq/MJ;
– proizvodnji toplote, upošteva izhodiščni standard za fosilna goriva 77 gCO2eq/MJ;
– soproizvodnji, upošteva izhodiščni standard za fosilna goriva 85 gCO2eq/MJ.
Razpredelnica 1:

Razčlenjene privzete vrednosti za biogoriva

Proizvodni procesi pridobivanja biogoriv

Tipične emisije
toplogrednih plinov
(gCO2eq/MJ)

Privzete emisije
toplogrednih plinov
(gCO2eq/MJ)

EMISIJE ZARADI EKSTRAKCIJE ALI PRIDELAVE SUROVIN »eec«
Etanol iz sladkorne pese

12

12

Etanol iz pšenice

23

23

Etanol iz koruze, proizveden v EU

20

20
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14

Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarnibutileter)

enake kot pri pridobivanju etanola

Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amiletileter)

enake kot pri pridobivanju etanola

Biodizel iz oljne ogrščice

29

29

Biodizel iz sončnic

18

18

Biodizel iz soje

19

19

Biodizel iz palmovega olja

14

14

Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali
živalskega olja(1)

0

0

Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano
z vodikom

30

30

Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom

18

18

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano
z vodikom

15

15

Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice

30

30

Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot
komprimirani naravni plin

0

0

Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimirani
naravni plin

0

0

Bioplin iz suhega gnoja kot komprimirani
naravni plin

0

0

EMISIJE IZ PREDELAVE, UPOŠTEVAJOČ PRIHRANEK EMISIJ, KI NASTANEJO ZARADI
PRESEŽNE ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI SOPROIZVODNJI »ep – eee«
Etanol iz sladkorne pese

19

26

Etanol iz pšenice (procesno gorivo ni
določeno)

32

45

Etanol iz pšenice (lignit kot procesno gorivo
v obratu SPTE)(2)

32

45

Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno
gorivo v konvencionalnem kotlu)

21

30

Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno
gorivo v obratu SPTE)

14

19

Etanol iz pšenice (slama kot procesno gorivo
v obratu SPTE)

1

1

Etanol iz koruze, proizveden v EU (naravni plin
kot procesno gorivo v obratu SPTE)

15

21

Etanol iz sladkornega trsa

1

1

Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarnibutileter)

enake kot pri pridobivanju etanola

Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amiletileter)

enake kot pri pridobivanju etanola

Biodizel iz sončnic

16

22

Biodizel iz palmovega olja

16

22

Biodizel iz soje

18

26

Biodizel iz palmovega olja (proces ni določen)

35

49
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Biodizel iz palmovega olja (postopek
z zajemanjem metana v oljarni)

13

18

Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali
živalskega olja

9

13

Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano
z vodikom

10

13

Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom

10

13

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano
z vodikom (proces ni določen)

30

42

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano
z vodikom (postopek z zajemanjem metana
v oljarni)

7

9

Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice

4

5

Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot
komprimirani naravni plin

14

20

Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimirani
naravni plin

8

11

Bioplin iz suhega gnoja kot komprimirani
naravni plin

8

11

EMISIJE ZARADI PREVOZA IN DISTRIBUCIJE »etd«
Etanol iz sladkorne pese

2

2

Etanol iz pšenice

2

2

Etanol iz koruze, proizveden v EU

2

2

Etanol iz sladkornega trsa

9

9

Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarnibutileter)

enake kot pri pridobivanju etanola

Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amiletileter)

enake kot pri pridobivanju etanola

Biodizel iz sončnic

1

1

Biodizel iz palmovega olja

1

1

Biodizel iz soje

13

13

Biodizel iz palmovega olja

5

5

Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali
živalskega olja

1

1

Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano
z vodikom

1

1

Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom

1

1

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano
z vodikom

5

5

Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice

1

1

Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot
komprimirani naravni plin

3

3

Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimirani
naravni plin

5

5

Bioplin iz suhega gnoja kot komprimirani
naravni plin

4

4
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SKUPNE EMISIJE ZA PRIDELAVO, PREDELAVO, PREVOZ IN DISTRIBUCIJO
Etanol iz sladkorne pese

33

40

Etanol iz pšenice (procesno gorivo ni
določeno)

57

70

Etanol iz pšenice (lignit kot procesno gorivo
v obratu SPTE)

57

70

Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno
gorivo v konvencionalnem kotlu)

46

55

Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno
gorivo v obratu SPTE)

39

44

Etanol iz pšenice (slama kot procesno gorivo
v obratu SPTE)

26

26

Etanol iz koruze, proizveden v EU (naravni plin
kot procesno gorivo v obratu SPTE)

37

43

Etanol iz sladkornega trsa

24

24

Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarnibutileter)

enake kot pri pridobivanju etanola

Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amiletileter)

enake kot pri pridobivanju etanola

Biodizel iz sončnic

46

52

Biodizel iz palmovega olja

35

41

Biodizel iz soje

50

58

Biodizel iz palmovega olja (proces ni določen)

54

68

Biodizel iz palmovega olja (postopek
z zajemanjem metana v oljarni)

32

37

Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali
živalskega olja

10

14

Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano
z vodikom

41

44

Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom

29

32

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano
z vodikom (proces ni določen)

50

62

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano
z vodikom (postopek z zajemanjem metana
v oljarni)

27

29

Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice

35

36

Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot
komprimirani naravni plin

17

23

Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimirani
naravni plin

13

16

Bioplin iz suhega gnoja kot komprimirani
naravni plin

12

15

Opombi:
(1)
Živalsko olje, pridobljeno iz živalskih stranskih proizvodov, ki spadajo med snovi kategorije 3
skladno s predpisom, ki določa zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso
namenjeni prehrani ljudi, ni vključeno.
(2)
SPTE – sočasna proizvodnja toplote ter električne in/ali mehanske energije
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Ocenjene razčlenjene vrednosti za prihodnja biogoriva, ki januarja 2008
niso bila na voljo na trgu ali so bila na voljo v zanemarljivih količinah

Proizvodni procesi pridobivanja biogoriv

Tipične emisije
toplogrednih plinov
(gCO2eq/MJ)

Privzete emisije
toplogrednih plinov
(gCO2eq/MJ)

EMISIJE ZARADI EKSTRAKCIJE ALI PRIDELAVE SUROVIN »eec«
Etanol iz slame pšenice

3

3

Etanol iz odpadnega lesa

1

1

Etanol iz gojenega lesa

6

6

Fischer-Tropschev dizel iz odpadnega lesa

1

1

Fischer-Tropschev dizel iz gojenega lesa

4

4

DME (dimetileter) iz odpadnega lesa

1

1

DME (dimetileter) iz gojenega lesa

5

5

Metanol iz odpadnega lesa

1

1

Metanol iz gojenega lesa

5

5

Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarnibutileter)

enake kot pri pridobivanju metanola

EMISIJE IZ PREDELAVE, UPOŠTEVAJOČ PRIHRANEK EMISIJ, KI NASTANEJO ZARADI
PRESEŽNE ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI SOPROIZVODNJI »ep – eee«
Etanol iz slame pšenice

5

7

Etanol iz lesa

12

17

Fischer-Tropschev dizel iz lesa

0

0

DME (dimetileter) iz lesa

0

0

Metanol iz lesa

0

0

Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarnibutileter)

enake kot pri pridobivanju metanola

EMISIJE ZARADI PREVOZA IN DISTRIBUCIJE »etd«
Etanol iz slame pšenice

2

2

Etanol iz odpadnega lesa

4

4

Etanol iz gojenega lesa

2

2

Fischer-Tropschev dizel iz odpadnega lesa

3

3

Fischer-Tropschev dizel iz gojenega lesa

2

2

DME (dimetileter) iz odpadnega lesa

4

4

DME (dimetileter) iz gojenega lesa

2

2

Metanol iz odpadnega lesa

4

4

Metanol iz gojenega lesa

2

2

Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarnibutileter)

enake kot pri pridobivanju metanola

SKUPNE EMISIJE ZA PRIDELAVO, PREDELAVO, PREVOZ IN DISTRIBUCIJO
Etanol iz slame pšenice

11

13

Etanol iz odpadnega lesa

17

22

Etanol iz gojenega lesa

20

25

Fischer-Tropschev dizel iz odpadnega lesa

4

4

Fischer-Tropschev dizel iz gojenega lesa

6

6

DME (dimetileter) iz odpadnega lesa

5

5
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DME (dimetileter) iz gojenega lesa

7

7

Metanol iz odpadnega lesa

5

5

Metanol iz gojenega lesa

7

7

Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarnibutileter)

Stran

enake kot pri pridobivanju metanola
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PRILOGA 2
Izvor surovin za fosilna goriva
Razpredelnica 1:

Izvor surovin za fosilna goriva

Država

Trgovsko ime surovine goriva

API

Žveplo
(masni delež v %)

Alžirija

Arzew

44,3

0,1

Alžirija

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Alžirija

Zarzaitine

43

0,1

Alžirija

Algerian

44

0,1

Alžirija

Skikda

44,3

0,1

Alžirija

Saharan Blend

45,5

0,1

Alžirija

Hassi Ramal

60

0,1

Alžirija

Algerian Condensate

64,5

ni podatka

Alžirija

Algerian Mix

45,6

0,2

Alžirija

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Alžirija

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

Alžirija

Top Algerian

24,6

ni podatka

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (West)

26

ni podatka

Angola

Cavala-1

42,3

ni podatka

Angola

Sulele (South-1)

38,7

ni podatka

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (North)

30

ni podatka

Angola

Malongo (South)

25

ni podatka

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

ni podatka

Angola

Kuito

20

ni podatka

Angola

Hungo

28,8

ni podatka

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Argentina

Tierra del Fuego

42,4

ni podatka

Argentina

Santa Cruz

26,9

ni podatka

Argentina

Escalante

24

0,2

Argentina

Canadon Seco

27

0,2

Argentina

Hidra

51,7

0,05
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Argentina

Medanito

Armenija

Armenian Miscellaneous

Avstralija

Jabiru

Avstralija
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Stran

34,93

0,48

ni podatka

ni podatka

42,3

0,03

Kooroopa (Jurassic)

42

ni podatka

Avstralija

Talgeberry (Jurassic)

43

ni podatka

Avstralija

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

ni podatka

Avstralija

Woodside Condensate

51,8

ni podatka

Avstralija

Saladin-3 (Top Barrow)

49

ni podatka

Avstralija

Harriet

38

ni podatka

Avstralija

Skua-3 (Challis Field)

43

ni podatka

Avstralija

Barrow Island

36,8

0,1

Avstralija

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Avstralija

Jackson Blend

41,9

0

Avstralija

Cooper Basin

45,2

0,02

Avstralija

Griffin

55

0,03

Avstralija

Buffalo Crude

53

ni podatka

Avstralija

Cossack

48,2

0,04

Avstralija

Elang

56,2

ni podatka

Avstralija

Enfield

21,7

0,13

Avstralija

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

Azerbajdžan

Azeri Light

34,8

0,15

Bahrajn

Bahrain Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Belorusija

Belarus Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Benin

Seme

22,6

0,5

Benin

Benin Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Belize

Belize Light Crude

40

ni podatka

Belize

Belize Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Bolivija

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brazilija

Garoupa

30,5

0,1

Brazilija

Sergipano

25,1

0,4

Brazilija

Campos Basin

20

ni podatka

Brazilija

Urucu (Upper Amazon)

42

ni podatka

Brazilija

Marlim

20

ni podatka

Brazilija

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brazilija

Roncador

28,3

0,58

Brazilija

Roncador Heavy

18

ni podatka

Brazilija

Albacora East

19,8

0,52

Brunej

Seria Light

36,2

0,1

Brunej

Champion

24,4

0,1

Brunej

Champion Condensate

65

0,1

Brunej

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunej

Brunei Condensate

65

ni podatka

Brunej

Champion Export

23,9

0,12
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Kamerun

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Kamerun

Lokele

21,5

0,5

Kamerun

Moudi Light

40

ni podatka

Kamerun

Moudi Heavy

21,3

ni podatka

Kamerun

Ebome

32,1

0,35

Kamerun

Cameroon Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Kanada

Peace River Light

41

ni podatka

Kanada

Peace River Medium

33

ni podatka

Kanada

Peace River Heavy

23

ni podatka

Kanada

Manyberries

36,5

ni podatka

Kanada

Rainbow Light and Medium

40,7

ni podatka

Kanada

Pembina

33

ni podatka

Kanada

Bells Hill Lake

32

ni podatka

Kanada

Fosterton Condensate

63

ni podatka

Kanada

Rangeland Condensate

67,3

ni podatka

Kanada

Redwater

35

ni podatka

Kanada

Lloydminster

20,7

2,8

Kanada

Wainwright-Kinsella

23,1

2,3

Kanada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Kanada

Fosterton

21,4

3

Kanada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Kanada

Midale

29

2,4

Kanada

Milk River Pipeline

36

1,4

Kanada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Kanada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Kanada

Ipl Condensate

55

0,3

Kanada

Aurora Light

39,5

0,4

Kanada

Aurora Condensate

65

0,3

Kanada

Reagan Field

35

0,2

Kanada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Kanada

Cold Lake

13,2

4,1

Kanada

Cold Lake Blend

26,9

3

Kanada

Canadian Federated

39,4

0,3

Kanada

Chauvin

22

2,7

Kanada

Gcos

23

ni podatka

Kanada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Kanada

Light Sour Blend

35

1,2

Kanada

Lloyd Blend

22

2,8

Kanada

Peace River Condensate

54,9

ni podatka

Kanada

Sarnium Condensate

57,7

ni podatka

Kanada

Saskatchewan Light

32,9

ni podatka

Kanada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Kanada

Syncrude

32

0,1

Uradni list Republike Slovenije

Kanada

Rangeland – South L & M

Kanada

Št.

19 / 14. 4. 2017 /

Stran

39,5

0,5

Northblend Nevis

34

ni podatka

Kanada

Canadian Common Condensate

55

ni podatka

Kanada

Canadian Common

39

0,3

Kanada

Waterton Condensate

65,1

ni podatka

Kanada

Panuke Condensate

56

ni podatka

Kanada

Federated Light and Medium

39,7

2

Kanada

Wabasca

23

ni podatka

Kanada

Hibernia

37,3

0,37

Kanada

BC Light

40

ni podatka

Kanada

Boundary

39

ni podatka

Kanada

Albian Heavy

21

ni podatka

Kanada

Koch Alberta

34

ni podatka

Kanada

Terra Nova

32,3

ni podatka

Kanada

Echo Blend

20,6

3,15

Kanada

Western Canadian Blend

19,8

3

Kanada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Kanada

White Rose

31,0

0,31

Kanada

Access

22

ni podatka

Kanada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

ni podatka

Kanada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Kanada

Christina Lake

20,5

3

Kanada

CNRL

34

ni podatka

Kanada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Kanada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Kanada

Seal Heavy (SH)

19,89

4,54

Kanada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Kanada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Kanada

Peace Sour

33

ni podatka

Kanada

Western Canadian Resid

20,7

ni podatka

Kanada

Christina Dilbit Blend

21,0

ni podatka

Kanada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Čad

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

Čad

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

Čile

Chile Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Kitajska

Taching (Daqing)

33

0,1

Kitajska

Shengli

24,2

1

Kitajska

Beibu

ni podatka

ni podatka

Kitajska

Chengbei

17

ni podatka

Kitajska

Lufeng

34,4

ni podatka

Kitajska

Xijiang

28

ni podatka

Kitajska

Wei Zhou

39,9

ni podatka

Kitajska

Liu Hua

21

ni podatka

2929

Stran

2930 /

Št.

19 / 14. 4. 2017

Uradni list Republike Slovenije

Kitajska

Boz Hong

17

0,282

Kitajska

Peng Lai

21,8

0,29

Kitajska

Xi Xiang

32,18

0,09

Kolumbija

Onto

35,3

0,5

Kolumbija

Putamayo

35

0,5

Kolumbija

Rio Zulia

40,4

0,3

Kolumbija

Orito

34,9

0,5

Kolumbija

Cano-Limon

30,8

0,5

Kolumbija

Lasmo

30

ni podatka

Kolumbija

Cano Duya-1

28

ni podatka

Kolumbija

Corocora-1

31,6

ni podatka

Kolumbija

Suria Sur-1

32

ni podatka

Kolumbija

Tunane-1

29

ni podatka

Kolumbija

Casanare

23

ni podatka

Kolumbija

Cusiana

44,4

0,2

Kolumbija

Vasconia

27,3

0,6

Kolumbija

Castilla Blend

20,8

1,72

Kolumbija

Cupiaga

43,11

0,082

Kolumbija

South Blend

28,6

0,72

Kongo (Brazzaville)

Emeraude

23,6

0,5

Kongo (Brazzaville)

Djeno Blend

26,9

0,3

Kongo (Brazzaville)

Viodo Marina-1

26,5

ni podatka

Kongo (Brazzaville)

Nkossa

47

0,03

Kongo (Kinšasa)

Muanda

34

0,1

Kongo (Kinšasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Kongo (Kinšasa)

Coco

30,4

0,15

Slonokoščena obala

Espoir

31,4

0,3

Slonokoščena obala

Lion Cote

41,1

0,101

Danska

Dan

30,4

0,3

Danska

Gorm

33,9

0,2

Danska

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubaj

Dubai (Fateh)

31,1

2

Dubaj

Margham Light

50,3

0

Ekvador

Oriente

29,2

1

Ekvador

Quito

29,5

0,7

Ekvador

Santa Elena

35

0,1

Ekvador

Limoncoha-1

28

ni podatka

Ekvador

Frontera-1

30,7

ni podatka

Ekvador

Bogi-1

21,2

ni podatka

Ekvador

Napo

19

2

Ekvador

Napo Light

19,3

ni podatka

Egipt

Belayim

27,5

2,2

Egipt

El Morgan

29,4

1,7
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Egipt

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egipt

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egipt

Geysum

19,5

ni podatka

Egipt

East Gharib (J-1)

37,9

ni podatka

Egipt

Mango-1

35,1

ni podatka

Egipt

Rhas Budran

25

ni podatka

Egipt

Zeit Bay

34,1

0,1

Egipt

East Zeit Mix

39

0,87

Ekvatorialna Gvineja

Zafiro

30,3

ni podatka

Ekvatorialna Gvineja

Alba Condensate

55

ni podatka

Ekvatorialna Gvineja

Ceiba

30,1

0,42

Gabon

Gamba

31,8

0,1

Gabon

Mandji

30,5

1,1

Gabon

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabon

Oguendjo

35

ni podatka

Gabon

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabon

T'Catamba

44,3

0,21

Gabon

Rabi

33,4

0,06

Gabon

Rabi Blend

34

ni podatka

Gabon

Rabi Light

37,7

0,15

Gabon

Etame Marin

36

ni podatka

Gabon

Olende

17,6

1,54

Gabon

Gabonian Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Gruzija

Georgian Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Gana

Bonsu

32

0,1

Gana

Salt Pond

37,4

0,1

Gvatemala

Coban

27,7

ni podatka

Gvatemala

Rubelsanto

27

ni podatka

Indija

Bombay High

39,4

0,2

Indonezija

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonezija

Ardjuna

35,2

0,1

Indonezija

Attaka

42,3

0,1

Indonezija

Suri

18,4

0,2

Indonezija

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonezija

Sepinggan

37,9

0,9

Indonezija

Walio

34,1

0,7

Indonezija

Arimbi

31,8

0,2

Indonezija

Poleng

43,2

0,2

Indonezija

Handil

32,8

0,1

Indonezija

Jatibarang

29

0,1

Indonezija

Cinta

33,4

0,1

Indonezija

Bekapai

40

0,1

Indonezija

Katapa

52

0,1
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Indonezija
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38

0,5

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonezija

Sembakung

37,5

0,1

Indonezija

Badak

41,3

0,1

Indonezija

Arun Condensate

54,5

ni podatka

Indonezija

Udang

38

0,1

Indonezija

Klamono

18,7

1

Indonezija

Bunya

31,7

0,1

Indonezija

Pamusian

18,1

0,2

Indonezija

Kerindigan

21,6

0,3

Indonezija

Melahin

24,7

0,3

Indonezija

Bunyu

31,7

0,1

Indonezija

Camar

36,3

ni podatka

Indonezija

Cinta Heavy

27

ni podatka

Indonezija

Lalang

40,4

ni podatka

Indonezija

Kakap

46,6

ni podatka

Indonezija

Sisi-1

40

ni podatka

Indonezija

Giti-1

33,6

ni podatka

Indonezija

Ayu-1

34,3

ni podatka

Indonezija

Bima

22,5

ni podatka

Indonezija

Padang Isle

34,7

ni podatka

Indonezija

Intan

32,8

ni podatka

Indonezija

Sepinggan – Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonezija

Widuri

32

0,1

Indonezija

Belida

45,9

0

Indonezija

Senipah

51,9

0,03

Iran

Iranian Light

33,8

1,4

Iran

Iranian Heavy

31

1,7

Iran

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Iran

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Iran

Rostam

35,9

1,55

Iran

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Iran

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Iran

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Iran

Sirri

30,9

2,3

Iran

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Iran

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Iran

Iranian Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Irak

Basrah Light (Pers. Gulf)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Pers. Gulf)

35,1

1,9

Irak

Mishrif (Pers. Gulf)

28

ni podatka

Irak

Bai Hasson (Pers. Gulf)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Pers. Gulf)

31,1

2,6
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Irak

Basrah Heavy (Pers. Gulf)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

35,1

2

Irak

N. Rumalia (Pers. Gulf)

34,3

2

Irak

Ras el Behar

33

ni podatka

Irak

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Red Sea)

28

ni podatka

Irak

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Red Sea)

34,3

2

Irak

Ratawi

23,5

4,1

Irak

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Turkey)

28

ni podatka

Irak

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Turkey)

34,3

2

Irak

FAO Blend

27,7

3,6

Kazahstan

Kumkol

42,5

0,07

Kazahstan

CPC Blend

44,2

0,54

Kuvajt

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuvajt

Magwa (Lower Jurassic)

38

ni podatka

Kuvajt

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Libija

Bu Attifel

43,6

0

Libija

Amna (high pour)

36,1

0,2

Libija

Brega

40,4

0,2

Libija

Sirtica

43,3

0,43

Libija

Zueitina

41,3

0,3

Libija

Bunker Hunt

37,6

0,2

Libija

El Hofra

42,3

0,3

Libija

Dahra

41

0,4

Libija

Sarir

38,3

0,2

Libija

Zueitina Condensate

65

0,1

Libija

El Sharara

42,1

0,07

Malezija

Miri Light

36,3

0,1

Malezija

Tembungo

37,5

ni podatka

Malezija

Labuan Blend

33,2

0,1

Malezija

Tapis

44,3

0,1

Malezija

Tembungo

37,4

0
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Malezija

Bintulu

26,5

0,1

Malezija

Bekok

49

ni podatka

Malezija

Pulai

42,6

ni podatka

Malezija

Dulang

39

0,037

Mavretanija

Chinguetti

28,2

0,51

Mehika

Isthmus

32,8

1,5

Mehika

Maya

22

3,3

Mehika

Olmeca

39

ni podatka

Mehika

Altamira

16

ni podatka

Mehika

Topped Isthmus

26,1

1,72

Nizozemska

Alba

19,59

ni podatka

nevtralno območje

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

nevtralno območje

Hout

32,8

1,9

nevtralno območje

Khafji

28,5

2,9

nevtralno območje

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

nevtralno območje

Ratawi

23,5

4,1

nevtralno območje

Neutral Zone Mix

23,1

ni podatka

nevtralno območje

Khafji Blend

23,4

3,8

Nigerija

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigerija

Escravos

36,2

0,1

Nigerija

Brass River

40,9

0,1

Nigerija

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigerija

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigerija

Pennington

36,6

0,1

Nigerija

Bomu

33

0,2

Nigerija

Bonny Light

36,7

0,1

Nigerija

Brass Blend

40,9

0,1

Nigerija

Gilli Gilli

47,3

ni podatka

Nigerija

Adanga

35,1

ni podatka

Nigerija

Iyak-3

36

ni podatka

Nigerija

Antan

35,2

ni podatka

Nigerija

OSO

47

0,06

Nigerija

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigerija

Yoho

39,6

ni podatka

Nigerija

Okwori

36,9

ni podatka

Nigerija

Bonga

28,1

ni podatka

Nigerija

ERHA

31,7

0,21

Nigerija

Amenam Blend

39

0,09

Nigerija

Akpo

45,17

0,06

Nigerija

EA

38

ni podatka

Nigerija

Agbami

47,2

0,044

Norveška

Ekofisk

43,4

0,2

Norveška

Tor

42

0,1
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Norveška

Statfjord

38,4

0,3

Norveška

Heidrun

29

ni podatka

Norveška

Norwegian Forties

37,1

ni podatka

Norveška

Gullfaks

28,6

0,4

Norveška

Oseberg

32,5

0,2

Norveška

Norne

33,1

0,19

Norveška

Troll

28,3

0,31

Norveška

Draugen

39,6

ni podatka

Norveška

Sleipner Condensate

62

0,02

Oman

Oman Export

36,3

0,8

Papua Nova Gvineja

Kutubu

44

0,04

Peru

Loreto

34

0,3

Peru

Talara

32,7

0,1

Peru

High Cold Test

37,5

ni podatka

Peru

Bayovar

22,6

ni podatka

Peru

Low Cold Test

34,3

ni podatka

Peru

Carmen Central-5

20,7

ni podatka

Peru

Shiviyacu-23

20,8

ni podatka

Peru

Mayna

25,7

ni podatka

Filipini

Nido

26,5

ni podatka

Filipini

Philippines Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Katar

Dukhan

41,7

1,3

Katar

Qatar Marine

35,3

1,6

Katar

Qatar Land

41,4

ni podatka

Ras Al Khaimah

Rak Condensate

54,1

ni podatka

Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Rusija

Urals

31

2

Rusija

Russian Export Blend

32,5

1,4

Rusija

M100

17,6

2,02

Rusija

M100 Heavy

16,67

2,09

Rusija

Siberian Light

37,8

0,4

Rusija

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Rusija

E4 Heavy

18

2,35

Rusija

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Rusija

Sokol

39,7

0,18

Savdska Arabija

Light (Pers. Gulf)

33,4

1,8

Savdska Arabija

Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

Savdska Arabija

Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Savdska Arabija

Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

37,8

1,1

Savdska Arabija

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Savdska Arabija

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Savdska Arabija

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Savdska Arabija

Berri (Yanbu)

37,8

1,1
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Savdska Arabija

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Singapur

Rantau

50,5

0,1

Španija

Amposta Marina North

37

ni podatka

Španija

Casablanca

34

ni podatka

Španija

El Dorado

26,6

ni podatka

Sirija

Syrian Straight

15

ni podatka

Sirija

Thayyem

35

ni podatka

Sirija

Omar Blend

38

ni podatka

Sirija

Omar

36,5

0,1

Sirija

Syrian Light

36

0,6

Sirija

Souedie

24,9

3,8

Tajska

Erawan Condensate

54,1

ni podatka

Tajska

Sirikit

41

ni podatka

Tajska

Nang Nuan

30

ni podatka

Tajska

Bualuang

27

ni podatka

Tajska

Benchamas

42,4

0,12

Trinidad in Tobago

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidad in Tobago

Trintopec

24,8

ni podatka

Trinidad in Tobago

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidad in Tobago

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunizija

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunizija

Ashtart

29

1

Tunizija

El Borma

43,3

0,1

Tunizija

Ezzaouia-2

41,5

ni podatka

Turčija

Turkish Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Ukrajina

Ukraine Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Združeni arabski
emirati (Abu Dhabi)

Al Bunduq

38,5

1,1

Združeni arabski
emirati (Abu Dhabi)

Mubarraz

38,1

0,9

Združeni arabski
emirati (Abu Dhabi)

Murban

40,5

0,8

Združeni arabski
emirati (Abu Dhabi)

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi
Marine)

40,6

1

Združeni arabski
emirati (Abu Dhabi)

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Združeni arabski
emirati (Abu Dhabi)

Arzanah

44

0

Združeni arabski
emirati (Abu Dhabi)

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Združeni arabski
emirati (Abu Dhabi)

Murban Bottoms

21,4

ni podatka

Združeni arabski
emirati (Abu Dhabi)

Top Murban

21

ni podatka

Združeni arabski
emirati (Abu Dhabi)

Upper Zakum

34,4

1,7
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37

0,6

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Združeno kraljestvo

Auk

37,2

0,5

Združeno kraljestvo

Beatrice

38,7

0,05

Združeno kraljestvo

Brae

33,6

0,7

Združeno kraljestvo

Buchan

33,7

0,8

Združeno kraljestvo

Claymore

30,5

1,6

Združeno kraljestvo

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Združeno kraljestvo

Tartan

41,7

0,6

Združeno kraljestvo

Tern

35

0,7

Združeno kraljestvo

Magnus

39,3

0,3

Združeno kraljestvo

Dunlin

34,9

0,4

Združeno kraljestvo

Fulmar

40

0,3

Združeno kraljestvo

Hutton

30,5

0,7

Združeno kraljestvo

N.W. Hutton

36,2

0,3

Združeno kraljestvo

Maureen

35,5

0,6

Združeno kraljestvo

Murchison

38,8

0,3

Združeno kraljestvo

Ninian Blend

35,6

0,4

Združeno kraljestvo

Montrose

40,1

0,2

Združeno kraljestvo

Beryl

36,5

0,4

Združeno kraljestvo

Piper

35,6

0,9

Združeno kraljestvo

Forties

36,6

0,3

Združeno kraljestvo

Brent Blend

38

0,4

Združeno kraljestvo

Flotta

35,7

1,1

Združeno kraljestvo

Thistle

37

0,3

Združeno kraljestvo

S.V. (Ninian)

38

0,3

Združeno kraljestvo

Argyle

38,6

0,2

Združeno kraljestvo

Heather

33,8

0,7

Združeno kraljestvo

South Birch

38,6

ni podatka

Združeno kraljestvo

Wytch Farm

41,5

ni podatka

Združeno kraljestvo

Cormorant North

34,9

0,7

Združeno kraljestvo

Cormorant South (Cormorant „A“)

35,7

0,6

Združeno kraljestvo

Alba

19,2

ni podatka

Združeno kraljestvo

Foinhaven

26,3

0,38

Združeno kraljestvo

Schiehallion

25,8

ni podatka

Združeno kraljestvo

Captain

19,1

0,7

Združeno kraljestvo

Harding

20,7

0,59

Aljaska ZDA

ANS

ni podatka

ni podatka

Kolorado ZDA

Niobrara

ni podatka

ni podatka

Nova Mehika ZDA

Four Corners

ni podatka

ni podatka

Severna Dakota ZDA

Bakken

ni podatka

ni podatka

Severna Dakota ZDA

North Dakota Sweet

ni podatka

ni podatka
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Teksas ZDA

WTI

ni podatka

ni podatka

Teksas ZDA

Eagle Ford

ni podatka

ni podatka

Utah ZDA

Covenant

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS (zunanji
epikontinentalni pas)
ZDA

Beta

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Carpinteria

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Dos Cuadras

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Hondo

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Hueneme

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Pescado

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Point Arguello

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Point Pedernales

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Sacate

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Santa Clara

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Sockeye

ni podatka

ni podatka

Uzbekistan

Uzbekistan Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Venezuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venezuela

Lama Lamar

36,7

1

Venezuela

Mariago

27

1,5

Venezuela

Ruiz

32,4

1,3

Venezuela

Tucipido

36

0,3

Venezuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venezuela

Mara 16/18

16,5

3,5

Venezuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venezuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venezuela

Officina

35,1

0,7

Venezuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venezuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venezuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venezuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venezuela

San Joaquin

42

0,2

Venezuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venezuela

Lagocinco

36

1,1

Venezuela

Boscan

10,1

5,5

Venezuela

Leona

24,1

1,5

Venezuela

Barinas

26,2

1,8

Venezuela

Sylvestre

28,4

1

Venezuela

Mesa

29,2

1,2

Venezuela

Ceuta

31,8

1,2

Venezuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venezuela

Tigre

24,5

ni podatka

Venezuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venezuela

Santa Rosa

49

0,1
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Venezuela

Bombai

19,6

1,6

Venezuela

Aguasay

41,1

0,3

Venezuela

Anaco

43,4

0,1

Venezuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venezuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venezuela

BCF-21,9

21,9

ni podatka

Venezuela

BCF-24

23,5

1,9

Venezuela

BCF-31

31

1,2

Venezuela

BCF Blend

34

1

Venezuela

Bolival Coast

23,5

1,8

Venezuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venezuela

Corridor Block

26,9

1,6

Venezuela

Cretaceous

42

0,4

Venezuela

Guanipa

30

0,7

Venezuela

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Venezuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venezuela

Menemoto

19,3

2,2

Venezuela

Cabimas

20,8

1,8

Venezuela

BCF-23

23

1,9

Venezuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venezuela

Pilon

13,8

2

Venezuela

Recon (Venez)

34

ni podatka

Venezuela

102 Tj (25)

25

1,6

Venezuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venezuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venezuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venezuela

Oritupano

19

2

Venezuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venezuela

Merey

17,4

2,2

Venezuela

Lago Light

41,2

0,4

Venezuela

Laguna

11,2

0,3

Venezuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venezuela

Bachaquero 13

13

2,7

Venezuela

Ceuta – 28

28

1,6

Venezuela

Temblador

23,1

0,8

Venezuela

Lagomar

32

1,2

Venezuela

Taparito

17

ni podatka

Venezuela

BCF-Heavy

16,7

ni podatka

Venezuela

BCF-Medium

22

ni podatka

Venezuela

Caripito Blend

17,8

ni podatka

Venezuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

ni podatka

Venezuela

Morichal

10,6

ni podatka

Venezuela

Pedenales

20,1

ni podatka
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Venezuela

Quiriquire

16,3

ni podatka

Venezuela

Tucupita

17

ni podatka

Venezuela

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

ni podatka

Venezuela

Curazao Blend

18

ni podatka

Venezuela

Santa Barbara

36,5

ni podatka

Venezuela

Cerro Negro

15

ni podatka

Venezuela

BCF22

21,1

2,11

Venezuela

Hamaca

26

1,55

Venezuela

Zuata 10

15

ni podatka

Venezuela

Zuata 20

25

ni podatka

Venezuela

Zuata 30

35

ni podatka

Venezuela

Monogas

15,9

3,3

Venezuela

Corocoro

24

ni podatka

Venezuela

Petrozuata

19,5

2,69

Venezuela

Morichal 16

16

ni podatka

Venezuela

Guafita

28,6

0,73

Vietnam

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Vietnam

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Vietnam

Rang Dong

37,7

0,5

Vietnam

Ruby

35,6

0,08

Vietnam

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Jemen

North Yemeni Blend

40,5

ni podatka

Jemen

Alif

40,4

0,1

Jemen

Maarib Lt.

49

0,2

Jemen

Masila Blend

30–31

0,6

Jemen

Shabwa Blend

34,6

0,6

ena izmed zgoraj
navedenih

naftni skrilavci

ni podatka

ni podatka

ena izmed zgoraj
navedenih

nafta iz skrilavcev

ni podatka

ni podatka

ena izmed zgoraj
navedenih

zemeljski plin iz vira

ni podatka

ni podatka

ena izmed zgoraj
navedenih

zemeljski plin iz utekočinjenega
zemeljskega plina

ni podatka

ni podatka

ena izmed zgoraj
navedenih

plin iz skrilavcev: iz vira

ni podatka

ni podatka

ena izmed zgoraj
navedenih

premog

ni podatka

ni podatka
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PRILOGA 3
Metoda izračuna skupne intenzivnosti toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv
in energije za dobavitelje goriv
1. Toplogredni plini, ki se upoštevajo pri izračunu intenzivnosti toplogrednih plinov pri gorivu,
so CO2, N2O in CH4. Pri izračunu ekvivalence CO2 se ti plini vrednotijo z naslednjimi faktorji:
CO2 = 1
N2O = 298
CH4 = 25
2. Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji strojev in opreme, ki se uporabljajo pri pridobivanju,
proizvodnji, rafiniranju in porabi fosilnih goriv, se pri izračunu toplogrednih plinov ne
upoštevajo.
3. Hkratna soproizvodnja goriv in biogoriv vključuje vse spremembe v življenjskem ciklu
dobavljenega goriva ali energije, zaradi katere se spremeni molekulska struktura proizvoda.
Dodajanje denaturantov ni del tega procesa. Količina biogoriva, sopredelanega z gorivi,
odraža stanje biogoriva po predelavi in se določi glede na energijsko vsebnost in
učinkovitost procesa sopredelave, kot je določeno v 16. točki priloge 1 te uredbe. Če je več
biogoriv mešanih z gorivi, se pri izračunu intenzivnosti toplogrednih plinov upoštevajo
količine in vrste posameznih biogoriv.
4. Za namen 6. člena Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot
del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (UL L št.
140 z dne 5. 6. 2009, str. 1), se mešanica motornega bencina s 85% etanolom (E85)
izračuna kot ločeno gorivo.
5. Skupna intenzivnost toplogrednih plinov »ES« se na podlagi življenjskega cikla vseh goriv in
pogonskih biogoriv izračuna z naslednjo enačbo:
m

ES 

 E
i 1

G ,i

 Fi  QG ,i   UER
m

Q
i 1

G ,i

kjer pomenijo:
intenzivnost toplogrednih plinov goriva ali energije, izražena kot gCO2eq/MJ, ki se za:
EG,i
a) goriva upošteva kot ponderirana intenzivnost toplogrednih plinov posamezne
vrste goriva glede na vir surovine in proces pridobivanja, in sicer za:
–
motorni bencin 93,3 gCO2eq/MJ,
–
dizelsko gorivo 95,1 gCO2eq/MJ,
–
motorni bencin, dizelsko gorivo in plinsko olje, pridobljeno iz odpadne
plastike, ki je izdelana iz fosilnih surovin 86 gCO2eq/MJ,
–
utekočinjen naftni plin 73,6 gCO2eq/MJ,
–
utekočinjen zemeljski plin 74,5 gCO2eq/MJ,
–
stisnjen zemeljski plin 69,3 gCO2eq/MJ,
–
stisnjen sintetični metan 3,3 gCO2eq/MJ,
–
stisnjen vodik v gorivni celici, pridobljen iz zemeljskega plina s parnim
preoblikovanjem 104,3 gCO2eq/MJ,
–
stisnjen vodik v gorivni celici, pridobljen z elektrolizo, ki jo v celoti poganjajo
nebiološki obnovljivi viri energije 9,1 gCO2eq/MJ,
–
stisnjen vodik v gorivni celici, pridobljen iz premoga 234,4 gCO2eq/MJ,
–
stisnjen vodik v gorivni celici, pridobljen iz premoga z zajemanjem in
shranjevanjem ogljika iz emisij proizvodnega procesa 52,7 gCO2eq/MJ;
b) električno energijo, ki se uporablja za pogon cestnih vozil in motornih koles,
pridobi iz podatkov, ki jih določi in o katerih poroča ministrstvo, pristojno za
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okolje, v skladu z Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z
dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in
poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi
spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa
št. 280/2004/ES (UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 13) in ki so na voljo v
evidenci na spletni strani Central data repository (CDR) pod rubriko Slovenia /
konvencije v okviru Združenih narodov / UNFCCC - UN Framework Convention
on Climate Change data. Za intenzivnost toplogrednih plinov iz pridobivanja
električne energije se za namen poročanja v računskem letu uporabijo podatki,
ki so določeni za predhodno leto.
c) biogoriva, ki izpolnjujejo trajnostna merila po tej uredbi, določi v skladu s
13. členom te uredbe;
d) biogoriva, ki so hkrati sopredelana z gorivi, določi v skladu s 16. točko priloge 1
te uredbe;
e) biogoriva, ki ne izpolnjuje trajnostnih meril po tej uredbi, obravnava skladno s
četrtim odstavkom 14. člena te uredbe.
faktor učinkovitosti pogonske tehnologije, ki je:
1
za motor z notranjim zgorevanjem,
0,4 za električni akumulatorski pogonski sistem,
0,4 za pogonski sistem z vodikovimi gorivnimi celicami.
energijska vrednost (MJ), ki se za:
a) posamezno vrsto goriva pridobi iz podatkov, sporočenih na podlagi točk 17(d),
(f) in (o) tabele 1 iz priloge I k Uredbi Komisije 684/2009 z dne 24. julija 2009 o
izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi z računalniškimi postopki za
gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine (UL L št. 197
z dne 29. 7. 2009, str. 24, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 684/2009).
Energijska vrednost se določi z uporabo spodnje kurilne vrednosti iz priloge 6 te
uredbe;
b) električno energijo, ki se uporablja za pogon cestnih vozil in motornih koles,
pridobi iz merjenja in evidentiranja skladno s 5. členom te uredbe.
zmanjšanje primarnih emisij toplogrednih plinov, izraženo kot gCO2eq, pri čemer se
UER:
a) lahko določi samo za del ponderirane intenzivnosti toplogrednih plinov za
motorni bencin, dizelsko gorivo, utekočinjeni naftni plin ali stisnjeni zemeljski
plin, ki se nanaša na primarne emisije;
b) lahko uporabi za goriva iz prejšnje podtočke ne glede na državo izvora goriva in
vir surovine, iz katerega je pridobljeno gorivo;
c) upošteva samo v povezavi s projekti, ki so se začeli izvajati po 1. januarju 2011,
pri čemer dokazovanje, da se projekti ne bi izvajali brez zahtev za poročanje po
tej uredbi, ni potrebno;
d) spremlja, oceni in potrdi v skladu s standardi SIST EN ISO 14064-1, SIST EN
ISO 14064-2 in SIST EN ISO 14064-3. Ti standardi se uporabijo tudi za
spremljanje, ocenjevanje in potrjevanje izhodiščnih emisij toplogrednih plinov, za
katere se uveljavlja zmanjšanje primarnih emisij.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

19 / 14. 4. 2017 /

Stran

PRILOGA 4
Minimalne okoljske in socialne zahteve
Minimalne okoljske in socialne zahteve so izpolnjene, če so ratificirane in uveljavljene te
konvencije Mednarodne organizacije dela:
–
Konvencija o prisilnem ali obveznem delu (št. 29);
–
Konvencija o sindikalni svobodi in zaščiti sindikalnih pravic (št. 87);
–
Konvencija o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja (št. 98);
–
Konvencija o enakem nagrajevanju moške in ženske delovne sile za delo enake
vrednosti (št. 100);
–
Konvencija o odpravi prisilnega dela (št. 105);
–
Konvencija o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih (št. 111);
–
Konvencija o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja (št. 138);
–
Konvencija o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo
odpravo (št. 182).
Poleg navedenih konvencij morata biti za izpolnjevanje minimalnih okoljskih in socialnih zahtev
ratificirana in uveljavljena tudi:
–
Zakon o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki
raznovrstnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/02, 14/08 – popr. in
15/08 – popr.);
–
Zakon o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi
živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatkov I, II, III in IV
h konvenciji (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 31/99).
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PRILOGA 5
Tipične in privzete vrednosti prihranka toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogoriv
Razpredelnica 1:

Tipične in privzete vrednosti za biogoriva, če so proizvedena brez neto
emisij ogljika zaradi spremenjene rabe zemljišč
Tipični prihranek emisij
toplogrednih plinov

Privzeti prihranek emisij
toplogrednih plinov

Etanol iz sladkorne pese

61 %

52 %

Etanol iz pšenice (procesno gorivo ni
določeno)

32 %

16 %

Etanol iz pšenice (lignit kot procesno gorivo
v obratu SPTE)(1)

32 %

16 %

Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno
gorivo v konvencionalnem kotlu)

45 %

34 %

Etanol iz pšenice (naravni plin kot procesno
gorivo v obratu SPTE)

53 %

47 %

Etanol iz pšenice (slama kot procesno gorivo
v obratu SPTE)

69 %

69 %

Etanol iz koruze, proizveden v EU (naravni plin
kot procesno gorivo v obratu SPTE)

56 %

49 %

Etanol iz sladkornega trsa

71 %

71 %

Del iz obnovljivih virov ETBE (etil-terciarnibutileter)

enak kot pri pridobivanju etanola

Del iz obnovljivih virov TAEE (terciarni-amiletileter)

enak kot pri pridobivanju etanola

Biodizel iz oljne ogrščice

45 %

38 %

Biodizel iz sončnic

58 %

51 %

Biodizel iz soje

40 %

31 %

Biodizel iz palmovega olja (proces ni določen)

36 %

19 %

Biodizel iz palmovega olja (postopek
z zajemanjem metana v oljarni)

62 %

56 %

Biodizel iz odpadnega rastlinskega ali
živalskega olja(2)

88 %

83 %

Rastlinsko olje iz oljne ogrščice, obdelano
z vodikom

51 %

47 %

Rastlinsko olje iz sončnic, obdelano z vodikom

65 %

62 %

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano
z vodikom (proces ni določen)

40 %

26 %

Rastlinsko olje iz palmovega olja, obdelano
z vodikom (postopek z zajemanjem metana
v oljarni)

68 %

65 %

Čisto rastlinsko olje iz oljne ogrščice

58 %

57 %

Bioplin iz komunalnih organskih odpadkov kot
komprimirani naravni plin

80 %

73 %

Bioplin iz mokrega gnoja kot komprimirani
naravni plin

84 %

81 %

Proizvodni procesi pridobivanja biogoriv
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82 %

Opombi:
(1)
SPTE – sočasna proizvodnja toplote ter električne in/ali mehanske energije.
(2)
Živalsko olje, pridobljeno iz živalskih stranskih proizvodov, ki spadajo med snovi kategorije 3
skladno s predpisom, ki določa zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso
namenjeni prehrani ljudi, ni vključeno.
Razpredelnica 2:

Ocenjene tipične in privzete vrednosti za prihodnja biogoriva, ki januarja
2008 niso bila na voljo na trgu ali so bila na voljo le v zanemarljivih
količinah, če so proizvedena brez neto emisij ogljika zaradi
spremenjene rabe zemljišč
Tipični prihranek emisij
toplogrednih plinov

Privzeti prihranek emisij
toplogrednih plinov

Etanol iz slame pšenice

87 %

85 %

Etanol iz odpadnega lesa

80 %

74 %

Etanol iz gojenega lesa

76 %

70 %

Fischer-Tropschev dizel iz odpadnega lesa

95 %

95 %

Fischer-Tropschev dizel iz gojenega lesa

93 %

93 %

DME (dimetileter) iz odpadnega lesa

95 %

95 %

DME (dimetileter) iz gojenega lesa

92 %

92 %

Metanol iz odpadnega lesa

94 %

94 %

Metanol iz gojenega lesa

91 %

91 %

Proizvodni procesi pridobivanja biogoriv

Del iz obnovljivih virov MTBE (metil-terciarnibutileter)

enak kot pri pridobivanju metanola
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PRILOGA 6
Energijske vrednosti biogoriv in goriv
Razpredelnica 1:

Energijska vrednost biogoriv in goriv, namenjenih uporabi v prometu
Gorivo

Bioetanol (etanol, pridobljen iz biomase)
Bio-ETBE (etil-terciarni-butileter, pridobljen na osnovi bioetanola)
Biometanol (metanol, pridobljen iz biomase, ki je namenjen
uporabi kot biogorivo)
Bio-MTBE (metil-terciarni-butileter, pridobljen na osnovi
biometanola)
Bio-DME (dimetileter, pridobljen iz biomase, ki je namenjen
uporabi kot biogorivo)
Bio-TAEE (terciarni-amil-etileter, pridobljen na osnovi
biometanola)

Energijska vrednost – spodnja
kurilna vrednost (MJ/kg)
26,8
36,3 (od tega 37 % iz
obnovljivih virov)
19,9
35,1 (od tega 22 % iz
obnovljivih virov)
28,4
37,9 (od tega 29 % iz
obnovljivih virov)

Biobutanol (butanol, pridobljen iz biomase, ki je namenjen uporabi
kot biogorivo)

33

Biodizel (metilni ester, pridobljen iz rastlinskega ali živalskega olja,
ki ima lastnosti dizelskega goriva in je namenjen uporabi kot
biogorivo)

37,2

Fischer-Tropschev dizel (sintetični ogljikovodik ali mešanica
sintetičnih ogljikovodikov, pridobljenih iz biomase)

44

Rastlinsko olje, obdelano z vodikom (rastlinsko olje, termokemično
obdelano z vodikom)

44

Čisto rastlinsko olje (olje, pridobljeno iz oljnic s stiskanjem,
ekstrakcijo ali primerljivimi postopki, surovo ali prečiščeno, vendar
kemično nespremenjeno, če je njegova uporaba združljiva z
uporabljenim tipom motorja in ustreznimi zahtevami glede emisij)

37

Bioplin (kurilni plin, pridobljen iz biomase in/ali iz biološko
razgradljivih delov odpadkov, ki ga je mogoče prečistiti do
kakovosti naravnega plina, namenjen uporabi kot biogorivo, ali
lesni plin)

50

Motorni bencin

43,2

Dizelsko gorivo

43,1

Utekočinjeni naftni plin

46

Stisnjeni zemeljski plin

45,1
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PRILOGA 7
Poročilo o emisijski intenzivnosti in količini emitiranih toplogrednih plinov goriv
in energije
Poročilo o emisijski intenzivnosti in količini emitiranih toplogrednih plinov goriv in energije
sestavljajo:
1. Izpolnjen obrazec za poročanje o emisijski intenzivnosti in količini emitiranih toplogrednih
plinov goriv in energije iz razpredelnice 1 te priloge.
Za poročanje o gorivih se izpolnijo stolpci A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, P, R, S in Š.
Za poročanje o pogonskih biogorivih se izpolnijo stolpci A, B, C, Č, D, E, F, G, L, I, M, N, O,
P, R, S in Š.
Za poročanje o električni energiji se izpolnijo stolpci A, B, C, Č, S in Š.
Pri izpolnjevanju obrazca iz razpredelnice 1 je potrebno v posameznih stolpcih upoštevati:
A - oznaka pošiljke: oznako določi dobavitelj goriv za vsako pošiljko goriv. Če gorivo
sestavlja več sestavin (stolpec E), se za to gorivo uporabi enotna številka pošiljke;
B - skupno poročanje: DA/NE;
C - identifikacija dobavitelja: identifikacija dobavitelja goriv je v Uredbi Komisije 684/2009
določena kot trošarinska številka gospodarskega subjekta, ki se uporablja kot
evidenčna številka sistema za izmenjavo podatkov o trošarinah v elektronski podatkovni
bazi iz prvega odstavka 22. člena Uredbe Sveta (ES) št. 2073/2004 z dne 16. novembra
2004 o upravnem sodelovanju na področju trošarin (UL L št. 359 z dne 4. 12. 2004, str.
1);
Č - vrsta goriva: motorni bencin/biogorivo (če ni primešano k fosilnemu gorivu)/dizelsko
gorivo/elektrika/plinsko olje/stisnjen sintetični metan/stisnjen zemeljski plin/utekočinjen
naftni plin/utekočinjen zemeljski plin/vodik;
D - KN: oznaka kombinirane nomenklature, kot je podana v točki 17(c) tabele 1 iz priloge I k
Uredbi Komisije 684/2009;
E - zaporedna številka sestavine: če je gorivo sestavljeno iz več sestavin (npr. mešanica
fosilnega goriva in pogonskega biogoriva ali več pogonskih biogoriv), se za vsako
sestavino izpolni vrstica razpredelnice. Oznaka (stolpec A) se pri tem ne spreminja. Za
enovito gorivo ali enovito pogonsko biogorivo se navede zaporedna številka 1;
F - vrsta sestavine: fosilno gorivo/trajnostno pogonsko biogorivo (tj. pogonsko biogorivo, ki
izpolnjuje trajnostna merila)/netrajnostno pogonsko biogorivo (tj. pogonsko biogorivo, ki
ne izpolnjuje trajnostna merila)/gorivo nebiološkega izvora (tj. goriva nebiološkega
izvora, ki ni biogorivo in katerega energijska vsebnost izhaja iz obnovljivih virov
energije, ki ni biomasa);
G - surovina: alge/biološki odpadki iz gospodinjstev/biomasna frakcija – industrijski
odpadki/biomasna frakcija – mešani komunalni odpadki/biomasna frakcija – odpadki in
ostanki iz gozdarstva in z njimi povezanimi panogami/elektroliza – nebiološki obnovljiv
vir energije/fosilni vir (če ni podan natančnejši podatek)/gojeni les/grozdne tropine in
vinski droži/ječmen/kislo olje, kontaminirano z žveplom – ostanek kemične nevtralizacije
olj in maščob/kislo olje – rabljeno olje za kuhanje/koruza/naftni skrilavec/loj – živalsko
masno tkivo kategorije 3 ali neznano/naravni bitumen/odpadki sladkornega
trsa/odpadna plastika, pridobljena iz fosilnih goriv/odpadna rastlinska ali živalska
olja/odpadni les/odplake iz proizvodnje palmovega olja in prazni grozdi palmovih
sadežev/oljna ogrščica/oljnice/orehove lupine/palmovo olje/pleve in luske/premog –
vodik/premog – tekoče gorivo/premog – zajem ogljika/pšenica/rabljena belilna zemlja –
ostanek predelave surovega palmovega olja/rabljeno olje za kuhanje/rastline za
pridelavo sladkorja/rjava maščoba – topljene rastlinske in živalske maščobe/sladkorna
pesa/sladkorni trs/slama/smola talovega olja/soja/sončnično seme/stisnjen zemeljski
plin/stisnjeni odpadki iz proizvodnje rastlinskih olj/storži koruze brez jedra/surova nafta –
dizelsko gorivo/surova nafta – motorni bencin/surovi glicerin/suspenzija škroba/tekoči
zemeljski plin/utekočinjen naftni plin/zemeljski plin/zemeljski plin – predelava s
paro/zemeljski plin – tekoče gorivo/žitarice/živalske maščobe – kategorija 1 in 2/živalski
gnoj in blato čistilnih naprav/drugo (navedi);
H - država izvora surovine goriva: države izvora surovine goriva so navedene v prilogi 2 te
uredbe. Če država izvora ni znana, se navede »EU« ali »zunaj EU«. Za uvoz surove
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nafte ali dobavo naftnih proizvodov in olja iz bituminoznih materialov lahko mikro, mala
in srednje velika podjetja, kakor jih določa priloga I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014,
str. 1), ne glede na državo izvora surovine navedejo »EU« ali »zunaj EU«;
I - kraj nakupa: kraj nakupa pomeni državo in naziv obrata, kjer sta bila gorivo in biogorivo
nazadnje znatno obdelana ali predelana za pridobitev izvora goriva ali energije v skladu
z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje
Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne,
11. 10. 1993, str. 1). Za kraj nakupa surove nafte ali dobavo naftnih proizvodov in olja iz
bituminoznih materialov lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, kakor jih določa
priloga I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o Evropski uniji (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), ne glede na državo
izvora surovine navedejo »EU« ali »zunaj EU«;
J - trgovsko ime surovine goriva: trgovsko ime surovine goriva, kot je navedeno v prilogi 2 te
uredbe, se navede samo, kadar se uvaža surova nafta iz tretjih držav ali nabavlja
surova nafta iz druge države članice Evropske unije na podlagi 1. člena Uredbe Sveta
(ES) št. 2964/95 z dne 20. decembra 1995 o uvedbi registracije za uvoz in nabavo
surove nafte v Skupnosti (UL L št. 310 z dne 22. 12. 1995, str. 5) ali je predmet
sporazumov o izmenjavi informacij, sklenjenih z drugimi dobavitelji goriv. V preostalih
primerih se navede »EU« ali »zunaj EU«;
K - API: enota, s katero se izraža gostota surove nafte in je za posamezno gorivo glede na
njegov izvor podana v prilogi 2 te uredbe;
L - vrsta biogoriva: biodizel/bioetanol/vodik/biobutanol/biometan/biometanol/Bio-DME/BioETBE/Bio-TAEE/Fischer-Tropschev dizel/rastlinsko olje obdelano z vodikom/čisto
rastlinsko olje/drugo (navedi);
M - skupina surovine biogoriva: poljščine z visoko vsebnostjo škroba/rastline za pridelavo
sladkorja/oljnice/drugo;
N - emisije zaradi posredne spremembe rabe zemljišč: za biogoriva, ki so pridobljena iz
surovin, navedenih v razpredelnici 2 te priloge, se navedejo ocenjene emisije zaradi
posredne spremembe rabe zemljišč. Biogoriva, za katera se šteje, da so ocenjene
emisije zaradi posredne spremembe rabe zemljišč enake nič, so proizvedena iz teh
surovin:
- surovine, ki niso navedene v razpredelnici 2 te priloge;
- surovine, katerih pridelava je povzročila neposredno spremembo rabe gozdnega
zemljišča, travinja, mokrišča, naselja ali drugega zemljišča (kot jih kot kategorije
določa IPCC) v kmetijsko zemljišče ali kmetijsko zemljišče s trajnicami (večletne
poljščine, ki se običajno ne pospravljajo letno, kot so hitro rastoče grmovnice in
oljna palma). V tem primeru bi se morale vrednosti emisij zaradi neposredne
spremembe rabe zemljišč »el« izračunati v skladu s 6. točko priloge 1 te uredbe;
O - KN sestavine: oznaka kombinirane nomenklature za sestavino, kot je podana v Uredbi
Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL
L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1) s poznejšimi spremembami in dopolnitvami;
P - količina sestavine (t): količina se pridobi iz podatkov, sporočenih na podlagi točk 17(d),
(f) in (o) tabele 1 iz priloge I k Uredbi Komisije 684/2009;
R - kurilna vrednost (MJ/t): uporabijo se kurilne vrednosti iz razpredelnice 1 priloge 6 te
uredbe;
S - energijska vrednost (TJ): energijska vrednost (QG,i) se za posamezno sestavino določi
skladno s 5. točko priloge 3 te uredbe;
Š - intenzivnost toplogrednih plinov: intenzivnost toplogrednih plinov se za posamezno
sestavino določi skladno s 4. točko priloge 3 te uredbe.
2. Informacije o skupnem zmanjšanju primarnih emisij toplogrednih plinov.
Dobavitelj goriv, ki pri izračunu intenzivnosti toplogrednih plinov v 5. točki priloge 5 te
uredbe uveljavlja zmanjšanje primarnih emisij toplogrednih plinov, navede tudi:
- podatek o skupnem zmanjšanju primarnih emisij toplogrednih plinov v tCO2eq za tekoča
goriva fosilnega izvora in skupnem zmanjšanju primarnih emisij toplogrednih plinov v
tCO2eq za plinasta goriva fosilnega izvora;
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- začetni datum projekta, s katerim se zagotavlja zmanjšanje primarnih emisij toplogrednih
plinov, ki se mora začeti po 1. januarju 2011;
- lokacijo projekta najbližje viru emisij, podano v koordinatah zemljepisne širine in dolžine v
stopinjah na štiri decimalna mesta natančno;
- izhodiščne letne emisije pred sprejetjem ukrepov za zmanjšanje emisij in letne emisije po
začetku izvajanja ukrepov za zmanjšanje v gCO2eq/MJ proizvedenega goriva;
- številko certifikata, ki je namenjena enkratni uporabi, ki določa sistem merjenja prihranka
emisij toplogrednih plinov, in navedena zmanjšanja emisij toplogrednih plinov;
- identifikacijsko številko, ki je namenjena enkratni uporabi, ki določa metodo izračuna in s
tem povezan sistem;
- za projekte, povezane s črpanjem nafte, povprečno letno razmerje med plinom in nafto v
načrpani količini v preteklih letih in letu poročanja, tlak v naftnem bazenu, globino in
stopnjo proizvodnje surove nafte pri posamezni vrtini.
3. Informacije o biogorivih, ki so proizvedena iz surovin, ki so predmet razpredelnice 2 te
priloge:
- navedbo proizvodnih procesov pridobivanja biogoriv;
- količino biogoriv iz posamezne surovine, izraženo v MJ;
- emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogoriv, izražene v gCO2eq/MJ, vključno z
okvirno ocenjenimi povprečnimi emisijami zaradi posredne spremembe rabe zemljišč.
4. Informacije o naprednih biogorivih iz 2. točke četrtega odstavka 4. člena te uredbe, ki
vsebujejo navedbo posameznih surovin in količino (MJ) iz njih pridobljenih naprednih
biogoriv.
5. Informacije o izpolnjevanju zahtev trajnostnih meril za biogoriva.
Razpredelnica 1:

Obrazec za poročanje

A

B

C

Č

D

E

F

G

Oznaka
pošiljke

Skupno
poročanje

Ident.
dobavitelja

Vrsta
goriva

KN

Zap. št.
sestavine

Vrsta
sestavine

Surovina

H

I

J

K

L

M

Država izvora
surovine goriva

Kraj nakupa

Trgovsko ime
surovine goriva

API

Vrsta biogoriva

Skupina surovine
biogoriva

N

O

P

R

S

Š

Emisije zaradi
posredne spremembe
rabe zemljišč
(gCO2eq/MJ)

KN
sestavine

Količina
sestavine
(t)

Kurilna
vrednost
(MJ/t)

Energijska
vrednost
(TJ)

Intenzivnost
toplogrednih plinov
(gCO2eq/MJ)
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Razpredelnica 2:
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Okvirne ocenjene emisije iz biogoriv zaradi posredne spremembe rabe
zemljišč

Surovina za biogorivo

Povprečno
(gCO2eq/MJ)*

Razpon med odstotki, pridobljenimi z
analizo občutljivosti (gCO2eq/MJ)**

Poljščine z visoko vsebnostjo škroba

12

od 8 do 16

Rastline za pridelavo sladkorja

13

od 4 do 17

Oljnice

55

od 33 do 66

* Tu navedene povprečne vrednosti so tehtano povprečje posamezno modeliranih vrednosti
surovin. Vrednosti so odvisne od več predpostavk (kot so obravnava stranskih proizvodov,
razvoj donosa, zaloge ogljika, izpodrivanje drugih surovin), ki se uporabljajo v ekonomskih
modelih, razvitih za oceno emisij. Nemogoče je torej v celoti opredeliti razpon negotovosti,
povezan s tovrstnimi ocenami, kljub temu pa je bila v zvezi z rezultati opravljena analiza
občutljivosti, t.i. analiza Monte Carlo, temelječa na naključni raznolikosti ključnih parametrov.
** Tu navedeni razpon predstavlja 90 % rezultatov, za katere so bile uporabljene 5- in 95percentilne vrednosti, ki izhajajo iz analize. Vrednost 5 percentilov pomeni vrednost, pod
katero je 5 % opazovanj (tj. 5 % vseh uporabljenih podatkov je pod 8, 4 in 33 gCO2eq/MJ).
Vrednost 95 percentilov pomeni vrednost, pod katero je 95 % opazovanj (tj. 5 % vseh
uporabljenih podatkov je nad 16, 17 in 66 gCO2eq/MJ).
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994.

Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje
mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih
Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici
– širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu
v občini Žužemberk

Št.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev
in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin v
pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk.

Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja
rudarstvo.
5. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora organom
in zavodom poročati v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo,
vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo
okolja, ter drugimi predpisi.
6. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih
sredstev za sanacijo)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec
za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom,
ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje
v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja
plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.

2. člen

3. člen
(splošni varstveni pogoji in ukrepi)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del
izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo
kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka
mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da
se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje
varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v
zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja
okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo
ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot
in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni
ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar
odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ureditev,
– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih
derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč
med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da
se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko
stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
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4. člen

7. člen

(koncesijska pogodba)
(1) Sklepanje koncesijske pogodbe se začne na podlagi
predloga, ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice
vloži pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo.
(2) Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske
pogodbe veljajo določbe te uredbe.

Stran

(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih
surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2
v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev
v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini
Žužemberk
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(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to
določa zakon, ki ureja rudarstvo.
8. člen
(odvzem rudarske pravice)
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov
in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR
IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE
RUDARSKA PRAVICA
9. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem
prostoru Žusem 2 v občini Šentjur, k. o. Dobrina)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega
kamna dolomit v skupni količini do 1.360.000 (milijon tristo
šestdeset tisoč) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Žusem 2 pomeni širitev obstoječega pridobivalnega prostora Žusem v globino in na sosednjo
parcelo, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena.
(3) Pridobivalni prostor Žusem 2 obsega:
a) v celoti zemljišče s parc. št. 127/64, k. o. Dobrina, ter
b) del zemljišča s parc. št. 127/34, k. o. Dobrina, ki je
severno od daljice med točkama 1* in 2*, zahodno od premice,
ki poteka skozi točki 2* in 3*, ter vzhodno od premice skozi
točki 1* in 4*, pri čemer imajo navedene točke te koordinate v
Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
1*
2*
3*
4*

Y_GK
537463,72
537861,13
537859,38
537460,24

X_GK
112888,41
112851,70
113003,63
113103,61

(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do
nadmorske višine +465 metrov.
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(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je
8,0936 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ
28 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa Krajevni skupnosti Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu
139, 3223 Loka pri Žusmu, matična številka: 5020956000,
davčna številka: SI19695624. Rudarska pravica se podeli z
dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora
nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za
izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu s tem členom,
pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v skladu z
dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora
pred potrditvijo rudarskega projekta po uradni dolžnosti pridobi
ministrstvo, pristojno za rudarstvo;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po drugih predpisih;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 1‑II‑118/2-O-16/LS z
dne 4. aprila 2016, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o
izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v
skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije
za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega
člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in proizvodov njene obogatitve za lastne potrebe in prodajo na trgu ter
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba
ukrepov zavarovanja, da se preprečijo nevarnost za zdravje
ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja
okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
10. člen
(izkoriščanje proda v pridobivalnem prostoru Šentvid
pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica, k. o. Šentvid)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda v
skupni količini do 93.837 (triindevetdeset tisoč osemsto sedemintrideset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Šentvid pri Vuzenici – širitev je
širitev obstoječega pridobivalnega prostora Šentvid pri Vuzenici
v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Šentvid pri Vuzenici – širitev obsega:
a) v celoti zemljišči s parc. št. 251 in 252, obe k. o. Šentvid,
b) del zemljišča s parc. št. 244/3, k. o. Šentvid, ki je severozahodno od premice, ki poteka skozi točki Š in 3, pri čemer
točka Š pomeni štirimejo zemljišč s parc. št. 252, 244/3, 250 in
247, vse k. o. Šentvid, točka 3 pa ima te koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
Y_GK
X_GK
3
514795,57
163082,27
(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do
nadmorske višine +330 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je
1,0514 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ
deset let.

Uradni list Republike Slovenije
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi GRADBENIŠTVO KUSTER, nizke in visoke gradnje, d. o. o., Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec,
matična številka: 2182394000, davčna številka: SI 13421719.
Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora
nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za
izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu s tem členom,
pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v skladu z
dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora
pred potrditvijo rudarskega projekta po uradni dolžnosti pridobi
ministrstvo, pristojno za rudarstvo;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po drugih predpisih;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka 4‑III‑1119/2‑O‑16/AG
z dne 23. novembra 2016, ki so objavljene na spletnih straneh
ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v
skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije
za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega
člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in proizvodov njene obogatitve za lastne potrebe in prodajo na trgu ter
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba
ukrepov zavarovanja, da se preprečijo nevarnost za zdravje
ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja
okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
11. člen
(izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v pridobivalnem
prostoru Vrh pri Križu v občini Žužemberk, k. o. Gornji Križ)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega
kamna dolomit v skupni količini do 479.020 (štiristo devetinsedemdeset tisoč dvajset) kubičnih metrov v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Vrh pri Križu je nov pridobivalni
prostor v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Pridobivalni prostor Vrh pri Križu obsega del zemljišča
s parc. št. 529/7, k. o. Gornji Križ, ki je zahodno od poligona
točk T-T07-T06-T05-P, pri čemer točka T pomeni tromejo zemljišč s parc. št. 529/7, 1210/1 in 1210/2, vse k. o. Gornji Križ,
točka P pomeni presečišče premice, ki poteka skozi točki T06
in T05, s parcelno mejo med zemljiščema s parc. št. 529/7 in
529/9, obe k. o. Gornji Križ, točke T05, T06 in T07 pa imajo te
koordinate v Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu:
Točka
T05
T06
T07

Y_GK
491384,59
491448,43
491453,84

X_GK
79420,86
79475,32
79504,80

(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do
nadmorske višine +270 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je
3,4477 hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ
17 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa gospodarski družbi GOSTGRAD, Gostinstvo,
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gradnje in storitve d. o. o., Žužemberk, Grajski trg 4, 8360 Žužemberk, matična številka: 1786601000, davčna številka:
SI 36802255. Rudarska pravica se podeli z dnem sklenitve
koncesijske pogodbe.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja
narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti,
ki jih mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem
izvajanju, so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za
izkoriščanje, ki ga je treba priložiti predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu s tem členom,
pridobivalni prostor in njegova raba pa morata biti v skladu z
dokumenti o urejanju prostora; potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti o urejanju prostora
pred potrditvijo rudarskega projekta po uradni dolžnosti pridobi
ministrstvo, pristojno za rudarstvo;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in dovoljenj po drugih predpisih;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka
6‑III‑464/2‑O‑16/AŠP z dne 29. novembra 2016, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske
pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v
skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev koncesije
za izkoriščanje.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega
člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine,
– skladiščenje in obogatitev mineralne surovine,
– uporaba mineralne surovine in proizvodov njene obogatitve za lastne potrebe in prodajo na trgu ter
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in odprava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba
ukrepov zavarovanja, da se preprečijo nevarnost za zdravje
ali življenje ljudi in živali ter mogoči povzročitelji onesnaževanja
okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(obveznost sanacije in rekultivacije
iz predhodnih rudarskih pravic)
Krajevna skupnost Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 139,
3223 Loka pri Žusmu, matična številka: 5020956000, davčna
številka: SI 19695624, mora tehnični kamen dolomit izkoriščati
v pridobivalnem prostoru Žusem ter izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč v skladu s Koncesijsko pogodbo
št. 354-14-210/01 z dne 10. decembra 2001, razen če sklene
novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe, ki
vključuje tudi območje iz Koncesijske pogodbe št. 354-14210/01 z dne 10. decembra 2001.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-4/2017
Ljubljana, dne 13. aprila 2017
EVA 2017-2430-0015
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje
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 izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje 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. decembra 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 spletni strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelje.si).
(2) S to uredbo se glede ukrepa iz prejšnjega odstavka
določajo vrsta podukrepov, namen podpore, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe ter
skupne določbe za izvajanje:
1. 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 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);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z
dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano
uredbo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 o
spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28 z dne 4. 2. 2016,
str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. 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
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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);
4. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352
z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU);
5. 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 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);
6. 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);
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);
8. 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).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. enotno podjetje je enotno podjetje iz drugega odstavka
2. člena Uredbe 1407/2013/EU;
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2. proizvod je kmetijski in nekmetijski proizvod:
– kmetijski proizvod je proizvod iz priloge I Pogodbe
o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016,
str. 47; v nadaljnjem besedilu: Pogodba), razen ribiškega proizvoda in proizvoda iz ribogojstva iz priloge I Uredbe (EU)
št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode
iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in
(ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/
2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1),
– nekmetijski proizvod je proizvod, ki nastane s predelavo
kmetijskega proizvoda iz prejšnje alineje, ni proizvod iz priloge
I Pogodbe in je namenjen prehrani ljudi.
3. člen
(organi PRP)
(1) Organ upravljanja PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: organ upravljanja) iz točke a) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je MKGP. Naloge organa upravljanja
opravljata MKGP in Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).
(2) Akreditirana plačilna agencija iz točke b) drugega odstavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je ARSKTRP.
(3) Certifikacijski organ iz točke c) drugega odstavka
65. člena Uredbe 1305/2013/EU je Urad Republike Slovenije
za nadzor proračuna.
(4) Odbor za spremljanje iz drugega odstavka 47. člena
Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije.
4. člen
(vrste podukrepov)
S to uredbo se v okviru ukrepa Sodelovanje iz točk d), e)
in k) drugega odstavka 35. člena Uredbe 1305/2013/EU ureja
izvajanje naslednjih podukrepov:
– Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med
udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na
lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig
in lokalnih trgov (v nadaljnjem besedilu: podukrep Vzpostavitev
in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov) in
– Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem
o okolju in hrani (v nadaljnjem besedilu: podukrep Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji).
II. PODUKREP VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ KRATKIH
DOBAVNIH VERIG IN LOKALNIH TRGOV
5. člen
(namen podpore)
(1) Podpora iz podukrepa Vzpostavitev in razvoj kratkih
dobavnih verig in lokalnih trgov je namenjena spodbujanju
projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov,
ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu, ter s
tem povezanih promocijskih dejavnosti.
(2) Če se na lokalnem trgu iz prejšnjega odstavka prodaja
nekmetijski proizvod, se podpora iz podukrepa Vzpostavitev in
razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov dodeli kot pomoč
po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
6. člen
(partnerstvo)
(1) Za namen izvedbe projekta iz 10. člena te uredbe se
vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo:
– najmanj 10 kmetijskih gospodarstev in
– en posrednik, ki je zadruga, ki ima vsaj tri člane vpisane
v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu:
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RKG), ali gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: posrednik).
(2) Če je kmetijsko gospodarstvo iz prve alineje prejšnjega odstavka kmetija ali kmetija z dopolnilno dejavnostjo,
je član partnerstva nosilec kmetije oziroma nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.
(3) Če je posrednik kmetijsko gospodarstvo, ki na lokalnem trgu prodaja proizvode iz lastne pridelave oziroma lastne
predelave proizvodov iz lastne pridelave, se šteje v zahtevano
število kmetijskih gospodarstev iz prve alineje prvega odstavka
tega člena.
(4) Partnerstvo se ustanovi za namen vzpostavitve lokalnega trga.
(5) Lokalni trg iz prejšnjega odstavka temelji na kratki
dobavni verigi, ki ima v skladu s prvim odstavkom 11. člena
Uredbe 807/2014/EU enega posrednika med kmetijskim gospodarstvom iz prve alineje prvega odstavka tega člena in
končnim potrošnikom, ki je zadnji porabnik proizvoda. Posrednik od kmetijskega gospodarstva kupi proizvod z namenom
prodaje tega proizvoda oziroma predelave in prodaje predelanega proizvoda končnemu potrošniku.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da je lokalni trg
vzpostavljen, če posrednik kupi od kmetijskega gospodarstva
proizvod z namenom prodaje tega proizvoda oziroma predelave in prodaje predelanega proizvoda:
– pravni ali fizični osebi, ki ta proizvod prodaja v prodajnem objektu, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja trgovino (v
nadaljnjem besedilu: prodajalna), oziroma
– obratu javne prehrane iz točke d) drugega odstavka
2. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih
potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES)
št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi
Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS,
Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in
2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304
z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011
Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L št. 327 z dne 11. 12. 2015, str. 1).
(7) Lokacija prodajalne iz prve alineje prejšnjega odstavka
oziroma lokacija obrata javne prehrane iz druge alineje prejšnjega odstavka oziroma lokacija predelovalnega obrata posrednika iz prejšnjega odstavka je lahko oddaljena od vseh članov
partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, največ 75 km zračne
razdalje. Za izračun zračne razdalje se upoštevata naslov ali
sedež kmetijskega gospodarstva oziroma lokacija prodajalne iz
prve alineje prejšnjega odstavka oziroma lokacija obrata javne
prehrane iz druge alineje prejšnjega odstavka oziroma lokacija
predelovalnega obrata posrednika.
(8) Če je posrednik iz petega oziroma šestega odstavka
tega člena kmetijsko gospodarstvo iz tretjega odstavka tega
člena, mora poleg proizvodov iz petega oziroma šestega odstavka tega člena prodajati tudi proizvode iz lastne pridelave
oziroma lastne predelave proizvodov iz lastne pridelave.
(9) Partnerstvo se vzpostavi na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju, ki vsebuje obvezne sestavine iz priloge
1, ki je sestavni del te uredbe.
(10) Pogodba o medsebojnem sodelovanju iz prejšnjega
odstavka se sklene najmanj za čas trajanja projekta iz 10. člena
te uredbe.
(11) Posrednik je vodilni partner in ima obveznosti iz
25. člena te uredbe in iz 6. točke prvega odstavka 13. člena
te uredbe.
(12) Člani partnerstva ne smejo biti povezani na način
iz tretjega odstavka 3. člena priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
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za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne
1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU).
7. člen
(upravičenec in prejemnik pomoči de minimis)
(1) Do podpore iz podukrepa Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov je upravičen vodilni partner
iz enajstega odstavka prejšnjega člena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je upravičenec do podpore iz podukrepa Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih
verig in lokalnih trgov vodilni partner skupaj z drugimi člani
partnerstva, če izvajajo upravičene aktivnosti iz četrte, pete in
sedme alineje prvega odstavka 8. člena te uredbe in jim v zvezi
s temi aktivnostmi nastanejo stroški iz prve, druge, tretje in pete
alineje tretjega odstavka 8. člena te uredbe. V tem primeru vloži
vlogo na javni razpis vodilni partner.
(3) Če se podpora dodeli v skladu z drugim odstavkom
5. člena te uredbe, je upravičenec do podpore prejemnik pomoči de minimis.
(4) Podrobnejša opredelitev upravičenca se določi z javnim razpisom.
8. člen
(upravičene aktivnosti in upravičeni stroški)
(1) Upravičene aktivnosti v okviru podukrepa Vzpostavitev
in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov so:
– vodenje in koordinacija projekta;
– priprava analize trga;
– priprava načrta trženja proizvodov;
– priprava in izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov;
– zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali
trženju proizvodov;
– organizacija odkupa in prodaje proizvodov v skladu s
petim, šestim oziroma osmim odstavkom 6. člena te uredbe;
– promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta.
(2) Če gre za upravičenca iz drugega odstavka prejšnjega
člena, lahko aktivnosti iz prve, druge, tretje in šeste alineje prejšnjega odstavka izvaja le vodilni partner iz enajstega odstavka
6. člena te uredbe.
(3) Upravičeni stroški, ki nastanejo v okviru aktivnosti iz
prvega odstavka tega člena, so:
– stroški dela na projektu, pri čemer se najvišja priznana
vrednost urne postavke določi z javnim razpisom, in potni
stroški;
– stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso
stroški dela na projektu iz prejšnje alineje, če so povezani z izvajanjem projekta, kot so stroški prevoza, nastanitve, kotizacije;
– stroški nakupa nove opreme, pri čemer se za izračun
višine upravičenih stroškov uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov
pravnih oseb. Višina upravičenega stroška se izračuna za
obdobje uporabe opreme v projektu. Ti stroški lahko znašajo
največ 10 odstotkov upravičenih stroškov projekta;
– stroški zunanjih storitev, ki jih ne opravijo člani partnerstva, kot so stroški raziskav, stroški uvedbe novega tehničnega
znanja, stroški svetovalnih in drugih storitev, ki so neposredno
povezane z izvedbo projekta, stroški za zagotavljanje kakovosti
na področju proizvodnje, predelave ali trženja proizvodov ter
stroški promocije lokalnega trga in razširjanja rezultatov projekta iz sedme alineje prvega odstavka tega člena. Ti stroški lahko
znašajo največ 30 odstotkov upravičenih stroškov projekta;
– posredni stroški, ki se določijo v obliki pavšalnega zneska iz točke b) prvega odstavka 68. člena Uredbe
1303/2013/EU. Posredni stroški lahko znašajo največ 15 odstotkov upravičenih stroškov dela na projektu.
(4) Poleg stroškov iz prejšnjega odstavka so upravičeni
tudi stroški za upravičene aktivnosti iz četrte in sedme alineje

Stran

2956 /

Št.

19 / 14. 4. 2017

prvega odstavka tega člena, ki jih izvede kmetija kot član
partnerstva v okviru svoje dopolnilne dejavnosti. Te stroške
poravna in uveljavlja vodilni partner in lahko znašajo največ
20 odstotkov upravičenih stroškov projekta, pri čemer se najvišja priznana vrednost urne postavke določi z javnim razpisom.
(5) Podrobnejša opredelitev upravičenih aktivnosti in
upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom.
9. člen
(pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis)
(1) Poleg pogojev iz 33. člena te uredbe mora upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
1. partnerstvo mora izpolnjevati pogoje iz prvega, drugega, tretjega in dvanajstega odstavka 6. člena te uredbe;
2. član partnerstva iz prve alineje prvega odstavka 6. člena te uredbe je vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo
izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri čemer se upošteva zbirna vloga, vložena v letu, ki se določi z javnim razpisom. Če je
član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni
nosilec kmetije, zbirno vlogo vloži nosilec kmetije;
3. ne glede na prejšnjo točko vložitev zbirne vloge ni
obvezna za nosilce kmetijskih gospodarstev brez kmetijskih
površin, ki vzrejajo samo čebele, vendar mora imeti kmetijsko
gospodarstvo urejene podatke v RKG in registru čebelnjakov;
4. vodilni partner mora predložiti izjavo, da bo za transakcije v povezavi z odkupom in prodajo iz šeste alineje prvega
odstavka prejšnjega člena vodil ustrezno ločeno računovodstvo
ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in predpisanim kontnim okvirjem;
5. če je predmet projekta prodaja nekmetijskega proizvoda, morajo člani partnerstva iz prvega in drugega odstavka
7. člena te uredbe izpolnjevati pogoj, da se z dodeljeno podporo ne preseže zgornje meje pomoči de minimis iz 3. člena
Uredbe 1407/2013/EU;
6. izdelati mora projekt v skladu z 10. členom te uredbe.
(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo
v javnem razpisu.
10. člen
(projekt)
(1) Projekt traja 24 ali 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev.
(2) Projekt se izvaja na ozemlju Republike Slovenije.
(3) Projekt vsebuje obvezne sestavine, določene v prilogi
2, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Iz projekta mora biti razvidno, da:
– višina upravičenih stroškov iz tretjega in četrtega odstavka 8. člena te uredbe ne presega zneska, ki se določi v
skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom 14. člena te uredbe,
– bo vodilni partner dosegel najmanj 100.000 eurov prihodkov od prodaje proizvodov na lokalnem trgu v zadnjih
12 mesecih pred zaključkom projekta in
– bo vrednost odkupa proizvodov od posameznega kmetijskega gospodarstva v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom
projekta znašala najmanj 5.000 eurov. Če gre za kmetijsko
gospodarstvo iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe se kot vrednost odkupa upošteva vrednost proizvodov iz lastne pridelave,
ki se določi v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
(5) Projekt mora vsebovati aktivnosti iz prve, šeste in
sedme alineje prvega odstavka 8. člena te uredbe.
11. člen
(obvezni prilogi k vlogi na javni razpis)
Obvezni prilogi, ki ju mora vlagatelj priložiti vlogi na javni
razpis za podporo iz podukrepa Vzpostavitev in razvoj kratkih
dobavnih verig in lokalnih trgov in brez katerih se v skladu z
zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k
dopolnitvi, sta:
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– pogodba o medsebojnem sodelovanju iz devetega odstavka 6. člena te uredbe in
– projekt iz prejšnjega člena.
12. člen
(merila za ocenjevanje vlog na javni razpis)
(1) Med vlogami na javni razpis za podporo iz podukrepa
Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov,
ki presežejo vstopni prag 30 odstotkov točk, se izberejo tiste,
ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do
porabe razpisanih sredstev.
(2) Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis iz prejšnjega odstavka so naslednja:
1. partnerstvo:
– sestava partnerstva: število članov partnerstva,
– vključenost članov partnerstva v sheme kakovosti,
– reference vodilnega partnerja;
2. izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetij ter povečanje
njihove udeležbe na trgu:
– povečanje oskrbe javnih zavodov s proizvodi z lokalnega trga: vodilni partner prodaja proizvode javnim zavodom,
– povečanje proizvodnje in prodaje ekoloških proizvodov:
delež prihodkov od prodaje ekoloških proizvodov glede na
prihodke od skupne prodaje,
– ohranitev kmetijske proizvodnje na območjih Natura
2000 in širših zavarovanih območjih iz predpisa, ki ureja ohranjanje narave,
– povečanje obsega prodaje proizvodov, ki izhajajo iz
avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem: delež prihodkov od
prodaje proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih
sort in pasem, glede na prihodke od skupne prodaje;
3. prispevek projekta k napredku in dvigu inovativnosti:
– prodaja inovativni proizvodov: delež prihodkov od prodaje inovativnih proizvodov glede na prihodke od skupne prodaje. Kot inovativni proizvod se šteje proizvod, za katerega je
član partnerstva prejel priznanje ali nagrado za kakovost ali
inovativnost, ali proizvod, ki ga je partnerstvo razvilo v času
trajanja projekta, kar se dokazuje s pogodbo o sodelovanju s
pravnimi ali fizičnimi osebami pri razvoju novega proizvoda,
– uporaba različnih prodajnih poti;
4. okoljsko-naravovarstveni vidik:
– prispevek k varovanju voda z zmanjševanjem uporabe
fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil: število članov
partnerstva, ki so vključeni v operacije ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu: KOPOP),
– prispevek k blaženju podnebnih sprememb: preko kratkih transportnih poti,
– skrb za dobro počutje živali: število članov partnerstva,
ki so vključeni v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014–2020;
5. dodana vrednost projekta:
– skupno pakiranje oziroma skupna predelava: delež
prihodkov od prodaje skupno pakiranih oziroma skupno predelanih proizvodov glede na prihodke od skupne prodaje,
– nova zaposlitev za namen izvedbe projekta: kot nova
zaposlitev se šteje zaposlitev osebe pri vodilnemu partnerju
za najmanj polovični delovni čas v skupnem trajanju najmanj
polovice časa trajanja projekta;
6. razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta:
– uporabnost in trajnost rezultatov projekta: izvedba promocije lokalnega trga na javnih dogodkih,
– način in obseg razširjanja rezultatov: uporaba različnih
vrst komunikacijskih sredstev;
7. finančna konstrukcija projekta:
– partnerstvo sofinancira projekt: lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta,
– razmerje med vrednostjo odkupa proizvodov od posameznega člana partnerstva in vrednostjo odkupa vseh proizvodov s strani vodilnega partnerja,
– racionalnost finančne konstrukcije: delež stroškov vodenja in koordinacije projekta glede na vse upravičene stroške
projekta.
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(3) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis se opredelijo v javnem
razpisu.
13. člen
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev)
(1) Upravičenec do podpore mora poleg zahtev iz 34. člena te uredbe ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. član partnerstva iz prve alineje prvega odstavka 6. člena te uredbe mora vsako leto trajanja projekta vložiti zbirno
vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske
politike. Če je član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ki ni nosilec kmetije, zbirno vlogo vloži nosilec kmetije;
2. ne glede na prejšnjo točko vložitev zbirne vloge ni
obvezna za kmetijsko gospodarstvo brez kmetijskih površin, ki
vzreja samo čebele, vendar mora imeti kmetijsko gospodarstvo
urejene podatke v RKG in registru čebelnjakov;
3. ohraniti število članov partnerstva, ki imajo certifikat za
shemo kakovosti, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi merila iz druge alineje 1. točke drugega
odstavka prejšnjega člena;
4. najmanj polovica kmetijskih gospodarstev, ki so člani
partnerstva, je vključenih v operacije ukrepa KOPOP, če je pri
ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi merila iz prve alineje 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
5. najmanj polovica kmetijskih gospodarstev, ki so člani
partnerstva, je vključenih v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014–
2020, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke
na podlagi merila iz tretje alineje 4. točke drugega odstavka
prejšnjega člena;
6. vodilni partner mora za transakcije v povezavi z odkupom in prodajo iz šeste alineje prvega odstavka 8. člena te
uredbe voditi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi
ter predpisanim kontnim okvirjem.
(2) Poleg pogojev iz 6. točke prejšnjega odstavka mora
vodilni partner v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. če gre za lokalni trg v skladu s šestim odstavkom
6. člena te uredbe, mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti:
– pogodbo o dobavi proizvodov prodajalni oziroma obratu
javne prehrane, katerih lokacija je od vseh članov partnerstva,
ki so kmetijska gospodarstva, oddaljena največ 75 km zračne
razdalje in
– ustrezne knjigovodske listine, iz katerih so razvidne
količina, vrednost in vrsta dobavljenih proizvodov, lokacija prodajalne oziroma obrata javne prehrane itd.;
2. ustvariti najmanj 80 odstotkov prihodkov od prodaje
in najmanj 80 odstotkov vrednosti odkupa proizvodov od posameznega kmetijskega gospodarstva, ki jih je upravičenec
načrtoval v projektu v skladu z drugo in tretjo alinejo četrtega
odstavka 10. člena te uredbe, pri čemer prihodki od prodaje ne
smejo biti nižji od 100.000 eurov;
3. ustvariti prihodek od prodaje proizvodov javnim zavodom, če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis
pridobil točke na podlagi merila iz prve alineje 2. točke drugega
odstavka prejšnjega člena;
4. ustvariti prihodek od prodaje ekoloških proizvodov v
deležu, kot ga je načrtoval v projektu, če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi merila
iz druge alineje 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
5. ohraniti delež, ki jih imajo v uporabi člani partnerstva, ki
so kmetijska gospodarstva in se nahajajo na območju Natura
2000 oziroma na širših zavarovanih območjih, glede na celotno
kmetijsko površino partnerstva, če je pri ocenjevanju vloge na
javni razpis pridobil točke na podlagi merila iz tretje alineje
2. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
6. ustvariti prihodek od prodaje proizvodov, ki izhajajo iz
avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem v deležu, kot ga je
načrtoval v projektu, če je upravičenec pri ocenjevanju vloge
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na javni razpis pridobil točke na podlagi merila iz četrte alineje
2. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
7. ustvariti prihodek od prodaje inovativnih proizvodov
v deležu, kot ga je načrtoval v projektu, če je upravičenec pri
ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi merila iz prve alineje 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
8. uporabljati različne prodajne poti, ki jih je načrtoval v projektu, če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na
javni razpis pridobil točke na podlagi merila iz druge alineje
3. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
9. predstaviti rezultate projekta z uporabo različnih vrst
komunikacijskih sredstev, ki jih je načrtoval v projektu, če je pri
ocenjevanju vloge na javni razpis upravičenec pridobil točke
na podlagi merila iz druge alineje 6. točke drugega odstavka
prejšnjega člena;
10. 	zagotoviti v projektu načrtovano razmerje med vrednostjo odkupa proizvodov od posameznega člana partnerstva
in vrednostjo odkupa vseh proizvodov s strani vodilnega partnerja, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis upravičenec
pridobil točke na podlagi merila iz druge alineje 7. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
11. 	ustvariti prihodek od prodaje skupno pakiranih oziroma skupno predelanih proizvodov v deležu, kot ga je načrtoval
v projektu, če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na javni
razpis pridobil točke na podlagi merila iz prve alineje 5. točke
drugega odstavka prejšnjega člena;
12. 	izvesti promocijo lokalnega trga na javnih dogodkih,
če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis upravičenec pridobil
točke na podlagi merila iz prve alineje 6. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
13. 	ima za namen izvedbe projekta zaposleno osebo
za najmanj polovični delovni čas v skupnem trajanju najmanj
polovice časa trajanja projekta, če je pri ocenjevanju vloge na
javni razpis upravičenec pridobil točke na podlagi merila iz
druge alineje 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
14. 	proizvodi z lokalnega trga morajo izvirati iz lastne
pridelave oziroma lastne predelave proizvodov iz lastne pridelave članov partnerstva oziroma predelave proizvodov iz lastne
pridelave članov partnerstva s strani vodilnega partnerja.
(3) Pogoji iz prvega in drugega odstavka tega člena se
podrobneje določijo z javnim razpisom.
14. člen
(finančne določbe)
(1) Podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov
projekta iz tretjega in četrtega odstavka 8. člena te uredbe,
pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo določbe
drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko vlagatelj uveljavlja
nižjo stopnjo podpore.
(3) Najnižji znesek podpore na posamezno vlogo na javni
razpis znaša 45.000 eurov.
(4) Znesek podpore iz prejšnjega odstavka se poveča,
če je iz projekta iz 10. člena te uredbe razvidno, da bo prodaja
iz druge alineje četrtega odstavka 10. člena te uredbe višja od
100.000 eurov oziroma če ima partnerstvo več kot 10 kmetijskih gospodarstev. Dodatni znesek podpore iz tega odstavka
se izračuna po naslednji formuli:
Dodatna podpora = 0,1 * (A – 100.000 eurov) + (B – 10)
* 500 eurov, pri čemer sta:
A: načrtovani prihodek od prodaje v zadnjih 12 mesecih
pred zaključkom projekta,
B: skupno število članov partnerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo.
(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena znesek
javne podpore na posamezno vlogo na javni razpis znaša
največ 100.000 eurov.
(6) Če se podpora dodeli v skladu z drugim odstavkom
5. člena te uredbe, se pomoč de minimis dodeli članu partnerstva iz prvega in drugega odstavka 7. člena te uredbe v
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sorazmernem deležu glede na dodeljeno podporo, pri čemer
znesek pomoči, ki se dodeli posameznemu članu partnerstva,
ne sme presegati skupnega zneska pomoči de minimis iz
3. člena Uredbe 1407/2013/EU.
(7) Razpoložljiva sredstva, namenjena podpori za podukrep Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih
trgov v programskem obdobju 2014–2020, so podrobneje opredeljena v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(8) Sredstva, namenjena podpori za podukrep Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 20 odstotkov in iz
sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: EKSRP) v višini 80 odstotkov.
(9) Sredstva v okviru podukrepa Vzpostavitev in razvoj
kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se dodelijo kot nepovratna finančna pomoč.
III. PODUKREP DIVERZIFIKACIJA DEJAVNOSTI
NA KMETIJI
15. člen
(namen podpore)
(1) Podpora iz podukrepa Diverzifikacija dejavnosti na
kmetiji je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja med
kmetijami in pravnimi osebami iz druge alineje prvega odstavka in drugega odstavka 16. člena te uredbe, v okviru katerih
se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo
na področja izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega
varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva z
namenom preučitve možnosti za izvajanje teh aktivnosti na
kmetiji.
(2) Podpora iz podukrepa Diverzifikacija dejavnosti na
kmetiji se dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo 1407/2013/EU.
16. člen
(partnerstvo)
(1) Za namen izvedbe projekta iz 20. člena te uredbe se
vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj:
– en nosilec kmetije ali nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji in
– ena pravna oseba, ki opravlja dejavnost na področju
izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, invalidskega varstva ali humanitarne dejavnosti ali eno socialno
podjetje v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, ali
en zaposlitveni center v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, pri čemer morata
socialno podjetje in zaposlitveni center opravljati dejavnost
na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega
varstva, invalidskega varstva.
(2) Poleg članov iz prejšnjega odstavka lahko partnerstvo
sestavljajo tudi druge pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno
dejavnost in delujejo na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva ali invalidskega varstva, kar je
razvidno iz akta o ustanovitvi teh pravnih oseb, ali invalidsko
podjetje v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo
in zaposlovanje invalidov.
(3) Partnerstvo se vzpostavi na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju, ki vsebuje obvezne sestavine iz priloge
1 te uredbe.
(4) Pogodba o medsebojnem sodelovanju iz prejšnjega
odstavka se sklene najmanj za čas trajanja projekta iz 20. člena
te uredbe.
(5) Člani partnerstva določijo vodilnega partnerja, ki je
pravna oseba iz druge alineje prvega odstavka tega člena.
Vodilni partner ima obveznosti iz 25. člena te uredbe in 3., 7. in
8. točke drugega odstavka 23. člena te uredbe.
(6) Člani partnerstva ne smejo biti povezani na način iz
3. člena priloge I Uredbe 702/2014/EU.
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17. člen
(upravičenec in prejemnik pomoči de minimis)
(1) Do podpore iz podukrepa Diverzifikacija dejavnosti na
kmetiji je upravičen vodilni partner.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je upravičenec do podpore iz podukrepa Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji vodilni
partner skupaj z drugimi člani partnerstva, če izvajajo upravičene aktivnosti iz tretje in četrte alineje prvega odstavka
18. člena te uredbe in jim v zvezi s temi aktivnostmi nastanejo
stroški iz prve, druge, tretje in pete alineje tretjega odstavka
18. člena te uredbe. V tem primeru vloži vlogo na javni razpis
vodilni partner.
(3) Prejemniki pomoči de minimis so člani partnerstva iz
prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Podrobnejša opredelitev upravičenca se določi z javnim razpisom.
18. člen
(upravičene aktivnosti in upravičeni stroški)
(1) Upravičene aktivnosti v okviru podukrepa Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji, ki jih mora vsebovati projekt iz 20. člena
te uredbe, so:
– vodenje in koordinacija izvedbe projekta;
– priprava in izvedba usposabljanja;
– aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo projekta iz 20. člena te uredbe;
– promocija in razširjanje rezultatov projekta.
(2) Če gre za upravičenca iz drugega odstavka 17. člena
te uredbe, lahko aktivnosti iz prve in druge alineje prejšnjega
odstavka izvaja le vodilni partner iz petega odstavka 16. člena
te uredbe.
(3) Upravičeni stroški, ki nastanejo v okviru aktivnosti iz
prvega odstavka tega člena, so:
– stroški dela na projektu, pri čemer se najvišja priznana
vrednost urne postavke določi z javnim razpisom, in potni stroški;
– stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, ki niso
stroški dela na projektu iz prejšnje alineje, če so povezani z izvajanjem projekta, kot so stroški prevoza, nastanitve, kotizacije;
– stroški nakupa nove opreme, pri čemer se za izračun
višine upravičenih stroškov uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov
pravnih oseb. Višina upravičenega stroška se izračuna za
obdobje uporabe opreme v projektu. Ti stroški lahko znašajo
največ 10 odstotkov upravičenih stroškov projekta;
– stroški zunanjih storitev, ki jih ne opravijo člani partnerstva, kot so stroški raziskav, stroški uvedbe novega tehničnega
znanja, stroški svetovalnih in drugih storitev, ki so neposredno
povezane z izvedbo projekta, ter stroški promocije diverzifikacije dejavnosti na kmetiji in razširjanja rezultatov projekta iz četrte
alineje prvega odstavka tega člena. Ti stroški lahko znašajo
največ 30 odstotkov upravičenih stroškov projekta;
– posredni stroški, ki se določijo v obliki pavšalnega zneska iz točke b) prvega odstavka 68. člena Uredbe
1303/2013/EU. Posredni stroški lahko znašajo največ 15 odstotkov upravičenih stroškov dela.
(4) Poleg stroškov iz prejšnjega odstavka so upravičeni
tudi stroški za upravičene aktivnosti iz tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena, ki jih izvede kmetija kot član partnerstva v okviru svoje dopolnilne dejavnosti. Te stroške poravna in
uveljavlja vodilni partner in lahko znašajo največ 20 odstotkov
upravičenih stroškov projekta, pri čemer se najvišja priznana
vrednost urne postavke določi z javnim razpisom.
(5) Podrobnejša opredelitev upravičenih aktivnosti in
upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom.
19. člen
(pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis)
(1) Poleg pogojev iz 33. člena te uredbe mora upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
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1. partnerstvo mora izpolnjevati pogoje iz prvega, drugega
in šestega odstavka 16. člena te uredbe;
2. član partnerstva iz prve alineje prvega odstavka 16. člena te uredbe je vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo
izvedbo ukrepov kmetijske politike, pri čemer se upošteva zbirna vloga, vložena v letu, ki se določi z javnim razpisom. Če je
član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni
nosilec kmetije, zbirno vlogo vloži nosilec kmetije;
3. ne glede na prejšnjo točko vložitev zbirne vloge ni obvezna za nosilca kmetije brez kmetijskih površin, ki vzreja samo
čebele, vendar mora imeti kmetija urejene podatke v RKG in
registru čebelnjakov;
4. član partnerstva iz druge alineje prvega odstavka
16. člena te uredbe mora opravljati dejavnosti s področja iz
druge alineje prvega odstavka 16. člena te uredbe;
5. pravna oseba iz drugega odstavka 16. člena te uredbe
mora predložiti akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da
opravlja nepridobitno dejavnost in deluje na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva ali invalidskega varstva;
6. invalidsko podjetje ali zaposlitveni center iz prvega
oziroma drugega odstavka 16. člena te uredbe ima status v
skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
7. morajo člani partnerstva iz prvega in drugega odstavka
17. člena te uredbe izpolnjevati pogoj, da se z dodeljeno podporo ne preseže zgornje meje pomoči de minimis iz 3. člena
Uredbe 1407/2013/EU;
8. izdelati mora projekt v skladu z 20. členom te uredbe.
(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo
v javnem razpisu.
20. člen
(projekt)
(1) Projekt traja 24 ali 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev.
(2) Projekt se izvaja na ozemlju Republike Slovenije.
(3) Projekt vsebuje obvezne sestavine, določene v prilogi
2 te uredbe.
(4) Iz projekta mora biti razvidno, da višina upravičenih
stroškov iz tretjega in četrtega odstavka 18. člena te uredbe
ne presega zneska, določenega v drugem odstavku 24. člena
te uredbe.
21. člen
(obvezni prilogi k vlogi na javni razpis)
Obvezni prilogi, ki ju mora vlagatelj priložiti vlogi na javni
razpis za podporo iz podukrepa Diverzifikacija dejavnosti na
kmetiji in brez katerih se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, sta:
– pogodba o medsebojnem sodelovanju iz tretjega odstavka 16. člena te uredbe in
– projekt iz prejšnjega člena.
22. člen
(merila za ocenjevanje vlog na javni razpis)
(1) Med vlogami na javni razpis za podporo iz podukrepa
Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji, ki presežejo vstopni prag
30 odstotkov točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število
točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih
sredstev.
(2) Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis iz prejšnjega odstavka so naslednja:
1. partnerstvo:
– sestava partnerstva: število članov partnerstva,
– reference vodilnega partnerja;
2. prispevek projekta h krepitvi diverzifikacije dejavnosti
na kmetijah:
– spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji: član
partnerstva, ki je kmetija z dopolnilno dejavnostjo, mora v za-
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dnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta ustvariti prihodke iz
te dopolnilne dejavnosti. Vrste dopolnilnih dejavnosti, iz katerih
mora biti ustvarjen prihodek, ter višina prihodka se določijo z
javnim razpisom,
– povečanje usposobljenosti članov kmetije: član partnerstva, ki je kmetija, se v času trajanja projekta udeleži usposabljanja s področja predmeta projekta, ki ga izvede vodilni
partner ali druga pravna oseba;
3. prispevek projekta k napredku in dvigu inovativnosti:
– vključenost različnih ranljivih družbenih skupin,
– vključenost medgeneracijskega sodelovanja;
4. dodana vrednost projekta:
– nova zaposlitev za namen izvedbe projekta: kot nova
zaposlitev se šteje zaposlitev osebe za najmanj polovični delovni čas v skupnem trajanju najmanj polovice časa trajanja
projekta,
– član partnerstva se kot član kmetije vključi v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na tej kmetiji v skupnem trajanju
najmanj 12 mesecev,
– član partnerstva, ki je kmetija, v času trajanja projekta
pridobi dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti. Seznam
dopolnilnih dejavnosti se določi z javnim razpisom;
5. razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta:
– prenos znanj in informacij o projektu: član partnerstva,
ki je kmetija z dopolnilno dejavnostjo, v zadnjih 12 mesecih
pred zaključkom projekta izvede prenos znanja o projektu za
kmetije, ki niso člani partnerstva,
– način in obseg razširjanja rezultatov: uporaba različnih
vrst komunikacijskih sredstev,
– evalvacija projekta s strani zunanjega izvajalca.
(3) Podrobnejša merila iz prejšnjega odstavka in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis se opredelijo v javnem
razpisu.
23. člen
(pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev)
(1) Upravičenec do podpore mora poleg zahtev iz 34. člena te uredbe ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. član partnerstva iz prve alineje prvega odstavka 16. člena te uredbe mora vsako leto trajanja projekta vložiti zbirno
vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske
politike. Če je član partnerstva nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ki ni nosilec kmetije, zbirno vlogo vloži nosilec kmetije;
2. ne glede na prejšnjo točko vložitev zbirne vloge ni obvezna za nosilca kmetije brez kmetijskih površin, ki vzreja samo
čebele, vendar mora imeti kmetija urejene podatke v RKG in
registru čebelnjakov;
3. član partnerstva iz druge alineje prvega odstavka
16. člena te uredbe mora opravljati dejavnosti iz druge alineje
prvega odstavka 16. člena te uredbe;
4. pravna oseba iz drugega odstavka 16. člena te uredbe
mora predložiti akt o ustanovitvi, iz katerega je razvidno, da
opravlja nepridobitno dejavnost in deluje na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva ali invalidskega varstva;
5. invalidsko podjetje ali zaposlitveni center iz prvega
oziroma drugega odstavka 16. člena te uredbe ima status v
skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
(2) Ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev
mora upravičenec do podpore poleg pogojev iz prejšnjega
odstavka izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. član partnerstva, ki je nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, mora v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta
ustvariti prihodke iz dopolnilne dejavnosti, če je pri ocenjevanju
vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi merila iz prve
alineje 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
2. član partnerstva, ki je nosilec kmetije ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali drugi član te kmetije, se v času
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trajanja projekta udeleži usposabljanja s področja predmeta
projekta, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil
točke na podlagi merila druge alineje 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
3. vodilni partner ima za namen izvedbe projekta zaposleno osebo za najmanj polovični delovni čas v skupnem trajanju
najmanj polovice časa trajanja projekta, če je pri ocenjevanju
vloge na javni razpis upravičenec pridobil točke na podlagi merila iz prve alineje 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
4. član kmetije, katere nosilec je član partnerstva, mora
biti v času trajanja projekta vključen v pokojninsko, invalidsko
in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske
dejavnosti v skupnem trajanju najmanj 12 mesecev, če je pri
ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke na podlagi merila iz druge alineje 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
5. član kmetije, katere nosilec je član partnerstva, mora
najpozneje do zaključka projekta pridobiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, če je pri ocenjevanju vloge na
javni razpis pridobil točke na podlagi merila iz tretje alineje
4. točke drugega odstavka prejšnjega člena;
6. član partnerstva, ki je nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, je v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta izvedel prenos znanja o projektu za kmetije, ki niso člani partnerstva, če je pri ocenjevanju vloge na javni razpis pridobil točke
na podlagi merila iz prve alineje 5. točke drugega odstavka
prejšnjega člena;
7. vodilni partner predstavi rezultate projekta z uporabo
več kot ene vrste različnih komunikacijskih sredstev, če je pri
ocenjevanju vloge na javni razpis upravičenec pridobil točke
na podlagi merila druge alineje 5. točke drugega odstavka
prejšnjega člena;
8. vodilni partner mora predložiti evalvacijo projekta s
strani zunanjega izvajalca, če je pri ocenjevanju vloge na javni
razpis upravičenec pridobil točke na podlagi merila iz tretje
alineje 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Pogoji iz prvega in drugega odstavka tega člena se
podrobneje določijo z javnim razpisom.
24. člen
(finančne določbe)
(1) Podpora znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov
projekta iz tretjega in četrtega odstavka 18. člena te uredbe.
(2) Najvišji znesek podpore na posamezno vlogo na javni
razpis znaša 45.000 eurov.
(3) Pomoč de minimis se dodeli članu partnerstva iz prvega in drugega odstavka 17. člena te uredbe v sorazmernem
deležu glede na dodeljeno podporo, pri čemer znesek pomoči,
ki se dodeli posameznemu članu partnerstva, ne sme presegati skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe
1407/2013/EU.
(4) Razpoložljiva sredstva, namenjena podpori za podukrep Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji v programskem
obdobju 2014–2020, so podrobneje opredeljena v prilogi 3 te
uredbe.
(5) Sredstva, namenjena podpori za podukrep Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji, se zagotovijo iz proračuna Republike
Slovenije v višini 20 odstotkov in iz sredstev EKSRP v višini
80 odstotkov.
(6) Sredstva v okviru podukrepa Diverzifikacija dejavnosti
na kmetiji se dodelijo kot nepovratna finančna pomoč.
IV. SKUPNE DOLOČBE
1. Vodilni partner
25. člen
(obveznosti vodilnega partnerja)
(1) Na posameznem javnem razpisu lahko vodilni partner
vloži eno vlogo.
(2) Vodilni partner ima naslednje obveznosti:

Uradni list Republike Slovenije
1. zastopa upravičenca v vseh upravnih postopkih v
razmerju do ARSKTRP in MKGP,
2. koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je potrebna za vložitev vloge na javni razpis in zahtevka za
izplačilo sredstev (npr. projekt, pogodba o medsebojnem
sodelovanju),
3. predloži poročilo o izvajanju projekta v skladu s
1. točko prvega odstavka 34. člena te uredbe,
4. sporoča na ARSKTRP vse morebitne spremembe
pogodbe o medsebojnem sodelovanju iz devetega odstavka
6. člena ali tretjega odstavka 16. člena te uredbe,
5. hrani dokumentacijo, ki je podlaga za odobritev
podpore po tej uredbi, še najmanj pet let od dneva zadnjega
izplačila sredstev,
6. ne glede na prejšnjo točko hrani dokumentacijo, ki
je podlaga za odobritev pomoči de minimis po tej uredbi,
še najmanj deset let od dneva zadnjega izplačila sredstev,
7. omogoči dostop do dokumentacije, ki je podlaga za
dodelitev in izplačilo sredstev ter kontrolo na kraju samem
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenem s strani MKGP, in drugim nadzornim
organom Evropske unije in Republike Slovenije in
8. izvaja promocijo lokalnega trga oziroma diverzifikacije na kmetiji in razširja rezultate projekta.
2. Pridobitev podpore
26. člen
(javni razpis)
(1) Podpora se dodeli z zaprtim javnim razpisom.
(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka objavi MKGP v
Uradnem listu Republike Slovenije. Rok, do katerega se vlagajo vloge na javni razpis, se določi v javnem razpisu. Vlaganje
vlog na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku 21 dni
od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) MKGP na svojih spletnih straneh objavi razpisno
dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa. Navodila za
izpolnjevanje prijavnih obrazcev in vnosa vloge se objavijo
na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
(4) Če gre za podukrep Diverzifikacija dejavnosti na
kmetiji, je lahko javni razpis strukturiran po posameznih
sklopih glede na dejavnost, ki jo opravlja vodilni partner.
Vloge se obravnavajo po posameznih sklopih, za katere so
razpisana sredstva. Če na posameznem sklopu razpisana
sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva lahko
proporcionalno razdelijo na ostale sklope iz istega javnega
razpisa, na katerih zaprošena sredstva presegajo razpoložljiva sredstva.
27. člen
(vložitev vloge na javni razpis)
(1) Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s
prilogami.
(2) Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega
odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na
naslovu http://e-kmetija.gov.si, preko katerega se vlagatelj
ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s
kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj ali njegov pooblaščenec izvede
elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski
sistem ARSKTRP.
(3) Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni
obrazec iz prejšnjega odstavka z oznako javnega razpisa,
skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih
določata javni razpis in razpisna dokumentacija.
(4) Vlagatelj vloži vlogo na ARSKTRP. Na ovojnici vloge
na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta)
oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih
storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
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28. člen
(obravnava vloge na javni razpis)
(1) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje, se oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo in podrobneje opredeljenih v javnem razpisu. Med vlogami, ki presežejo
vstopni prag iz prvega odstavka 12. člena ali prvega odstavka
22. člena te uredbe, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število
točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Če imata
na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve
ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se vloge
na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor
vlog, ki se določi v javnem razpisu.
(2) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne
zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.
29. člen
(odločba o pravici do sredstev)
(1) Z odločbo o pravici do sredstev se članu partnerstva iz
prvega oziroma drugega odstavka 7. člena te uredbe ali prvega
oziroma drugega odstavka 17. člena te uredbe za posamezno
dvanajstmesečno obdobje prizna pravica do povračila upravičenih stroškov glede na njegove stroške pri izvedbi upravičenih
aktivnosti projekta, kar je razvidno iz projekta iz 10. ali 20. člena
te uredbe.
(2) Če se podpora dodeli po pravilu de minimis v skladu
z Uredbo 1407/2013/EU, se v izreku odločbe o pravici do
sredstev navede znesek pomoči, ki je posameznemu članu
partnerstva dodeljen po pravilu de minimis, pri čemer se izrecno sklicuje na Uredbo 1407/2013/EU.
(3) Datum dodelitve podpore oziroma prejema pomoči
de minimis je v skladu s četrtim odstavkom 3. člena Uredbe
1407/2013/EU datum izdaje odločbe o pravici do sredstev po
tej uredbi.
(4) Če se upravičencu podpora dodeli na podlagi Uredbe
1407/2013/EU in je ta podpora plačljiva na podlagi več zahtevkov za izplačilo sredstev, se pri odobritvi podpore izvede
diskontiranje pomoči v skladu s šestim odstavkom 3. člena
Uredbe 1407/2013/EU.
30. člen
(združevanje podpor)
(1) Sredstva se ne odobrijo in izplačajo upravičencu, če je
član partnerstva za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel
sredstva proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske
unije oziroma druga javna sredstva.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se podpora po tej uredbi
za iste upravičene stroške lahko združuje z drugimi podporami
iz naslova državnih pomoči, če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost podpore, določeni
z Uredbo 1305/2013/EU in predpisi, ki urejajo državne pomoči,
ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti
financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz
sredstev Evropske unije.
(3) Podpora iz drugega odstavka 5. člena ali drugega
odstavka 15. člena te uredbe se lahko združuje z drugimi pomočmi de minimis pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU.
31. člen
(neupravičeni stroški)
(1) Poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka
69. člena Uredbe 1303/2013/EU, tretjega odstavka 45. člena
Uredbe 1305/2013/EU in 13. člena Uredbe 807/2014/EU se
podpora ne dodeli za:
1. aktivnosti zunaj območja Republike Slovenije;
2. stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka za
izplačilo sredstev;
3. stroške nakupa strojev, pohištva, prevoznih sredstev;
4. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
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5. davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV),
razen kadar ni povračljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV;
6. obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
7. upravne takse;
8. stroške leasinga in najema naprav in opreme, pridobitve patentov, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic ter
blagovnih in storitvenih znamk;
9. druge stroške, povezane s pogodbami o najemu, kot
so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti in stroški
zavarovanja;
10. strošek blaga oziroma storitev, za katere je izdan
račun v skupni višini največ 25 eurov;
11. jubilejne nagrade in odpravnine, razen če so predpisane z zakonom, ki ureja delovna razmerja;
12. letne stimulacije in druge nagrade ter različne bonitete
in solidarnostne pomoči;
13. zavarovalne premije, ki niso predpisane z zakonom;
14. strošek vinjet.
(2) Podrobnejša opredelitev neupravičenih stroškov iz
prejšnjega odstavka se določi z javnim razpisom.
32. člen
(časovni vidik upravičenosti stroškov)
Za upravičene stroške se štejejo stroški, ki so nastali po
datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka
projekta iz prvega odstavka 10. ali prvega odstavka 20. člena
te uredbe.
33. člen
(splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis)
(1) Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec do
podpore ob vložitvi vloge na javni razpis, so:
1. ne sme biti izključen iz prejemanja podpore v skladu z
zakonom, ki ureja kmetijstvo;
2. vsak član partnerstva, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, mora biti vpisan v RKG;
3. če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora imeti dejavnost, ki je predmet podpore, registrirano
na ozemlju Republike Slovenije;
4. imeti mora poravnane vse obveznosti do države;
5. če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave,
stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz
sodnega registra;
6. če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
7. pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ne
sme biti v težavah v skladu s Smernicami o državni pomoči za
reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah
(UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1);
8. v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, mora imeti
odprt transakcijski račun;
9. 	 predložiti mora tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov za upravičene stroške, razen za:
– stroške dela na projektu in potne stroške iz prve alineje
tretjega odstavka 8. člena in prve alineje tretjega odstavka
18. člena te uredbe,
– stroške storitev, ki so predpisani s strani države ali lokalne skupnosti, kot na primer pristojbina za ceste, parkirnina,
– stroške storitev, za katere je na trgu samo en ponudnik,
– posredne stroške iz pete alineje tretjega odstavka 8. člena in pete alineje tretjega odstavka 18. člena te uredbe,
– stroške iz četrtega odstavka 8. člena in iz četrtega odstavka 18. člena te uredbe;
10. 	če gre za nakup blaga oziroma storitev v vrednosti
do 420 eurov, lahko upravičenec ne glede na prejšnjo točko
namesto ponudbe predloži tudi vabilo k dajanju ponudb ali
katalog ali oglas iz zakona, ki ureja obligacijska razmerja;
11. 	pravna oseba iz drugega odstavka 16. člena te uredbe predloži izjavo o nepridobitnem delovanju in delovanju na
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področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega
varstva ali invalidskega varstva.
(2) Pri določitvi višine upravičenih stroškov iz 9. točke
prejšnjega odstavka se upošteva vrednost predložene ponudbe
z najnižjo ceno.
(3) Upravičenec do podpore mora glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena ter
30. člena te uredbe predložiti izjavo.
(4) Član partnerstva, ki je prejemnik pomoči de minimis, mora izpolnjevati pogoj, da se z dodeljeno podporo ne
preseže zgornje meje pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe
1407/2013/EU.
(5) Če je član partnerstva prejemnik pomoči de minimis,
mora vlagatelj vlogi na javni razpis priložiti:
– pisno izjavo o vseh pomočeh de minimis, ki jih je član
partnerstva oziroma enotno podjetje prejelo v dveh letih pred
vložitvijo vloge na javni razpis in v tekočem koledarskem letu;
– pisno izjavo o drugih prejetih ali zaprošenih pomočeh za
iste upravičene stroške in pisno izjavo, da z dodeljenim zneskom
pomoči de minimis v okviru podukrepa ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnost pomoči po drugih
predpisih;
– pisno izjavo, ali gre za enotno podjetje z navedbo podjetij,
ki so z njim povezana, z namenom preveritve skupnega zneska
že prejetih pomoči de minimis za vsa z njim povezana podjetja.
(6) Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vložitvi
vloge na javni razpis, se podrobneje opredelijo v javnem razpisu.

(2) Pri določitvi višine upravičenih stroškov iz 8. točke
prejšnjega odstavka se upošteva vrednost predložene ponudbe
z najnižjo ceno.
(3) Računi in druga dokazila iz prvega odstavka tega člena
se morajo glasiti na člana partnerstva, ki je upravičenec iz prvega
in drugega odstavka 7. člena ali iz prvega in drugega odstavka
17. člena te uredbe.
(4) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 37. člena te uredbe se
sredstva izplačajo na transakcijski račun člana partnerstva, ki
je upravičenec iz prvega oziroma drugega odstavka 7. člena ali
prvega in drugega odstavka 17. člena te uredbe.
(5) Upravičenec do podpore mora izpolnjevati zahteve
glede označevanja vira sofinanciranja iz 13. člena Uredbe
808/2014/EU ter iz Navodil za informiranje in obveščanje javnosti
o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, objavljenih na
spletni strani programa razvoja podeželja.
(6) Podrobnejše zahteve glede prilog in dokazil iz prvega
odstavka tega člena se opredelijo v javnem razpisu.

34. člen

36. člen
(objava podatkov o prejemnikih sredstev)
Podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva na podlagi te
uredbe, se objavijo na spletni strani ARSKTRP v skladu s 111.
in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.

(zahtevek za izplačilo sredstev)
(1) Sredstva se upravičencu do podpore izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu se priloži:
1. poročilo o izvajanju projekta, ki vsebuje obvezne sestavine iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe;
2. originale ali kopije izvodov računov, elektronske in
e-račune;
3. izjavo o nepovračljivosti DDV, če upravičenec do podpore uveljavlja DDV kot upravičeni strošek;
4. originale ali kopije dokazil o plačilu računov, dokazila o
izplačilu plač oziroma dokazila o plačilu prispevkov za socialno
varnost (npr. položnica oziroma blagajniški prejemek, potrdilo
banke o izvršenem plačilu, potrjen kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska pogodba);
5. če gre za upravičenca do podpore, ki se v skladu s
predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, je treba
k zahtevku za izplačilo sredstev priložiti kopijo celotne dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu
s predpisom, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, da je kopija
enaka originalu;
6. v primeru nakupa opreme račun ali račun s specifikacijo, iz katerega je razvidna vsaj serijska številka in tip stroja ali
opreme;
7. izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene
stroške;
8. tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov
za upravičene stroške, razen za:
– stroške dela na projektu in potne stroške iz prve alineje tretjega odstavka 8. člena in prve alineje tretjega odstavka
18. člena te uredbe,
– stroške storitev, ki so predpisani s strani države ali lokalne
skupnosti, kot na primer pristojbina za ceste, parkirnina,
– stroške storitev, za katere je na trgu samo en ponudnik,
– posredne stroške iz pete alineje tretjega odstavka 8. člena in pete alineje tretjega odstavka 18. člena te uredbe,
– stroške iz četrtega odstavka 8. člena in četrtega odstavka
18. člena te uredbe;
9. če gre za nakup blaga oziroma storitev v vrednosti do
420 eurov, lahko upravičenec ne glede na prejšnjo točko namesto ponudbe predloži tudi vabilo k dajanju ponudb ali katalog ali
oglas iz zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

35. člen
(časovna dinamika vlaganja zahtevkov za izplačilo)
(1) Upravičenec do podpore vlaga zahtevke za izplačilo
v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do
sredstev.
(2) Zahtevek za izplačilo sredstev se vloži v 30 dneh po
vsakem zaključenem obdobju 12 mesecev trajanja projekta.

37. člen
(izvedba kontrole ter sistem kršitev in sankcij)
(1) Kontrola ukrepa se izvaja v skladu z Uredbo
1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrole je
pristojna ARSKTRP.
(2) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v
skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe
809/2014/EU in zakonom, ki ureja kmetijstvo, razen v primeru
višje sile in izjemnih okoliščin iz 38. člena te uredbe. Podrobnejša
opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in
sankcij iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
38. člen
(višja sila in izjemne okoliščine)
(1) O višji sili ali izjemnih okoliščinah iz drugega odstavka
2. člena Uredbe 1306/2013/EU mora vodilni partner ARSKTRP
pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh
od dneva, ko je vodilni partner to zmožen storiti.
(2) O obstoju višje sile ali izjemnih okoliščinah iz prejšnjega
odstavka odloči ARSKTRP.
V. KONČNA DOLOČBA
39. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-14/2017
Ljubljana, dne 13. aprila 2017
EVA 2015-2330-0090
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1: Obvezne sestavine pogodbe o medsebojnem sodelovanju

S pogodbo o medsebojnem sodelovanju se opredeli:
1. pogodbene stranke (ime in priimek oziroma firma, davčna številka, matična številka, sedež,
naslov, transakcijski račun, identificiranost za DDV, pravnoorganizacijska oblika, KMG MID
itd.);
2. vodilnega partnerja in njegove obveznosti v skladu z enajstim odstavkom 6. člena in 6. točko
prvega odstavka 13. člena te uredbe ali v skladu s petim odstavkom 16. člena in 3., 7. in
8. točko drugega odstavka 23. člena te uredbe v zvezi s 25. členom in 35. členom te uredbe;
3. namen sklenitve pogodbe, ki je izvedba projekta v skladu s 5. členom ali s 15. členom te
uredbe;
4. člane partnerstva, ki izvajajo upravičene aktivnosti v skladu s prvim odstavkom 8. člena ali s
prvim odstavkom 18. člena te uredbe;
5. da ima član partnerstva iz prejšnje točke pravico do povračila s strani ARKSTRP priznanih
stroškov projekta glede na njegove stroške z izvedbo upravičenih aktivnosti, kar je razvidno
iz projekta;
6. da vodilni partner poravna stroške, ki jih ima kmetija kot član partnerstva z izvedbo
upravičenih aktivnosti projekta v okviru svoje dopolnilne dejavnosti;
7. obveznosti članov partnerstva, pri čemer je treba upoštevati obveznosti iz 13. člena ali
23. člena in iz 34. člena te uredbe;
8. način porazdelitve finančnih obveznosti po posameznih članih partnerstva v primeru
ugotovljene kršitve, ki ima za posledico vračilo dela ali vseh izplačanih sredstev;
9. veljavnost pogodbe v skladu z desetim odstavkom 6. člena ali s četrtim odstavkom 16. člena
te uredbe.
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PRILOGA 2: Obvezne sestavine projekta
A) Obvezne sestavine projekta za podukrep Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig
in lokalnih trgov
V skladu s tretjim odstavkom 10. člena te uredbe so obvezne sestavine projekta naslednje:
1. partnerstvo:
a) vodilni partner,
b) člani partnerstva, ki izvajajo upravičene aktivnosti v skladu s prvim odstavkom 8. člena te
uredbe in so upravičeni do povračila stroškov v skladu s tretjim odstavkom 8. člena te
uredbe,
c) ostali člani partnerstva,
č) utemeljitev strukture projektnega partnerstva (prispevek in vloga vseh članov partnerstva);
2. opis glavnih značilnosti projekta:
a) naslov projekta,
b) namen projekta, pri čemer se upošteva 5. člen te uredbe,
c) povzetek vsebine projekta,
č) prispevek projekta k napredku in dvigu inovativnosti;
3. vsebina projekta:
a) cilji projekta,
b) opis načrtovanih ciljev in aktivnosti v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za dosego točk
pri merilih za ocenjevanje vlog iz 12. člena te uredbe,
c) načrtovani merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki),
č) načrtovane aktivnosti projekta: opis aktivnosti iz prvega odstavka 8. člena te uredbe po
posameznih članih partnerstva,
d) uporabnost in trajnost rezultatov projekta;
4. terminski načrt in finančna konstrukcija:
a) trajanje projekta, pri čemer se upošteva prvi odstavek 10. člena te uredbe,
b) višina načrtovanih upravičenih stroškov, pri čemer je potrebno upoštevati prvo alinejo
četrtega odstavka 10. člena te uredbe,
c) finančna konstrukcija projekta: za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta
se navede upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in
upravičene stroške, pri čemer je treba upoštevati prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 8. člena
te uredbe,
č) lastna udeležba partnerstva pri sofinanciranju projekta;
5. promocija in razširjanje rezultatov projekta:
a) podrobnejši opis promocije in razširjanja rezultatov projekta ter vloge vodilnega partnerja pri
tem,
b) vloga kmetijskega gospodarstva pri promociji in razširjanju rezultatov in informacij o projektu
projekta.
B) Obvezne sestavine projekta za podukrep Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji
V skladu s tretjim odstavkom 20. člena te uredbe so obvezne sestavine projekta naslednje:
1. partnerstvo:
a) vodilni partner,
b) člani partnerstva, ki izvajajo upravičene aktivnosti v skladu s prvim odstavkom 18. člena te
uredbe in so upravičeni do povračila stroškov v skladu s tretjim odstavkom 18. člena te
uredbe,
c) ostali člani partnerstva,
č) utemeljitev strukture projektnega partnerstva (prispevek in vloga vseh članov partnerstva);
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2. opis glavnih značilnosti projekta:
a) naslov projekta,
b) namen projekta, pri čemer se upošteva 15. člen te uredbe,
c) povzetek vsebine projekta,
č) prispevek projekta k napredku in dvigu inovativnosti;
3. vsebina projekta:
a) cilji projekta in ciljne skupine,
b) opis načrtovanih ciljev in aktivnosti v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za dosego točk
pri merilih za ocenjevanje vlog iz 22. člena te uredbe,
c) načrtovani merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki),
č) načrtovane aktivnosti projekta: opis aktivnosti iz prvega odstavka 18. člena te uredbe po
nalogah, ki jih bodo izvedli posamezni člani partnerstva,
d) vloga kmetije pri poskusni izvedbi aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja,
zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva,
e) uporabnost in trajnost rezultatov projekta;
4. terminski načrt in finančna konstrukcija:
a) trajanje projekta, pri čemer se upošteva prvi odstavek 20. člena te uredbe,
b) višina načrtovanih upravičenih stroškov, pri čemer je potrebno upoštevati četrti odstavek
20. člena te uredbe,
c) finančna konstrukcija projekta: za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta
se navede upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva in
upravičene stroške, pri čemer je treba upoštevati prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 18. člena
te uredbe;
5. promocija in razširjanje rezultatov projekta:
a) opis promocije in razširjanja rezultatov projekta ter vloge vodilnega partnerja pri tem,
b) vloga kmetije pri promociji in razširjanju rezultatov in informacij o projektu;
6. evalvacija projekta:
a) opis načina evalvacije doseganja ciljev in rezultatov projekta,
b) opis načina sodelovanja članov partnerstva in drugih udeležencev pri evalvaciji projekta.
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PRILOGA 3: Obseg razpoložljivih sredstev
Obseg razpoložljivih sredstev po posameznem podukrepu iz te uredbe z ločenim prikazom
prispevka EKSRP in prispevka proračuna Republike Slovenije ter skupnim obsegom javnih
sredstev v eurih za programsko obdobje 2014–2020:
Ukrep

Prispevek
EKSRP v EUR

Prispevek RS
v EUR

SKUPAJ v
EUR

Vzpostavitev in razvoj kratkih
dobavnih verig in lokalnih trgov

3.017.400,00

754.350,00

3.771.750,00

Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

1.524.750,00

381.187,50

1.905.937,50

Skupaj

4.542.150,00

1.135.537,50

5.677.687,50
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PRILOGA 4: Katalog kršitev in sankcij
(1) V skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka,
namerne nepravilnosti v skladu s predpisi Evropske unije in kadar upravičenec sredstva
uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil
nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo dodeljenih
sredstev. V primerih iz tega odstavka se vse člane partnerstva iz prvega in drugega odstavka
7. člena oziroma prvega in drugega odstavka 17. člena te uredbe izključi iz prejemanj podpore v
okviru ukrepa Sodelovanje za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto. Če v
primerih iz tega odstavka pride do neupravičenega plačila, se v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo, upravičencu izda odločba, s katero se zahteva vračilo dodeljenih sredstev in določi
rok vračila dodeljenih sredstev. Če stranka sredstev ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se
ji zaračunajo zakonite zamudne obresti.
(2) Če vodilni partner ne hrani dokumentacije v skladu s 5. točko drugega odstavka 25. člena te
uredbe oziroma iz neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole na kraju samem oziroma ne
omogoči dostopa do dokumentacije o projektu v skladu s 7. točko drugega odstavka 25. člena
te uredbe, mora upravičenec iz prvega in drugega odstavka 7. člena oziroma prvega in drugega
odstavka 17. člena te uredbe v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(3) Če upravičenec iz prvega in drugega odstavka 7. člena oziroma prvega in drugega odstavka
17. člena te uredbe ne izpolni zahtev glede označevanja vira sofinanciranja v skladu s petim
odstavkom 34. člena te uredbe, se določijo sankcije:
a) po prvi ugotovljeni kršitvi se izda opozorilo,
b) po drugi ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti 20 odstotkov
izplačanih sredstev,
c) po tretji ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti 50 odstotkov izplačanih
sredstev,
č) po četrti ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
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PRILOGA 5: Obvezne sestavine poročila o izvajanju projekta
Poročilo o izvajanju projekta iz 1. točke prvega odstavka 34. člena te uredbe mora vsebovati
naslednje obvezne sestavine:
A) podukrep Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov:
1. povzetek izvedenih aktivnosti;
2. doseženi cilji v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova pridobljenih točk pri merilih
za ocenjevanje vlog;
3. doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki);
4. opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih);
5. zagotavljanje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta;
6. opis promocije in razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetije);
7. samoevalvacija projekta s strani upravičenca:
- ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje
partnerstva,
- opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med
partnerji),
- spoznanja pri izvedbi projekta;
8. finančno poročilo.
B) podukrep Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji:
1. povzetek izvedenih aktivnosti;
2. doseženi cilji v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova meril za ocenjevanje vlog;
3. doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki);
4. opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih);
5. razvoj modela prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji
s konkretnimi predlogi sprememb na področju zakonodaje, organizacije, potrebne
usposobljenosti kmetov za izvajanje te dopolnilne dejavnosti, tehnologije in možnost
financiranja;
6. zagotavljanje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta;
7. opis promocije in razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetije);
8. evalvacija projekta s strani ciljne skupine, ki je bila vključena v projekt, in samoevalvacija
projekta s strani upravičenca:
- ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje
partnerstva,
- opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med
partnerji),
- spoznanja pri izvedbi projekta;
9. finančno poročilo.
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996.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju podukrepa pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju podukrepa pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15,
38/16 in 84/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete (v nadaljnjem besedilu: podukrep)
kot del ukrepa razvoj kmetij in podjetij iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je
potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja
2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016) 8717
z dne 13. decembra 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, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001
(v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), ki sta dostopna na
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) Ta uredba določa namen podpore, upravičence,
pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog,
pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti in finančne določbe
za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič 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 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
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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);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU)
št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo
v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove
razdelitve za leto 2014 ter o spremembi Uredbe Sveta (ES)
št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013
in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016,
str. 12);
– 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 št. 227 z dne 20. 8. 2016, str. 5);
– 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);
– 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);
– 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
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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 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. obseg primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem
besedilu: PKP) se izračuna na podlagi prijavljenih grafičnih
enot rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem
besedilu: GERK) v registru kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG). Glede na različne rabe GERK se za en
hektar PKP šteje največja upravičena površina GERK, razen
pri vrstah rabe GERK 1181, 1191 in 1420, kjer se upošteva
celotna grafična površina. Za preračun 1 ha PKP se šteje:
– 1 ha njivskih površin (raba GERK 1100 – njiva, 1150
– njiva za rejo polžev, 1131 – začasno travinje, 1161 – hmeljišče v premeni, 1170 – jagode na njivi in 1610 – kmetijsko
zemljišče v pripravi),
– 2 ha travniških površin (raba GERK 1222 – ekstenzivni
sadovnjak, 1300 – trajni travnik in 1320 – travinje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi),
– 0,25 ha trajnih nasadov (raba GERK 1160 – hmeljišče, 1180 – trajne rastline na njivskih površinah (drevesnice,
nasadi belušev, artičok), 1181 – trajne rastline na njivskih
površinah, kjer pridelava ni v tleh, 1211 – vinograd, 1212 –
matičnjak, 1221 – intenzivni sadovnjak, 1230 – oljčnik, 1240
– preostali trajni nasadi (za hitro rastoče panjevce se upoštevajo le nasadi hitro rastočega panjevca iz predpisa, ki ureja
neposredna plačila)),
– 0,1 ha rastlinjakov (raba GERK 1190 – rastlinjak,
1191 – rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, in 1192 – rastlinjak
s sadnimi rastlinami) ali
– 8 ha plantaže gozdnega drevja (raba GERK 1420 –
plantaže gozdnega drevja);«.
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. kmetijsko gospodarstvo za potrebe te uredbe je:
kmetija, samostojni podjetnik posameznik in gospodarska
družba z enim družbenikom;«.
Dosedanja 5. točka, ki postane 6. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»6. prenosnik je oseba, ki je kot lastnik nepremičnin, ki
sestavljajo kmetijo, vpisana v zemljiško knjigo in ki na upravičenca, ki je fizična oseba, prenaša površine zemljišč kmetije.
Upravičenec (fizična oseba) iz prejšnjega stavka se lahko organizira kot samostojni podjetnik posameznik ali pa ustanovi
pravno osebo, s katero kandidira za podporo v okviru tega
podukrepa, in za ta namen prenese kmetijo v last te pravne
osebe. Če na upravičenca iz prvega stavka te točke površine
prenaša več oseb, se za prenosnika šteje oseba, ki prenaša
večino površin zemljišč, ki sestavljajo kmetijo.«.
3. člen
V 4. členu se beseda »kmetije« nadomesti z besedilom
»kmetijskega gospodarstva«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(upravičenec)
(1) Upravičenec do podpore v okviru podukrepa iz te
uredbe je mladi kmet, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva, družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega
gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja, ter samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi
kmet nosilec kmetijskega gospodarstva. Mladi kmetje so na
dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let,
imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost v skladu s
četrtim odstavkom 6. člena te uredbe ter prvič vzpostavljajo
kmetijsko gospodarstvo.
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(2) Samostojni podjetnik posameznik mora biti vpisan
v poslovni register največ 24 mesecev pred oddajo vloge na
javni razpis in imeti v evidencah Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve navedene izključno
kmetijske dejavnosti.
(3) Družba z enim družbenikom mora biti v sodni register
vpisana največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis
in imeti v skladu s predpisom, ki ureja gospodarske družbe, v
statutu navedene izključno kmetijske dejavnosti.
(4) Ob oddaji vloge na javni razpis vzpostavitev kmetijskega gospodarstva še ne sme biti dokončana.
(5) Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo vzpostavljeno,
ko je:
– upravičenčeva lastninska pravica nad kmetijskim gospodarstvom vpisana v zemljiško knjigo;
– mladi kmet vpisan v RKG kot nosilec kmetijskega
gospodarstva. Družba z enim družbenikom iz tretjega odstavka tega člena oziroma samostojni podjetnik posameznik
iz drugega odstavka tega člena je vpisan v RKG kot nosilec
kmetijskega gospodarstva;
– izpolnjen prvi mejnik iz poslovnega načrta; prvi mejnik
v poslovnem načrtu mora biti vzpostavitev knjigovodstva. Kadar ima knjigovodstvo že vzpostavljeno, mora biti prvi mejnik
v poslovnem načrtu vključitev mladega kmeta v pokojninsko,
invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja
kmetijske dejavnosti, če jo načrtuje. V preostalih primerih
mora biti izpolnjen prvi cilj iz poslovnega načrta. S tem dejanjem je vzpostavitev kmetije dokončana.
(6) Ob oddaji vloge na javni razpis vzpostavitev še ne
sme biti dokončana. Kot dokončana vzpostavitev kmetijskega
gospodarstva se šteje, če je upravičenec:
– zemljiškoknjižni lastnik ali v primeru fizične osebe
solastnik kmetijskega gospodarstva skupaj z zakonskim, zunajzakonskim partnerjem ali partnerjem sklenjene oziroma
nesklenjene istospolne partnerske zveze v obdobju največ 24
mesecev pred oddajo vloge na javni razpis;
– v primeru fizične osebe vpisan v register kmetijskih
gospodarstev kot nosilec kmetijskega gospodarstva v obdobju
do največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Prav
tako pred več kot 24 meseci ni smel biti vpisan v RKG kot
samostojni podjetnik posameznik ali kot družba z enim družbenikom. Prav tako v tem obdobju ni smel biti v sodni register
vpisan kot poslovodja družbe z enim družbenikom, ki ima v
statutu navedene izključno kmetijske dejavnosti;
– v primeru samostojnega podjetnika posameznika vpisan v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva največ
24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Samostojni
podjetnik posameznik, kot nosilec kmetijskega gospodarstva
vpisan v RKG, ni smel biti nikoli vpisan v RKG kot nosilec –
fizična oseba ali kot družba z enim družbenikom. Prav tako v
tem obdobju ni smel biti v sodni register vpisan kot poslovodja
družbe z enim družbenikom, ki ima v statutu navedene izključno kmetijske dejavnosti;
– v primeru družbe z enim družbenikom vpisan v RKG
kot nosilec kmetijskega gospodarstva in v sodni register v
obdobju do največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni
razpis. Mladi kmet kot edini družbenik in poslovodja družbe
z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva,
ni smel biti nikoli vpisan v RKG kot fizična oseba, ki je nosilec
kmetijskega gospodarstva, ali biti poslovodja ali ustanovitelj
ali družbenik pravne osebe, ki je bila kot nosilka kmetijskega
gospodarstva vpisana v RKG;
– vzpostavil knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo v skladu z 2. točko 9. člena te uredbe v obdobju
največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis;
– ob oddaji vloge na javni razpis že imel vzpostavljeno
knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo, se mora
v devetih mesecih od datuma odločbe o pravici do sredstev
vključiti v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje
iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, če vključitev načrtuje. Če ima že vzpostavljeno knjigovodstvo in je vključen v
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pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova
opravljanja kmetijske dejavnosti oziroma zadevne vključitve
ne načrtuje, mora izpolniti prvi cilj iz poslovnega načrta. S
tem dejanjem je vzpostavitev kmetijskega gospodarstva dokončana.
(7) Ne glede na določbe druge, tretje in četrte alineje
prejšnjega odstavka lahko postane nosilec kmetijskega gospodarstva v obdobju več kot 24 mesecev pred oddajo vloge
na javni razpis, če pred tem obdobjem še ni prejel sredstev
iz naslova ukrepov kmetijske politike, razen iz ukrepa 111
usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013 oziroma ukrepa 1 prenos znanja in dejavnosti
informiranja iz PRP 2014–2020, in pred tem 24-mesečnim
obdobjem kmetijsko gospodarstvo ni imelo v RKG vpisanih
grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva.
(8) Šteje se, da je upravičenec – fizična oseba postal
izključni lastnik ali solastnik kmetijskega gospodarstva, ko
je postal lastnik oziroma solastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo, pri čemer mora v obdobju
največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis postati
lastnik oziroma solastnik več kot 50 odstotkov površin, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo. Upravičenec – fizična oseba
iz prejšnjega stavka, ki postane izključni lastnik nepremičnin
in ustanovi družbo z enim družbenikom, mora na družbo
prenesti lastninsko pravico vseh prevzetih nepremičnin iz
prejšnjega stavka. Prenos kmetijskega gospodarstva je v
celoti izveden z dnem, ko je prenesena lastninska pravica na
vseh nepremičninah, ki sestavljajo kmetijsko gospodarstvo.
Kot datum prenosa lastninske pravice se šteje dan vpisa v
zemljiško knjigo v skladu z zakonom, ki ureja zemljiško knjigo.
Upravičenec mora postati lastnik vseh nepremičnin do dneva
oddaje vloge na javni razpis.«.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(pogoji iz podukrepa)
(1) Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. če je upravičenec fizična oseba, mora postati lastnik
kmetijskega gospodarstva z medgeneracijskim prenosom
ali nakupom kmetijskega gospodarstva, kar se dokazuje z
eno od naslednjih listin: izročilno pogodbo, darilno pogodbo,
pogodbo o preužitku, pravnomočnim sklepom o dedovanju,
pogodbo o dosmrtnem preživljanju s priloženo smrtovnico
oziroma drugim dokumentom, ki izkazuje smrt prenosnika, ali
kupoprodajno pogodbo;
2. če je upravičenec družba z enim družbenikom, mora
biti ta lastnica celotnega prevzetega kmetijskega gospodarstva, kar dokazuje z listino iz prejšnje točke, ki se nanaša na
družbenika. Če postane lastnik kmetije mladi kmet in postane
samostojni podjetnik posameznik ali ustanovi pravno osebo, s katero kandidira za podporo v okviru tega podukrepa,
mora prenesti v last pravne osebe celotno prevzeto kmetijsko gospodarstvo. Če postane lastnik kmetije mladi kmet in
postane samostojni podjetnik posameznik, pa mora prenesti
v upravljanje samostojnega podjetja celotno kmetijsko gospodarstvo;
3. lastnik kmetijskega gospodarstva ne sme postati na
podlagi pravnega posla med sorojenci ali zakonskimi ali zunajzakonskimi partnerji ali partnerji sklenjene oziroma nesklenjene istospolne partnerske zveze;
4. fizična oseba, ki vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo,
mora imeti v upravljanju najmanj 6 ha PKP in največ 80 ha
PKP;
5. ne glede na določbo prejšnje točke ima lahko fizična
oseba v upravljanju manj kot 6 ha PKP, če ima ob oddaji
vloge na javni razpis v reji najmanj 15 glav velike živine (v
nadaljnjem besedilu: GVŽ) in največ 160 GVŽ istovrstnih
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živali za vzrejo ali najmanj 60 čebeljih družin in največ 200
čebeljih družin. Pri tem je GVŽ ekvivalent, ki se ga izračuna
iz koeficientov za izračun GVŽ za posamezne vrste in kategorije rejnih živali iz priloge I Pravilnika o evidenci imetnikov
rejnih živali in evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14
in 15/16). Čebelja družina je biološka celota čebel delavk,
matice in trotov v skladu predpisom, ki določa označevanje
čebelnjakov in stojišč;
6. če je upravičenec gospodarska družba z enim družbenikom, mora imeti najmanj 6 ha PKP, ali ekvivalent najmanj
15 GVŽ ali najmanj 60 čebeljih družin v lasti in hkrati v upravljanju, ter v upravljanju največ 80 ha PKP, ali v reji ekvivalent
160 GVŽ istovrstnih živali za vzrejo ali 200 čebeljih družin;
7. upravičenec, ki ima v upravljanju več kot 80 ha PKP
ali v reji 160 GVŽ istovrstnih živali za vzrejo ali 200 čebeljih
družin, ne izpolnjuje pogojev za vstop v podukrep iz te uredbe;
8. upravičenec – fizična oseba, ki je kmet ali samostojni
podjetnik posameznik oziroma poslovodja, če gre za družbo
z enim družbenikom, mora imeti ustrezno poklicno znanje in
ustrezno usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti
ali s kmetijstvom povezane dejavnosti v skladu s četrtim odstavkom tega člena;
9. v skladu s četrtim odstavkom 19. člena Uredbe
1305/2013/EU mora kmetijsko gospodarstvo upravičenca
ustrezati opredelitvi mikro oziroma malih podjetij v skladu
s prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), nazadnje popravljeni s
popravkom Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L
št. 349 z dne 5. 12. 2014, str. 67). Letni promet kmetijskega
gospodarstva se ugotavlja na podlagi zadnjih razpoložljivih
knjigovodskih podatkov oziroma na podlagi predvidenega
prihodka, ki ga omogoča kmetijsko gospodarstvo in se izračuna na podlagi kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja
na slovenskih kmetijah iz priloge 2, ki je sestavni del te
uredbe. Za namene izvajanja te uredbe se šteje, da so na
kmetijskem gospodarstvu zaposlene osebe, ki so člani kmetijskega gospodarstva, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo kot edinim ali glavnim poklicem na
tem kmetijskem gospodarstvu ter so pokojninsko, invalidsko
in zdravstveno zavarovani iz naslova opravljanja kmetijske
dejavnosti na tem kmetijskem gospodarstvu, in druge osebe,
zaposlene na kmetijskem gospodarstvu, ki delo opravljajo na
podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v skladu s
predpisi, ki urejajo delovna razmerja;
10. za kmetijsko gospodarstvo, s katerim upravičenec
– kmet vstopa v podukrep, mora biti v letu objave javnega
razpisa vložena zbirna vloga v skladu s predpisi, ki urejajo
izvedbo kmetijske politike. Zbirno vlogo lahko vloži prenosnik
ali upravičenec;
11. za kmetijsko gospodarstvo, ki je družba z enim
družbenikom ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti
v letu objave javnega razpisa vložena zbirna vloga v skladu
s predpisi, ki urejajo izvedbo kmetijske politike. Zbirno vlogo
vloži družba z enim družbenikom oziroma samostojni podjetnik posameznik;
12. k vlogi na javni razpis mora priložiti poslovni načrt za
obdobje treh let, v katerem prikaže predvideni gospodarski
razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim
ciljem, ki so določeni v 2. točki pod b) osmega odstavka tega
člena;
13. v okviru podukrepa iz te uredbe in ukrepa pomoč
mladim prevzemnikom kmetij v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2007–2013 za kmetijsko gospodarstvo še
niso bila dodeljena sredstva;
14. v okviru podukrepa iz te uredbe in ukrepa pomoč
mladim prevzemnikom kmetij v okviru Programa razvoja
podeželja za obdobje 2007–2013 upravičencu še niso bila
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dodeljena sredstva ne kot fizični osebi – kmetu ne kot samostojnemu podjetniku posamezniku in ne kot družbi z enim
družbenikom.
(2) Kmetijsko gospodarstvo iz prvega oziroma drugega
odstavka prejšnjega člena sestavljajo zemljišča in pripadajoči objekti, ki so na območju Republike Slovenije, vključno
s pripadajočo vgrajeno opremo, namenjeno za opravljanje
kmetijske dejavnosti. Za ugotavljanje namembnosti objektov
se uporabljajo podatki iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
register nepremičnin). Pred oddajo vloge na javni razpis mora
upravičenec zagotoviti, da so podatki v registru nepremičnin
usklajeni s stanjem v naravi.
(3) V primeru medgeneracijskega prenosa iz 1. točke
prvega odstavka tega člena velja:
1. prenosnik ali prenosnik in njegov zakonski, zunajzakonski partner ali partner sklenjene oziroma nesklenjene
istospolne partnerske zveze, če gre za solastnino, preneseta
kmetijsko gospodarstvo z vsemi pripadajočimi kmetijskimi
in gozdnimi zemljišči, vključno s pripadajočimi objekti, ki so
namenjeni opravljanju kmetijske dejavnosti, in so na območju
Republike Slovenije ter v lasti prenosnika ali solasti prenosnika in njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja
ali partnerja sklenjene oziroma nesklenjene istospolne partnerske zveze. Prenosnik mora prenesti tudi vse solastniške
deleže nepremičnin, ki jih ima s komerkoli drugim. Zakonski
partner prenosnika ali njegov zunajzakonski partner ali partner sklenjene oziroma nesklenjene istospolne partnerske
zveze mora prenesti vse nepremičnine, ki jih ima v solasti s
prenosnikom, nepremičnine, ki so izključno v njegovi lasti, pa
niso obvezni predmet prenosa;
2. obveznost prenosa iz prejšnje točke ne velja za stanovanjske objekte, površine v obsegu največ 0,5 ha zemljišč
vključno z objekti, ki ležijo na teh zemljiščih in so namenjeni
uporabi teh zemljišč, ter solastninske deleže v agrarnih skupnostih, pri čemer upravičenec dokazuje članstvo v agrarni
skupnosti z izjavo agrarne skupnosti o članstvu in višini solastninskega deleža;
3. iz prenosa se ne sme izločiti objektov za rejo živali;
4. obveznost prenosa iz 1. točke tega odstavka ne velja
za objekte, namenjene opravljanju dopolnilne dejavnosti na
kmetijskem gospodarstvu, ter za zemljišča in objekte, namenjene nekmetijskim dejavnostim, če upravičenec ni nosilec
teh dejavnosti;
5. če se vstopni prag 15 GVŽ istovrstnih živali za vzrejo
doseže na podlagi prenosa živali, se za kmetijsko gospodarstvo, s katerim upravičenec vstopa v podukrep, upošteva
število GVŽ iz registra živali v primeru goveda, za preostale
vrste živali pa mora upravičenec vložiti verodostojno dokazilo
o živalih v lasti in reji;
6. če se vstopni prag 60 čebeljih družin doseže na
podlagi prenosa čebeljih družin, se kot stanje upošteva število čebeljih družin v registru čebelnjakov, ki ga vodi Uprava
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin, na dan oddaje vloge na javni razpis;
7. v primeru iz prejšnje točke mora biti upravičenec imetnik čebeljih družin in mora biti na dan oddaje vloge na javni
razpis vpisan v register čebelnjakov v skladu s predpisom, ki
določa označevanje čebelnjakov in stojišč.
(4) Ustrezno poklicno znanje in ustrezna usposobljenost
iz 8. točke prvega odstavka tega člena je najmanj:
– nižja poklicna izobrazba s področja kmetijstva ali s
kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta delovnih
izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižja poklicna izobrazba nekmetijske smeri, pridobljen
certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni
zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane
dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem
gospodarstvu.
(5) S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnjega
odstavka so: živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska,
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naravovarstvena in gozdarska dejavnost. Seznam ustreznih
nacionalnih poklicnih kvalifikacij iz prejšnjega odstavka je
določen v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
(6) Upravičenec dokazuje izobrazbo z izjavo ali dokazilom o najvišji doseženi izobrazbi. Kot delovne izkušnje
upravičenca štejejo:
– pokojninska in invalidska zavarovalna doba iz naslova
opravljanja kmetijske dejavnosti, kar upravičenec dokazuje
z izjavo,
– članstvo na kmetijskem gospodarstvu, ki se ugotavlja
na podlagi podatkov v RKG, ali
– izkušnje iz opravljanja kmetijske dejavnosti, kar upravičenec dokazuje z izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva,
na katerem je pridobil izkušnje.
(7) Glavni deli poslovnega načrta iz 12. točke prvega
odstavka tega člena so naslednji:
– izhodiščno stanje kmetijskega gospodarstva,
– ključni mejniki in cilji za razvoj kmetijskega gospodarstva,
– opis dejavnosti vključno s tistimi, povezanimi z okoljsko trajnostjo in učinkovitostjo virov, ki se zahtevajo za razvoj dejavnosti kmetijskega gospodarstva, kot so naložbe,
usposabljanje, svetovanje ali druga dejavnost. Mejniki in cilji
iz prejšnje alineje se lahko glasijo na kmetijsko dejavnost ali
dopolnilne dejavnosti, katerih končni proizvod je kmetijski
proizvod iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL
C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47). Če se mejniki in cilji nanašajo na naložbe, se morajo te izvesti na območju Republike
Slovenije. Če se mejniki in cilji nanašajo na naložbe, mora
upravičenec v poslovnem načrtu opredeliti višino sredstev
za kritje teh ciljev. Poslovni načrt ne sme vključevati naložb
v nepremičnine, ki niso v lasti oziroma solasti upravičenca
oziroma v zakupu za obdobje najmanj 10 let od leta oddaje
vloge na javni razpis in s priloženim soglasjem lastnika oziroma solastnikov k naložbi. Poslovni načrt ne sme vključevati
naložb v nepremičnino, na kateri se opravlja izvršba v skladu
s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, razen če gre za
agromelioracijo na komasacijskem območju.
(8) Mejniki in cilji iz prejšnjega odstavka so:
1. Obvezni mejniki in cilji:
a) Mejniki:
– vzpostavitev knjigovodstva, če tega ob oddaji vloge na
javni razpis še nima vzpostavljenega na svoje ime,
– vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno
zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, če
je načrtovana,
– izpolnitev pogoja aktivnega kmeta.
b) Cilji:
– ki prispevajo h gospodarskemu razvoju kmetijskega
gospodarstva, so povečanje obsega proizvodnje ali povečanje
konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva,
– ki prispevajo k doseganju horizontalnega cilja, so
inovacije, varstvo okolja ali blažitev podnebnih sprememb.
c) Če je upravičenec v podukrep vstopil s površinami v
zaraščanju (raba GERK 1411 – površina za ukrep odprava
zaraščanja), mora v poslovnem načrtu obvezno predvideti cilj
6.19 – Odprava zaraščanja ter spremembo vrste rabe GERK
iz 1411 v upravičeno rabo, ki se upošteva za preračun PKP v
skladu s pravilnikom, ki ureja RKG.
2. Neobvezni mejnik in cilji:
a) Mejnik:
– prilagoditev standardom Evropske unije, ki se uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo in varstvo pri delu v skladu s
petim odstavkom 17. člena Uredbe 1305/2013/EU.
b) Cilji:
– ohranitev obsega proizvodnje,
– trženje kmetijskih proizvodov,
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
kot drugega horizontalnega cilja,
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje kot
drugega horizontalnega cilja,
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– prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne
spremembe kot drugega horizontalnega cilja,
– sodelovanje in dvig kakovosti proizvodov,
– vključitev v izobraževanje.
3. Upravičenec mora v poslovnem načrtu predvideti izpolnitev vseh obveznih mejnikov iz 1. točke pod a) tega
odstavka, najmanj enega izmed obveznih ciljev iz 1. točke
pod b) tega odstavka in najmanj enega od neobveznih ciljev
iz 2. točke pod b) tega odstavka. Dodatno lahko izbere neobvezni mejnik in neobvezne cilje iz 2. točke tega odstavka.
Podrobnejši seznam mejnikov in ciljev iz prejšnjega odstavka
je določen v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe. Vsak cilj se
točkuje samo enkrat.«.
6. člen
V 7. členu se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. družba z enim družbenikom ali samostojni podjetnik
posameznik mora imeti sedež na območju Republike Slovenije;«.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
Dosedanja 4. točka, ki postane 5. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»5. upravičenec – fizična oseba – kmet ne sme biti v
osebnem stečaju;«, za njo pa se doda nova 6. točka, ki se
glasi: »6. družba z enim družbenikom ali samostojni podjetnik posameznik ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne
poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali
izbrisa iz registra;«.
Dosedanja 5. točka postane 7. točka.
7. člen
V 8. členu se v sedmi in osmi alineji 1. točke prvega
odstavka beseda »kmetije« nadomesti z besedilom »kmetijskega gospodarstva«.
8. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(obveznosti upravičenca)
Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do
sredstev, mora izpolniti naslednje obveznosti:
1. najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev mora začeti izvajati poslovni načrt in
se vključiti v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem
kmetijskem gospodarstvu, če je to določeno kot mejnik v
poslovnem načrtu. Mejnike in cilje iz poslovnega načrta mora
izpolniti najpozneje v roku 36 mesecev po izdani odločbi o
pravici do sredstev. Če gre za mejnik iz 2. točke pod a) osmega odstavka 6. člena te uredbe, ga izpolni v roku 24 mesecev
od dneva dokončne vzpostavitve kmetijskega gospodarstva;
2. če fizična oseba še nima vzpostavljenega knjigovodstva za primarno kmetijsko proizvodnjo na svoje ime, ga mora
vzpostaviti najpozneje z začetkom novega obračunskega leta
po dnevu izdaje odločbe o pravici do sredstev in zagotoviti
standardno obdelavo podatkov. Dokazilo o vzpostavitvi knjigovodstva mora poslati agenciji najpozneje do 31. januarja v
letu vzpostavitve knjigovodstva. Če dokazila o vodenju knjigovodstva ne pošlje, jo agencija opozori na to in ji določi rok,
do katerega ji mora poslati dokazilo o vodenju knjigovodstva.
Knjigovodstvo mora voditi od dokončanja vzpostavitve kmetijskega gospodarstva še najmanj tri obračunska leta, in sicer:
– upravičenec, ki vodi knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, mora zagotoviti evidentiranje
poslovnih dogodkov po priporočenem enotnem sedemmestnem kontnem načrtu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, in knjigovodske podatke do 31. marca vsako leto
poslati agenciji,
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– upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva iz prejšnje alineje, mora voditi knjigovodstvo v skladu s predpisom, ki ureja
vodenje knjigovodstva po metodologiji FADN (v nadaljnjem
besedilu: metodologija FADN). Zagotoviti mora standardno
obdelavo podatkov in standardno obdelane podatke vsako
leto do 31. marca poslati ministrstvu in agenciji. Če je bilo na
kmetijskem gospodarstvu, s katerim upravičenec vstopa v
podukrep, v letu, ko se je vpisal v RKG kot nosilec, že vzpostavljeno knjigovodstvo po metodologiji FADN, se šteje, da je
upravičenec vzpostavil knjigovodstvo po metodologiji FADN
z začetkom novega obračunskega leta;
3. če ima ob oddaji vloge na javni razpis že vzpostavljeno knjigovodstvo na svoje ime v skladu s prejšnjo točko,
se kot dokončanje vzpostavitve kmetijskega gospodarstva
šteje izpolnitev prvega mejnika ali cilja iz poslovnega načrta.
Upravičenec to sporoči agenciji najpozneje v 30 dneh po
izpolnitvi tega mejnika ali cilja skupaj z dokazilom o izpolnitvi.
Če upravičenec nima vzpostavljenega knjigovodstva v skladu
s prvo ali drugo alinejo prejšnje točke, ga mora vzpostaviti v
začetku novega obračunskega leta po datumu izdaje odločbe
o pravici do sredstev;
4. ostane nosilec in lastnik kmetijskega gospodarstva in
v primeru družbe z enim družbenikom poslovodja gospodarske družbe, s katero je vstopil v podukrep iz te uredbe, ter
opravlja kmetijsko dejavnost na tem kmetijskem gospodarstvu
do izplačila drugega obroka;
5. do izplačila drugega obroka ne sme zmanjšati obsega
PKP v upravljanju, števila GVŽ ali čebeljih družin, s katerimi
vstopa v podukrep iz te uredbe, za več kot deset odstotkov,
pri čemer mora izpolnjevati pogoje iz 4., 5. in 6. točke prvega
odstavka 6. člena te uredbe, ki se nanašajo na spodnje vstopne pragove 6 ha PKP, 15 GVŽ oziroma 60 čebeljih družin;
6. do izplačila drugega obroka ne sme zmanjšati obsega
zemljišč kmetijskega gospodarstva, s katerim je vstopil v podukrep iz te uredbe in jih je imel v lasti ob oddaji vloge na javni
razpis, razen ob morebitni razlastitvi ali omejitvi lastninske
pravice v javno korist, če razlastitveni ali služnostni upravičenec na nepremičnini postane Republika Slovenija, občina ali
izvajalec javne službe;
7. če je bil upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis
na svojem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko,
invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja
kmetijske dejavnosti oziroma se je v skladu s poslovnim načrtom v zadevna zavarovanja vključil po izdaji odločbe o pravici
do sredstev, mora to vključitev ohranjati najmanj do izplačila
drugega obroka;
8. vsako leto od datuma oddaje vloge na javni razpis,
vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka, odda zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo
ukrepov kmetijske politike;
9. najpozneje v roku 18 mesecev od datuma odločbe o
pravici do sredstev izpolni pogoj aktivnega kmeta iz 1. točke
2. člena te uredbe in ta pogoj izpolnjuje vsako leto najmanj do
izplačila drugega obroka;
10. po prejemu odločbe o pravici do sredstev označi vir
sofinanciranja na sedežu kmetijskega gospodarstva v skladu
s 13. členom Uredbe 808/2014/EU in navodili, objavljenimi na
spletni strani ministrstva. Označevanje zagotavlja do izplačila
drugega obroka;
11. pred izplačilom drugega obroka na zahtevo agencije
poroča o izpolnjevanju mejnikov in ciljev iz poslovnega načrta;
12. ima zbrano in datumsko urejeno dokumentacijo in
omogočati mora dostop do dokumentacije, na podlagi katere
so bila dodeljena sredstva, ter omogočiti kontrolo projekta
na kraju samem agenciji, ministrstvu, revizijskemu organu,
izvajalcu vrednotenja PRP 2014–2020, ki ga je pooblastilo
ministrstvo, in drugim nadzornim organom Evropske unije in
Republike Slovenije;
13. samostojni podjetnik posameznik in družba z enim
družbenikom morata imeti registrirane izključno kmetijske dejavnosti.«.
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9. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(finančne določbe)
(1) Podpora v okviru podukrepa iz te uredbe se dodeli
kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči.
(2) Pri sklopu A iz petega odstavka 12. člena znesek
podpore znaša 45.000 eurov na upravičenca. Na tem sklopu
lahko kandidirajo:
– mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno
zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v
poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko
in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske
dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu,
– samostojni podjetnik posameznik,
– družba z enim družbenikom.
(3) Pri sklopu B iz petega odstavka 12. člena znesek
podpore znaša 18.600 eurov na mladega kmeta, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko,
invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja
kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v poslovnem
načrtu.
(4) Podpora iz drugega in tretjega odstavka tega člena
se izplača v dveh obrokih, in sicer:
– prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev in
– drugi obrok v višini do 30 odstotkov dodeljenih sredstev.
(5) Upravičencu se podpora v okviru podukrepa iz te
uredbe odobri enkrat v celotnem obdobju izvajanja PRP
2014–2020.
(6) Za podukrep iz te uredbe je v programskem obdobju
2014–2020 namenjenih 60.650.000 eurov, in sicer 48.520.000
eurov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
in 12.130.000 eurov iz sredstev proračuna Republike Slovenije.«.
10. člen
V 12. členu se prva in druga alineja petega odstavka
spremenita tako, da se glasita:
»– sklop A, ki je namenjen mladim kmetom, ki so vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje
iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na kmetijskem
gospodarstvu, ali tistim, ki vključitev v pokojninsko, invalidsko
in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske
dejavnosti predvidijo v poslovnem načrtu, oziroma samostojnim podjetnikom posameznikom in družbam z enim družbenikom in
– sklop B, namenjen mladim kmetom, ki niso vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje
iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem
kmetijskem gospodarstvu in tega ne načrtujejo v poslovnem
načrtu.«.
11. člen
V 14. členu se druga in tretja alineja spremenita tako,
da se glasita:
»– dokazilo o medgeneracijskem prenosu ali nakupu
kmetijskega gospodarstva v skladu s 1. točko prvega odstavka 6. člena te uredbe ali
– izjava ali dokazilo o pridobljeni izobrazbi upravičenca.«.
12. člen
V 16. členu se v prvem stavku prvega odstavka besedilo
»na svoji kmetiji« nadomesti z besedilom »na svojem kmetijskem gospodarstvu – kmetiji«.
V drugem stavku prvega odstavka se beseda »kmetiji«
nadomesti z besedilom »kmetijskem gospodarstvu – kmetiji«,
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za besedo »upravičenec« pa se doda besedilo »– fizična
oseba – kmet«.
V tretjem odstavku se za 2. točko doda nova 3. točka,
ki se glasi:
»3. fotografija kmetijskega gospodarstva z označenim
virom sofinanciranja;«.
Dosedanja 3. do 5. točka postanejo 4. do 6. točka.
V dosedanji 6. točki, ki postane 7. točka, se za besedo
»odločba« doda besedilo »o dodeljenih pravicah«.
Dosedanja 7. do 8. točka postaneta 8. do 9. točka.
13. člen
V prilogi 1 se v sedmem odstavku beseda »kmetije«
nadomesti z besedilom »kmetijskega gospodarstva«.
V osmem odstavku se za besedilom »v uporabi« doda
besedilo »oziroma, v primeru družbe z enim družbenikom, v
lasti in uporabi,«.
V devetem odstavku se za besedilom »v reji« doda
besedilo »oziroma, v primeru družbe z enim družbenikom,
v lasti,«.
V dvanajstem odstavku se besedilo »na svoji kmetiji«
nadomesti z besedilom »na svojem kmetijskem gospodarstvu«.
Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek,
ki se glasi:
»(13) Upravičencu, ki je samostojni podjetnik posameznik ali družba z enim družbenikom, ki nima registriranih
izključno kmetijskih dejavnosti, se drugi obrok ne izplača, v
proračun Republike Slovenije pa mora vrniti že vsa izplačana
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s
57. členom Zakona o kmetijstvu.«.
Dosedanji trinajsti do sedemnajsti odstavek postanejo
štirinajsti do osemnajsti odstavek.
14. člen
V prilogi 2 se spremeni njen naslov, tako da se glasi:
»Skrajšana oblika kalkulacij, prirejenih za prijavo na javni
razpis v okviru PRP 2014–2020 za leto 2017«.
V prvem odstavku priloge 2 se letnica »2016« nadomesti
z letnico »2017«.
15. člen
V prilogi 3 se v 1. cilju v točkah 1.4, 1.5, 1.6 in 1.7 za
besedo »povečanje« doda besedilo »in posodobitev«.
V 3. cilju se v točki 3.1 beseda »kmetije« nadomesti z
besedilom »kmetijska gospodarstva«.
V 6. cilju se v točkah 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 in 6.9 beseda
»kmetije« nadomesti z besedilom »kmetijskega gospodarstva«.
Za točko 6.18 se doda nova točka, ki se glasi:
»6.19 Odprava zaraščanja ter sprememba vrste rabe
GERK iz 1411 v upravičeno rabo, ki se upošteva za preračun
PKP v skladu s pravilnikom, ki ureja RKG.«.
V 7. cilju se v točki 7.1 za besedo »rastlinjakov« doda
besedilo »v obsegu najmanj 100 m2.«.
V točki 7.5 se besedilo »v obsegu najmanj 0,2 ha« nadomesti z besedilom »v primeru intenzivnih nasadov v obsegu
najmanj 0,2 ha oziroma v primeru ekstenzivnih nasadov v
obsegu najmanj 0,5 ha«.
V 8. cilju se beseda »KMETIJE« nadomesti z besedilom
»KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa
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razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 55/15, 38/16 in 84/16), se končajo v skladu
z Uredbo o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti
za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15,
38/16 in 84/16).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-15/2017
Ljubljana, dne 13. aprila 2017
EVA 2017-2330-0017
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

997.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe
o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi
in gnojil v tla
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o uniformah Slovenske vojske
1. člen
V Pravilniku o uniformah Slovenske vojske (Uradni list
RS, št. 45/12) se v drugem odstavku 6. člena besedilo »rod ali
enoto« nadomesti z besedilom »rod, enoto ali službo«.
2. člen
Za 18. členom se dodajo novi 18.a do 18.f členi, ki se
glasijo:
»18.a člen
(nošenje mednarodnih oznak in slovenske zastave)
Ne glede na prejšnji člen nosijo pripadniki Slovenske vojske med opravljanjem vojaške službe ali nalog na predpisanem
mestu skupno oznako mednarodne operacije ali mednarodne
organizacije, v okviru katere te naloge opravljajo, ter našitek v
obliki slovenske zastave. Našitek v obliki slovenske zastave na
predpisanem mestu uniforme lahko nosijo pripadniki Slovenske
vojske tudi med opravljanjem vojaške službe v Republiki Sloveniji, morajo pa ga nositi med opravljanjem vojaške službe oziroma nalog izven države ter pri vseh mednarodnih aktivnostih.
18.b člen
(nošenje oznake pripadnosti Slovenski vojski)

Na podlagi drugega odstavka 17. člena in drugega odstavka 19. 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, 92/13, 56/15, 102/15 in
30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije

(1) Oznaka pripadnosti Slovenski vojski na pokrivalih se
nosi na sredini pokrivala nad čelom, razen na baretki, kjer se
nosi na levi strani sprednjega dela baretke.
(2) Oznaka pripadnosti Slovenski vojski na našitku se na
levem rokavu nosi tako, da je njen zgornji rob našit 11 do 16 cm
pod ramenskim šivom, odvisno od velikosti številke uniforme.

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o mejnih
vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla

(oznake činov)

1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni
list RS, št. 84/05, 62/08, 62/08, 113/09 in 99/13).
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-10/2017
Ljubljana, dne 13. aprila 2017
EVA 2017-2550-0014
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

18.c člen
(1) Oznake činov se na bojni uniformi nosijo na traku nad
levim prsnim žepom ali na traku, ki je prišit na letvi spredaj, v
višini prsi. Na službenih uniformah se oznake činov nosijo na
ramenskih epoletah.
(2) Na službeni mornariški uniformi se na suknjiču nosijo
čini našiti na spodnjem delu rokavov v obliki zlatorumenih
trakov. Čini na puloverju, vetrovki, srajci in plašču se nosijo na
ramenih. Čin je v obliki trakov našit na črni epoleti na ramenih.
18.č člen
(oznake pripadnosti poveljstvom, enotam in zavodom)
(1) Oznaka pripadnosti poveljstvom, enotam in zavodom
na našitku se na desnem rokavu nosi tako, da je njen zgornji
rob našit 11 do 14 cm pod ramenskim šivom, odvisno od velikosti številke uniforme.
(2) Izjemoma se oznaka pripadnosti iz prejšnjega odstavka nosi v obliki ustrezne oznake na levi strani sprednjega dela
baretke namesto oznake pripadnosti Slovenski vojski, če tako
določi minister za obrambo na predlog načelnika Generalštaba
Slovenske vojske.
(3) Oznake pripadnosti oddelkom vojaškega letalstva se
nosijo na desni strani oblačila v višini prsi.
18.d člen

MINISTRSTVA
998.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o uniformah Slovenske vojske

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in
95/15) izdaja ministrica za obrambo

(položajne oznake)
Položajne oznake se nosijo na službeni uniformi na desnem zgornjem žepu. Pritrjene so na gumb žepa.
18.e člen
(ime in priimek ter napis SLOVENIJA)
(1) Na bojnih uniformah se nad desnim prsnim žepom
nosi našitek z izvezeno prvo črko imena in priimkom vojaške
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osebe, nad levim prsnim žepom pa našitek z izvezenim napisom SLOVENIJA.
(2) Na službenih uniformah se nad desnim prsnim žepom
nosi ploščica z vgravirano prvo črko imena in priimkom vojaške
osebe.
(3) Našitek z izvezeno prvo črko imena in priimkom vojaške osebe se lahko nosi tudi na levi strani prsi na športni ali
drugi obleki, predpisani s tem pravilnikom.
18.f člen
(oznake usposobljenosti)
Oznaka usposobljenosti se na bojni uniformi nosi nad
napisom SLOVENIJA. Vojaška oseba se lahko sama odloči,
katero oznako usposobljenosti bo nosila, pri tem pa je omejena
samo na eno oznako. Izjemoma se oznaka usposobljenosti
lahko nosi tudi nad oznako pripadnosti poveljstvom, enotam in
zavodom, če je tako določeno v programih vojaškega izobraževanja in usposabljanja.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 22. do
27. člen Pravilnika o uniformah Slovenske vojske (Uradni list
RS, št. 81/08 in 45/12).
4. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-48/2017-5
Ljubljana, dne 10. aprila 2017
EVA 2017-1911-0006
Andreja Katič l.r.
Ministrica
za obrambo

999.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o oznakah v Slovenski vojski

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in
95/15) izdaja ministrica za obrambo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o oznakah v Slovenski vojski
1. člen
V Pravilniku o oznakah v Slovenski vojski (Uradni list RS,
št. 3/95, 95/02, 83/04 in 62/05) se v 1. členu za besedo »specialnosti« dodata vejica in beseda »usposobljenosti«.
5. člen se črta.

Uradni list Republike Slovenije
oznako pripadnosti, ki se nosi na levi strani sprednjega dela
baretke. Na oznakah pripadnosti, ki se nosijo na desnem rokavu uniforme in ne smejo presegati velikosti 12 x 8 cm (višina
x širina) oziroma premera 10 cm za oznake v obliki kroga, so
lahko upodobljeni različni simboli, številčne označbe in napisi.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»K obliki, vsebini in uporabi oznak pripadnosti iz tega člena mora na predlog poveljstev in enot predhodno dati soglasje
načelnik Generalštaba Slovenske vojske.«.
4. člen
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe tega in prejšnjega člena se na
uniformah namesto ali z oznakami pripadnosti lahko nosijo
naslednje oznake:
– pripadniki, ki imajo po splošnih predpisih priznan status
vojnega veterana, lahko nosijo oznako v obliki polkrožnega
našitka v barvi službene ali bojne uniforme, z napisom zlatorumene barve »VETERAN« na službeni uniformi in z napisom
črne oziroma temnejše barve »VETERAN« na bojni uniformi.
Oznaka se nosi nad oznako pripadnosti oziroma drugo oznako
iz tega odstavka;
– pripadniki, ki so nosilci priznanja Manevrske strukture
narodne zaščite, lahko nosijo oznako v obliki okroglega našitka,
v kateri so na levi in desni strani zeleni lipovi listi, v sredini pa
par rok, ki objema rumeno sonce. Ozadje oznake je svetlo modro. Nad krogom je napis »VETERAN«, pod krogom pa napis
»MSNZ«. Ta oznaka se lahko nosi na bojni ali službeni uniformi;
– pripadniki, ki so bili udeleženci prvega rednega vojaškega usposabljanja v Pekrah in na Igu v letu 1991, lahko nosijo
oznako v obliki našitka, ki je po obliki in barvi enak našitku z
oznako pripadnosti Slovenski vojski, le da je sredi polja številka
»1«. Ta oznaka se lahko nosi na bojni ali službeni uniformi.«.
5. člen
V naslovu V. poglavja se za besedo »SPECIALNOSTI«
dodata vejica in beseda »USPOSOBLJENOSTI«.
6. člen
Za tretjim odstavkom 15. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Oblike in vsebine oznak usposobljenosti, pridobljene v
okviru Ministrstva za obrambo, Slovenske vojske ali v tujini, se
določijo s programi vojaškega izobraževanja in usposabljanja.
Oznake usposobljenosti ne smejo presegati velikosti 5 x 3,8
cm (širina x višina).«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-47/2017-5
Ljubljana, dne 10. aprila 2017
EVA 2017-1911-0007
Andreja Katič l.r.
Ministrica
za obrambo

2. člen

3. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oznake pripadnosti iz prejšnjega odstavka se nosijo na
desnem rokavu uniforme na našitku in so oblikovane praviloma v obliki ščita. Enote nivoja brigade in samostojnih organizacijskih enot Slovenske vojske lahko izkazujejo pripadnost
združeni enoti (brigadi ali samostojnemu polku – bataljonu) z

BANKA SLOVENIJE
1000.

Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Smernic
o varnosti spletnih plačil

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR;
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v nadaljevanju ZBan-2), enajstega odstavka 182. člena Zakona
o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10,
9/11, 32/12, 81/15 in 47/16; v nadaljevanju ZPlaSS) in prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o uporabi Smernic
o varnosti spletnih plačil
1. člen
V Sklepu o uporabi Smernic o varnosti spletnih plačil
(Uradni list RS, št. 47/15 in 55/15; v nadaljevanju sklep) se
2. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo
smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji,
2. plačilne institucije in plačilne institucije z opustitvijo, ki
so v skladu z ZPlaSS pridobile dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija ali plačilna institucija z opustitvijo v Republiki Sloveniji, ter družbe za izdajo elektronskega
denarja in družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo,
ki so v skladu z ZPlaSS pridobile dovoljenje za opravljanje
storitev izdajanja elektronskega denarja v Republiki Sloveniji, in
3. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2, Uredbo (EU)
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL
L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba
(EU) št. 575/2013) in ZPlaSS v vlogi pristojnega organa izvaja
pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1. in 2. točke tega
odstavka.
(2) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-2, Uredbo (EU) št. 575/2013 in
ZPlaSS v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se
nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.«
2. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 11. aprila 2017
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
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OBČINE
GORENJA VAS - POLJANE
1001.

Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas
- Poljane za leto 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 101/13) in 114. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane
(Uradni list RS, št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine
Gorenja vas - Poljane na 15. redni seji 6. aprila 2017 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
za leto 2016
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Gorenja
vas - Poljane za leto 2016, ki zajema vse prihodke in odhodke
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
za leto 2016 obsega:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
Realizacija 2016
Skupina/podskupina kontov
v EUR brez centov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 9.271.864
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.731.882
70 DAVČNI PRIHODKI
5.497.858
700 Davki na dohodek in dobiček
4.938.991
703 Davki na premoženje
394.314
704 Domači davki na blago in storitve
151.929
706 Drugi davki
12.624
71 NEDAVČNI PRIHODKI
2.234.024
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
195.056
711 Takse in pristojbine
4.557
712 Denarne kazni
62.306
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
29.564
714 Drugi nedavčni prihodki
1.942.541
72 KAPITALSKI PRIHODKI
297.101
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
74.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
223.101
73 PREJETE DONACIJE
1.615
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.615
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.218.895
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.209.731
741 Prejeta sredstva državnega proračuna
iz sredstev proračuna evropske unije
9.164
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
22.371
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
22.371
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.707.429
40 TEKOČI ODHODKI
2.486.888

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
464.224
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
68.866
402 Izdatki za blago in storitve
1.857.889
403 Plačila domačih obresti
17.909
409 Rezerve
78.000
41 TEKOČI TRANSFERI
2.534.357
410 Subvencije
88.403
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.873.898
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
175.809
413 Drugi tekoči domači transferi
396.247
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
3.471.453
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.471.453
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
214.731
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam
169.639
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
45.092
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
564.435
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV
(750+751+752)
23.713
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
10.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
10.000
440 Dana posojila
10.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
13.713
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
195.799
55 ODPLAČILA DOLGA
195.799
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
382.349
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–195.799
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.–IX =-III.)
–564.435
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH –
31. 12. PRETEKLEGA LETA
911.377
D. PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE
na dan 31. 12. 2016 znaša 21.604,10 EUR
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna so prenesena v rezervni sklad.
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja
so sestavni del zaključnega računa proračuna in so objavljeni
na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
3. člen
Stanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna v višini 1.293.446,13 EUR je preneseno v proračun
občine za leto 2017 kot sredstva na računih.
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4. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti prihodki in odhodki
krajevnih skupnosti.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-003/2015-017
Gorenja vas, dne 6. aprila 2017
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

1002.

Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva
v Občini Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US) in
17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list
RS, št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas Poljane na 15. redni seji 6. aprila 2017 sprejel

PRAVILNIK
o spodbujanju razvoja podjetništva
v Občini Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa ukrepe ter postopke in kriterije za dodeljevanje finančnih sredstev občinskega proračuna za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane.
2. člen
Sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini
Gorenja vas - Poljane se zagotavljajo v proračunu Občine
Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: občine), ki ga sprejme
občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Pomoči po tem pravilniku so nepovratna sredstva, ki se
dodeljujejo v obliki dotacije oziroma subvencije.
Pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, so
državne pomoči.
Pomoči se dodeljujejo skladno z Uredbo komisije (EU) št.
1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.
Pomoči se dodeljujejo po pravilu de minimis, kar pomeni,
da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme
presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali
se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Skupna
pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem
cestnem tovornem prevozu, pa ne sme presegati 100.000 EUR
v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
(a) podjetja 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,
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(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)
prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav
tako veljajo za enotno podjetje.
4. člen
Upravičeni prejemniki po tem pravilniku so:
– mikro in majhne gospodarske družbe, ki so registrirane
po Zakonu o gospodarskih družbah,
– samostojni podjetniki,
– fizične osebe (velja samo za ukrepe Pospeševanje zaposlovanja/samozaposlitev, sofinanciranje izdelave poslovnega
načrta in sofinanciranje projektne dokumentacije za izgradnjo
turističnih namestitev),
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za
izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
Za posamezne ukrepe so lahko upravičeni prejemniki
tudi drugi, če je to posebej navedeno pri posameznem ukrepu.
Upravičenci iz prvega odstavka tega člena morajo svojo
dejavnost opravljati na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč,
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Prav tako do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni:
– subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku,
vendar sredstev niso porabili namensko,
– subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
– subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine
Gorenja vas - Poljane,
– subjekti, za katere veljajo omejitve poslovanja po ZIntPK
(Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije).
5. člen
Splošna določila pri dodeljevanju pomoči:
– sedež podjetja ali enote, poslovni prostori ter lokacija investicije morajo biti na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
– Občina Gorenja vas - Poljane (dajalec pomoči) mora od
prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti pisno izjavo:
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejemnik pomoči prejel na podlagi Uredbe komisije (EU)
št. 1407/2013 ali drugih uredb de minimis v predhodnih
dveh in v tekočem proračunskem letu,
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške in zagotoviti, da z dodeljenim
zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja
meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
– Občina Gorenja vas - Poljane (dajalec pomoči) mora
pisno obvestiti prejemnika pomoči:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delova-

Stran

2980 /

Št.

19 / 14. 4. 2017

nju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU
L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku de minimis pomoči,
– Občina Gorenja vas - Poljane (dajalec pomoči) mora
hraniti evidenco o individualni pomoči de minimis 10 let od
datuma dodelitve pomoči,
– pomoč se dodeli na podlagi vloge (obrazci). Podrobna
vsebina in zahtevane priloge se določijo v javnem razpisu.
6. člen
Kumulacija pomoči:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do
zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne
zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
II. UKREPI
7. člen
Ukrepi za spodbujanje razvoja malega gospodarstva so:
1. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja,
– zaposlovanje mladih.
Pogoji za samozaposlitev:
Oseba, ki se samozaposluje, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima registriran sedež opravljanja svoje dejavnosti na
območju Občine Gorenja vas - Poljane,
– še ni prejela subvencije občine za samozaposlitev.
Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem koledarskem letu oziroma v obdobju, določenem v javnem razpisu.
Oseba mora ostati samozaposlena vsaj dve leti po nakazilu subvencije za ta namen.
V primeru, da oseba, ki se je samozaposlila, ne ostane
samozaposlena vsaj dve leti po nakazilu subvencije za ta namen, mora prejemnik dodeljenih sredstev le-te vrniti, in sicer v
sorazmernem delu glede na trajanje samozaposlitve, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Pogoji za nove zaposlitve:
– Nova zaposlitev mora biti sklenjena v tekočem koledarskem letu oziroma v obdobju, določenem v javnem razpisu.
– Delovno mesto, za katerega se dodeli finančna pomoč,
se mora ohraniti vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen.
Delo na tem delovnem mestu se mora opravljati na območju
Občine Gorenja vas - Poljane.
– V primeru, da novo zaposlena oseba postane brezposelna iz kateregakoli razloga pred potekom dveh let, mora prejemnik sredstev v roku treh mesecev od prenehanja zaposlitve
zaposliti novo osebo, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim
pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljena
sredstva vrniti, in sicer v sorazmernem delu glede na trajanje
zaposlitve, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
– Nova zaposlitev predstavlja povečanje števila delovnih
mest za prijavitelja.
– Novo zaposlena oseba je bila pred zaposlitvijo v delovnem razmerju pri delodajalcu izven občine ali prijavljena
na zavodu za zaposlovanje najmanj 2 meseca ali pa se oseba
prvič zaposluje.
Višina pomoči:
– pomoč osebi za samozaposlitev znaša 1.200 evrov,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen
čas s polnim delovnim časom znaša 600 evrov,
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– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen
čas s polnim delovnim časom, ki ji je to prva zaposlitev znaša
800 evrov,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe, ki je zaključila najmanj visokošolski strokovni ali univerzitetni program za
nedoločen čas s polnim delovnim časom, znaša 1.100 evrov,
– če je bila oseba, ki se zaposluje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom, pred oddajo vloge na javni razpis vsaj
6 mesecev prijavljena na Zavodu za zaposlovanje kot iskalec
zaposlitve, se pomoč poveča za 300 evrov,
– znesek pomoči delodajalcu, ki zaposluje osebe s stalnim prebivališčem izven Občine Gorenja vas - Poljane, se
zmanjša za polovico.
2. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev
Namen:
– sofinanciranje promocije podjetij in obrtnikov iz Občine
Gorenja vas - Poljane na sejmih v tujini in doma.
Pogoji:
– udeležba na sejmih v tujini in doma,
– drugi pogoji, določeni v razpisu.
Višina:
– do 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot skupno
1.500 evrov na sejem.
Upravičeni stroški:
– stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega
prostora,
– občina bo sofinancirala upravičene stroške največ za
dva sejma na leto.
3. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
Namen:
– Vsem mikro in majhnim družbam ter s.p.-jem s sedežem
v občini za izdelavo poslovnega načrta.
Pogoji:
– izdelan poslovni načrt,
– vlagatelj je upravičen do subvencije za izdelavo poslovnega načrta enkrat na 10 let.
Višina:
– do 50% upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta, vendar ne več kot 1.500 evrov.
Upravičeni stroški:
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje
in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, graditev
ali adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno
dejavnost,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme,
– strošek izdelave poslovnega načrta za začetek opravljanja dejavnosti ali njeno bistveno razširitev.
4. Sofinanciranje inovacijske dejavnosti
Namen:
– Vsem mikro in majhnim družbam ter s.p.-jem s sedežem
v občini za pospeševanje razvoja novih proizvodov, storitev in
tehnologij.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala inovacijsko dejavnost na podlagi
dokazil o opravljenih storitvah,
– drugi pogoji, določeni v razpisu.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa licenc, pridobitev patenta, stroški za
zaščito blagovne znamke, tehničnega znanja ipd. v skladu z
razpisom.
5. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte
Namen:
– Vsem mikro in majhnim družbam ter s.p.-jem, ki pridobivajo gradbeno dovoljenje za poslovne objekte.
Pogoji:
– upravičenec ima sedež na območju Občine Gorenja vas
- Poljane ali pa se bo na območju občine izvajala investicija, za
katero pridobiva gradbeno dovoljenje,
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– občina bo sofinancirala stroške na podlagi dokazil o
opravljenih storitvah,
– drugi pogoji, določeni v razpisu.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije.
6. Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij
Namen:
– olajšati delovanje mladih podjetij in spodbuditi nastanek
novih, subvencionirati stroške njihovega poslovanja ter prispevati k ugodnejšemu okolju za razvoj podjetništva.
Višina in trajanje pomoči:
– največ 40% upravičenih stroškov,
– največ 2 leti po ustanovitvi podjetja oziroma v skladu
z razpisom.
Upravičeni stroški so:
– stroški računovodskih storitev,
– stroški nakupa programske opreme.
7. Sofinanciranje obratovanja žičnic za razvoj turizma
Namen:
– spodbujanje operacij v obnovo in posodobitev obstoječe
žičniške infrastrukture, ki bodo ne glede na določilo prve alineje
5. člena tega pravilnika spodbudile razvoj in dvig konkurenčnosti in kakovosti turizma v Občini Gorenja vas - Poljane.
Pogoji:
– upravičeni stroški morajo biti skladni z veljavnimi predpisi o razvojnih spodbudah za turizem,
– žičniška infrastruktura dosega zmogljivost prevoza
3.000 oseb na uro,
– vsaj 20.000 evrov upravičenih stroškov investicije v
obnovo in posodobitev obstoječe žičniške infrastrukture.
Višina pomoči in upravičeni stroški:
– višina pomoči se določi z javnim razpisom,
– višina pomoči ne sme presegati 75% upravičenih stroškov,
– upravičeni stroški obsegajo investicijsko in redno vzdrževanje obstoječih objektov, naprav in opreme ter stroške za
njihovo tekoče poslovanje.
8. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za
gradnjo turističnih nastanitev
Namen:
– Vsem mikro in majhnim družbam, s.p.-jem in sobodajalcem, ki pridobivajo gradbeno dovoljenje za vzpostavitev,
razširitev ali prenovo turističnih nastanitev in kampov.
Pogoji:
– upravičenec ima sedež na območju Občine Gorenja vas
- Poljane ali pa se bo na območju občine izvajala investicija, za
katero pridobiva gradbeno dovoljenje,
– občina bo sofinancirala stroške na podlagi dokazil o
opravljenih storitvah,
– drugi pogoji, določeni v razpisu.
Višina pomoči:
– do 75% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije.
III. POSTOPEK
8. člen
Način dodeljevanja pomoči:
1. Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, v katerem se podrobneje določi ukrepe,
ki bodo predmet sofinanciranja, kriterije ter način uveljavljanja
in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka imenuje župan
strokovno komisijo.
2. Komisija opravi pregled prispelih vlog in jih oceni na
podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu.
Komisija pripravi predlog višine sofinanciranja, o katerem odloči in izda sklep o dodelitvi sredstev za posamezen namen
pooblaščena oseba občinske uprave. S sklepom odloči tudi o
morebitni zavrnitvi vlog.
3. Z izdanimi sklepi se seznani tudi pristojni odbor občine.
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4. Zoper sklep iz 2. točke tega člena lahko vlagatelj vloži
pritožbo v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev župana o
pritožbi je dokončna.
5. Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za
nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
6. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
9. člen
Javni razpis se objavi v javnem glasilu Občine Gorenja
vas - Poljane in na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– upravičence, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– višino sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega
razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– pravico občine, da preveri namensko porabo sredstev,
– rok, do katerega morajo biti vložene vloge za dodelitev
sredstev,
– naslov, na katerega se pošljejo vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci
obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druga obvezna določila.
V kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na
razpoložljiva sredstva, se ostanek sredstev lahko prerazporedi
na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
10. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, mora občini v roku 8
dni po prejemu poziva vrniti pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila.
Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega
odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega
pravilnika.
11. člen
Namenskost porabe sredstev, pridobljenih pod pogoji
tega pravilnika, lahko kadarkoli preverja občinska uprava in s
svojimi ugotovitvami seznani komisijo.
Če se ugotovi:
– da je bila dodeljena pomoč delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve pomoči
navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec prejel pomoč v nasprotju s 6. členom
tega pravilnika,
– da upravičenec ali izvedena naložba ne izpolnjuje pogojev, določenih v tem pravilniku ali javnem razpisu,
občina odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev, upravičenec pa
mora vrniti odobrena sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
IV. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto
iz obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane
(Uradni list RS, št. 52/14).
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13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 302-01/2017-001
Gorenja vas, dne 6. aprila 2017
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

GROSUPLJE
1003.

Odlok o proračunu Občine Grosuplje
za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 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 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 15. redni seji dne 5. 4. 2017 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Grosuplje (v nadaljevanju:
občina) za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
za leto 2018 določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+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
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

v EUR
Proračun
2018
18.097.285
16.731.339
12.474.524
10.500.764
1.691.700
282.060
4.256.815
1.647.805
14.000
163.300
261.150
2.170.560

72

KAPITALSKI PRIHODKI
722.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
722.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
643.946
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
593.946
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU
50.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.438.718
40
TEKOČI ODHODKI
4.793.276
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.159.030
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
171.975
402 Izdatki za blago in storitve
3.238.871
403 Plačila domačih obresti
70.000
409 Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
6.795.545
410 Subvencije
347.265
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
4.268.900
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
735.220
413 Drugi tekoči domači transferi
1.444.160
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.552.897
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.552.897
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
297.000
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
157.900
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
139.100
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.341.433
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
1.606.633
50
ZADOLŽEVANJE
1.606.633
500 Domače zadolževanje
1.606.633
VIII. ODPLAČILA DOLGA
765.200
55
ODPLAČILA DOLGA
765.200
550 Odplačila domačega dolga
765.200
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IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.500.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
841.433
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
2.341.433
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2017
(9009 Splošni sklad za drugo)
1.500.000
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsak posamezni finančni
načrt je razdeljen na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
(5) Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Grosuplje.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)
(1) Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki tudi:
a) vsi lastni prejemki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo
za financiranje proračunskih postavk, označenih z oznako LS
(lastna sredstva);
b) požarna taksa, ki se uporablja za financiranje prostovoljnih gasilskih društev preko Občinske gasilske zveze Grosuplje v okviru posebej za to planirane proračunske postavke.
(2) Namenski prejemki, ki v preteklem letu niso bili porabljeni, se prenesejo v proračun tekočega leta, razen prihodkov
iz naslova lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov.
(3) Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem letu niso porabljeni, se kot sredstva na računih prenesejo v
naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna
skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto,
in sicer na postavkah z oznako LS.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun za leto izvrševanja (proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna) na ravni proračunske vrstice:
proračunska postavka – podkonto.
(2) Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru
posameznega neposrednega proračunskega uporabnika v
posebnem delu proračuna.
(3) V primeru zagotavljanja pravic porabe za proračunske
postavke, financirane iz evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna, župan prerazporeja pravice uporabe med
proračunskimi postavkami različnih neposrednih proračunskih
uporabnikov, ki so v njegovi pristojnosti, neomejeno.
(4) V primeru razpisa za evropska sredstva in sredstva
državnega proračuna, objavljenega sredi tekočega leta, lahko
župan odpre novo proračunsko postavko za ta namen, pravice
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porabe pa zagotovi s prerazporeditvijo, dovoljeno v prejšnjem
odstavku tega člena.
(5) Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo
pravilne knjigovodske evidence. O prerazporejanju pravic porabe med šestmestnimi podkonti v okviru istega konta pa na
podlagi predloga skrbnika proračunske postavke odloča vodja
predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika.
(6) Prerazporeditev pravice porabe iz drugega in tretjega
odstavka tega člena, odprtje nove proračunske postavke iz
četrtega odstavka tega člena in odprtje novega konta iz petega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz
katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu
se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako
da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski
postavki se odpira nov konto.
(7) Prerazporeditev pravice porabe med podkonti istega
konta odobri vodja predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na katerem podkontu se pravica porabe
povečuje in na katerih se zmanjšuje.
(8) O prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih
kontov in podkontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki
so sestavni del občinskega proračuna, odloča predsednik krajevne skupnosti, in sicer tako, da prerazporeja pravice porabe
med proračunskimi postavkami v okviru celotnega finančnega
načrta krajevne skupnosti. Prerazporeditev se izvede na podlagi dokumentov, ki jih predsednik krajevne skupnosti izstavi na
enak način, kot je to določeno za župana v šestem odstavku
tega člena in vodje v sedem odstavku tega člena.
(9) Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega
računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in
njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem
letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega
projekta, če je vključen v veljavni načrt razvojnih programov
in če so zanj že načrtovane pravice porabe na proračunskih
postavkah sprejetega proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev
pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
(2) Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2018
prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih
v višini, ki ne sme presegati 90% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2019 do višine 80% navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa do 10% navedenih pravic
porabe.
(3) Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika
za blago in storitve in za tekoče transfere, prevzetih v letu 2018,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati
30% obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika.
(4) Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena
ne veljajo:
– za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika,
– za prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih proračunskih
uporabnikov,
– za prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, pristopnih pomoči in sredstev
drugih donatorjev.

Stran

2984 /

Št.

19 / 14. 4. 2017

Uradni list Republike Slovenije

(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika v letih, ko zapadejo in v načrtu razvojnih programov.

iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000 EUR za
posamezen primer odloča župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.

7. člen
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov krajevnih skupnosti)
(1) Za sklenitev pravnega posla vrednosti nad
3.000,00 EUR neto (pogodba, naročilnica), ki ga sklepa krajevna skupnost, mora krajevna skupnost predhodno pridobiti
pisno soglasje župana.
(2) Soglasje župana ni potrebno za sklepanje pravnih
poslov, v katere je občina vključena kot sofinancer.

11. člen
(splošna proračunska rezervacija)
(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene (nove proračunske postavke),
ki so nujno potrebni in za katere v proračunu niso zagotovljene
pravice porabe ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da pravica porabe ni zagotovljena v zadostnem obsegu.
(2) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.

8. člen
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica
je Občina Grosuplje)
Za sklenitev pravnega posla v zvezi z investicijskim vlaganjem vrednosti nad 3.000,00 EUR neto (pogodba, naročilnica),
ki ga sklepa javni zavod, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, mora javni zavod predhodno pridobiti pisno
soglasje župana
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
(1) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov
so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge
spremembe projektov.
(2) 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.
(3) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti
odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan, oziroma
v primeru krajevnih skupnosti predsednik sveta), o spremembi
vrednosti veljavnih projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti
projektov in o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov pa odloča občinski svet.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko v primeru razpisa
za evropska sredstva in sredstva državnega proračuna, objavljenega sredi tekočega leta, župan odloča o uvrstitvi projekta
v veljavni načrt razvojnih programov. Župan lahko odloča tudi
v primeru spremembe vrednosti veljavnih projektov nad 20 %,
kadar se ti projekti financirajo iz sredstev evropske unije ali
sredstev državnega proračuna.
(5) 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.
(6) Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja
leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko spremembe proračunskih virov na proračunskih postavkah s področja
evropske kohezijske politike za finančno perspektivo 2014–
2020 v veljavnem NRP za prihodnja leta usklajujejo brez omejitev znotraj skupne višine sprejetega NRP na teh proračunskih
postavkah za posamezno leto.
10. člen
(proračunski skladi)
(1) Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana
po ZJF.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini
8.400,00 EUR.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
(odpis dolgov)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 EUR
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg posameznega
dolžnika do neposrednega uporabnika ne presega stroška
dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega
odstavka tega člena ne všteva.
13. člen
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme občinski svet, župan pa lahko sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nepremičnine v posamični vrednosti do
vključno 20.000,00 EUR.
Skupna vrednost poslov iz 12. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14
– ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)) znaša največ 5 % od
skupne vrednosti posameznega načrta.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
14. člen
(obseg zadolževanja občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine
1.606.633,00 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2019)
V primeru začasnega financiranja Občine Grosuplje v
letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2018.
Št. 4100-0001/2017
Grosuplje, dne 5. aprila 2017
Župan
Občina Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.
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Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje
za leto 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 popravek, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)
in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 15. redni seji dne 5. 4.
2017 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Grosuplje za leto 2016
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje
za leto 2016.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2016
sestavljajo Poslovno poročilo in Poročilo o upravljanju denarnih
sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Zaključni
račun vsebuje splošni del in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Grosuplje za leto 2016 po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji. Zaključni račun sestavlja tudi
realizacija Načrta razvojnih programov v letu 2016 in Bilanca
stanja na dan 31. 12. 2016 z obrazložitvami.
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2016
izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Trimestni
konto
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 nematerialnega premoženja
73
PREJETE DONACIJE
730
Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim

v EUR
Realizacija
2016
15.152.200
14.372.907
11.925.459
10.093.671
1.481.989
299.380
50.419
2.447.448
1.247.521
11.257
94.306
206.108
888.256
351.896
39.164
312.732
0
0
427.397
403.805
23.592
14.341.370
3.491.099
927.688

401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432

B.

75
750
751
752

44
440
441
442

C.
50
500
55
550
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Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
138.076
Izdatki za blago in storitve
2.342.080
Plačila domačih obresti
74.855
Rezerve
8.400
TEKOČI TRANSFERI
6.178.980
Subvencije
218.909
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
4.110.606
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
639.999
Drugi tekoči domači transferi
1.209.466
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.408.904
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.408.904
INVESICIJSKI TRANSFERI
262.387
Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
160.242
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
102.145
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
810.830
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
0
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
Prejeta vračila danih posojil
0
Prodaja kapitalskih deležev
0
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
Dana posojila
0
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ.
(IV.-V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
163.312
ZADOLŽEVANJE
163.312
Domače zadolževanje
163.312
VIII. ODPLAČILA DOLGA
916.270
ODPLAČILA DOLGA
916.270
Odplačila domačega dolga
916.270
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
57.872
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–752.958
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.) =–(III.)
–810.830
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.522.341

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2016
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-3/2014
Grosuplje, dne 5. aprila 2017
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.
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VSEBINA
993.
994.

995.
996.

997.

998.
999.

1000.

VLADA

Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji
toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu
Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v
občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini
Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk
Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti
za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o mejnih
vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla

2911

2951
2953

2969
2975

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uniformah Slovenske vojske
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o oznakah v Slovenski vojski

2975
2976

BANKA SLOVENIJE

Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Smernic o
varnosti spletnih plačil

2976

OBČINE
1001.
1002.

1003.
1004.

GORENJA VAS - POLJANE

Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas Poljane za leto 2016
Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva
v Občini Gorenja vas - Poljane

GROSUPLJE

Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za
leto 2016

2978
2979
2982
2985
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