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Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju
Zasavja

Na podlagi prvega odstavka 24. 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, 30/16 in 61/17 – GZ) in za izvrševanje prvega
odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni
list RS, št. 9/11 in 8/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja
1. člen
(namen)
Ta odlok določa:
– območje izvajanja ukrepov, ki je s Sklepom o določitvi
podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) opredeljeno kot podobmočje z
oznako SIC_ZS in je na podlagi Odredbe o razvrstitvi območij,
aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega
zraka (Uradni list RS, št. 38/17) zaradi čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: zrak) z delci PM10
uvrščeno v razred največje obremenjenosti,
– ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM10
za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi za PM10 s ciljem
zmanjšati škodljive vplive na zdravje in okolje,
– spremljanje učinkov izvajanja in čas izvajanja ukrepov
iz prejšnje alineje,
– odgovorne organe za pripravo in izvajanje ukrepov
za izboljšanje kakovosti zraka, vključno z nalogami občine in
države, obveznostmi povzročiteljev obremenitve, obveznostmi
izvajalcev javnih služb varstva okolja ter oseb, ki izvajajo dejavnosti varstva okolja,
– program za analizo vzrokov onesnaženosti in spremljanje učinkov ukrepov.
2. člen
(določitev območja največje obremenjenosti)
Območje obremenjenosti z delci PM10 je območje občin
Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (v nadaljnjem besedilu:
območje Zasavja).
3. člen
(opis onesnaženja in ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti)
(1) Opis območja čezmerne onesnaženosti, analiza stanja
onesnaženosti, viri onesnaževanja, vpliv virov onesnaževanja,

ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti, odgovorni organi za izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, vključno z nalogami občine in države, obveznosti povzročiteljev obremenitve,
obveznosti izvajalcev javnih služb varstva okolja ter oseb, ki
izvajajo dejavnosti varstva okolja, so določeni v prilogi 1, ki je
sestavni del tega odloka.
(2) Pri intenzivnosti izvajanja posameznih ukrepov se
upošteva tudi njihov prispevek k zmanjševanju onesnaženosti
z delci PM2,5 in drugimi onesnaževali zunanjega zraka.
4. člen
(spodbude države in občine)
(1) Investicijski projekti gospodinjstev zamenjave kotlov
na vse vrste goriv z novimi napravami za ogrevanje stavb in
obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja
stavb, ki jih spodbujajo Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad, j. s. (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), ter zavezanci z
nepovratnimi sredstvi na podlagi predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (v nadaljnjem
besedilu: subvencije), se lahko spodbujajo z dodatnimi državnimi in občinskimi subvencijami.
(2) Upravičenci do spodbud za zamenjavo kotlov na vse
vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje stavb iz predpisa, ki ureja spodbujanje
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ter
predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov energije pri končnih
odjemalcih, do teh spodbud niso upravičeni na območju, kjer je
z občinskimi akti ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja stavb določeno daljinsko ogrevanje, razen
če ti kotli niso namenjeni za daljinsko ogrevanje. Če je kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina,
upravičenci do spodbud niso upravičeni do spodbud za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso.
(3) Občina zaradi dodeljevanja subvencij zagotavlja Eko
skladu in ministrstvu, pristojnemu za energijo, podatke o meji
območja iz 2. člena tega odloka na parcelo natančno in podatke
o mejah območij, kjer je kot prednostni način ogrevanja določeno daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina, prav
tako na zemljiško parcelo natančno.
(4) Vgradnja kotlov na zemeljski plin ali toplotnih postaj
ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina
ali omrežje daljinskega ogrevanja na območju, na katerem je
kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega
plina ali toplote iz daljinskega ogrevanja, se lahko spodbuja z
občinskimi subvencijami.
(5) Zavezanci pridobijo podatke iz tretjega odstavka tega
člena od Eko sklada.
(6) Eko sklad pri potrditvi programa za izboljšanje energetske učinkovitosti iz predpisa, ki ureja zagotavljanje prihrankov
energije pri končnih odjemalcih, upošteva določbe tega odloka.
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5. člen

8. člen

(kratkoročni ukrepi)

(usklajevanje in nosilci ukrepov)

(1) Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem
besedilu: agencija) v obdobju med 1. oktobrom in 31. marcem
dnevno napoveduje onesnaženost z delci PM10 na območju iz
2. člena tega odloka. Agencija napoveduje onesnaženost na podlagi predvidenih meteoroloških razmer in izmerjenih ravni PM10.
(2) Agencija razglasi čezmerno onesnaženost na območju
iz 2. člena tega odloka, če je napovedana raven delcev PM10
večja od 1,5-kratnika dnevne mejne vrednosti.
(3) V primeru razglašene čezmerne onesnaženosti z delci
PM10 agencija izda priporočila posameznikom in pravnim osebam, da prispevajo k zmanjšanju emisij z delci PM10 tako, da:
– zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov;
– uporabljajo goriva, ki sproščajo manjše emisije delcev,
če imajo to možnost;
– intenzivno uporabljajo javni prevoz in druge oblike trajnostnega prevoza;
– zmanjšajo uporabo osebnih vozil;
– ne izvajajo dejavnosti na prostem, ki povzročajo razpršene emisije prahu (na primer gradbišča, pometanje cest,
suhega listja);
– ne uporabljajo sekundarnega ogrevanja na biomaso.
(4) O razglasitvi čezmerne onesnaženosti z delci PM10
agencija nemudoma obvesti občino in sredstva javnega obveščanja.

(1) Izvajanje ukrepov med nosilci usklajuje ministrstvo,
pristojno za okolje.
(2) Nosilci ukrepov na državni ravni so ministrstva,
pristojna za okolje, promet, energijo, gospodarstvo in gozdarstvo, ter izvajalci obveznih državnih gospodarskih javnih
služb, na občinski ravni pa organi občine in izvajalci lokalnih
gospodarskih javnih služb, kot so določeni v prilogi 1 tega
odloka.
(3) Med nosilce ukrepov se štejejo tudi osebe, ki izvajajo
dejavnosti varstva okolja, in povzročitelji obremenitve (pravne
in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali negospodarsko
dejavnost, ter posamezniki na območju občine).

6. člen
(podrobnejši program ukrepov)
Podrobnejši program ukrepov za tri koledarska leta, ki je
finančno ovrednoten, je določen v prilogi 2, ki je sestavni del
tega odloka.
7. člen
(program za analizo vzrokov onesnaženosti in spremljanje
učinkov ukrepov)
(1) Agencija v sodelovanju z občino pripravi program za
spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov, ga po potrebi
dopolnjuje in izvaja.
(2) Program iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– evidence in scenarije izpustov,
– sistem za spremljanje kakovosti zraka in disperzijskih
lastnosti atmosfere,
– disperzijsko modeliranje,
– receptorsko modeliranje.
(3) Pri ugotavljanju vpliva virov na onesnaženost zraka
se ločeno določajo prispevek virov z območja največje obremenjenosti iz 2. člena tega odloka, prispevek regionalnih virov
in prispevek čezmejnega onesnaževanja.
(4) Agencija pripravi letno poročilo o izvajanju programa
iz prvega odstavka tega člena do 31. marca za preteklo leto.

9. člen
(čas izvajanja ukrepov)
Izvajanje ukrepov iz tega odloka in programa iz 6. člena
tega odloka traja najmanj tako dolgo, dokler kakovost zunanjega zraka tri koledarska leta zapored ne doseže mejnih
vrednosti za delce PM10, kot so določene v predpisu, ki ureja
kakovost zunanjega zraka.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS,
št. 108/13).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-52/2017
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
EVA 2017-2550-0026
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
Občinski sveti občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi
so podali soglasje k nalogam občin, kot izhajajo iz predloga Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja
(gradivo Ministrstva za okolje in prostor št. 007-84/2017/10
z dne 20. 10. 2017): občinski svet občine Trbovlje s sklepom
št. 032-12/2017/17 z dne 13. 11. 2017, občinski svet občine
Hrastnik s sklepom št. 007-4/2013 z dne 15. 11. 2017 in občinski svet občine Zagorje ob Savi s sklepom št. 007-3/2016-10
z dne 20. 11. 2017.
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PRILOGA 1: Opis območja čezmerne onesnaženosti, analiza stanja
onesnaženosti, viri onesnaževanja, vpliv virov onesnaževanja, ukrepi za
zmanjšanje onesnaženosti, odgovorni organi za izvajanje ukrepov
1

Opis območja čezmerne onesnaženosti

Območje čezmerne onesnaženosti, ki obsega občine Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, je
opredeljeno kot podobmočje SIC_ZS v območju SIC (celinsko območje). Na tem podobmočju
so glede na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št 9/11 in 8/15) presežene
mejne vrednosti za delce PM10, zato je območje uvrščeno v I. stopnjo onesnaženosti. Območje
čezmerne onesnaženosti SIC_ZS se nahaja v hribovitem svetu Posavskega hribovja ob reki
Savi. Mesta Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik ležijo v ozkih stranskih dolinah reke Save.
Doline so slabo prevetrene s pogostimi temperaturnimi inverzijami, kar močno omejuje
razredčevanje izpustov. Na območju čezmerne onesnaženosti, ki obsega 263,5 km2, živi
približno 45.500 prebivalcev. Največja naselja so Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik. Zasavje
je območje z dolgo industrijsko tradicijo, ki je pustila posledice tudi na okolju. Območje
čezmerne onesnaženosti z vrisanimi merilnimi mesti, kjer se spremlja onesnaženost zraka v
okviru državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka, je prikazano na sliki 1.
Na merilnem mestu Zagorje se spremljajo ravni SO2, O3, NOx in PM10, v Trbovljah se izvajajo
meritve SO2, O3, NOx, PM10 in CO, v Hrastniku pa meritve SO2, O3 in PM10. Gauss-Kruegerjevi
koordinati in tip merilnih mest ter tip območja so podani v preglednici 1.
Preglednica 1: Gauss-Kruegerjevi koordinati in tip merilnih mest ter tip območja na podobmočju
SIC_ZS za merilna mesta v okviru državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega
zraka
Merilno mesto
Zagorje
Trbovlje
Hrastnik

GKKy
500070
503116
506805

GKKx
109663
110533
111089

Tip merilnega mesta
prometno
ozadje
ozadje

Tip območja
mestno
predmestno
mestno
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Slika 1: Območje čezmerne onesnaženosti in lokacije merilnih mest v okviru državne merilne
mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka

2

Raven onesnaženosti z delci PM10

Za delce PM10 so predpisane letne in dnevne mejne vrednosti. Letna mejna vrednost znaša 40
µg/m3, dnevna mejna vrednost pa 50 µg/m3 in je lahko presežena največ 35-krat v koledarskem
letu. Rezultati meritev ravni onesnaženosti z delci PM10 v obdobju od 2002 do 2015 so prikazani
na slikah 2 in 3. Na sliki 2 so prikazane povprečne letne koncentracije delcev, na sliki 3 pa
število preseganj dnevne mejne vrednosti v posameznem koledarskem letu. Letna mejna
vrednost po letu 2008 na merilnih mestih v Zasavju ni bila presežena. Precej bolj problematična
so preseganja dnevne mejne vrednosti, ki so omejena na hladno polovico leta. Najbolj
problematični meseci so januar in februar ter november in december. V Zasavju je bilo
dovoljeno število preseganj dnevne mejne vrednosti v obdobju od 2002 do 2015 preseženo
vsako leto na merilnem mestu v Zagorju. Podobno stanje je tudi na lokaciji v Trbovljah, kjer je
bilo število preseganj manjše od dovoljenega le v letu 2014. Najmanjše število preseganj je
zabeleženo v Hrastniku, kjer je bilo dovoljeno število preseganj preseženo le v letu 2011. Trend
zmanjševanja koncentracij delcev po letu 2002 je opazen predvsem z vidika letnih povprečnih
koncentracij in je posledica zmanjšanja izpustov zaradi izgraditve čistilnih naprav na
industrijskih objektih. V zadnjih petih letih so razlike med posameznimi leti predvsem posledica
meteoroloških razmer v hladni polovici leta. Višje koncentracije delcev in s tem tudi večje število
preseganj so povezani z daljšimi obdobji stabilnega vremena, ko v neprevetrenih dolinah in
kotlinah nastajajo izraziti temperaturni obrati. Po drugi strani pa so daljša padavinska obdobja,
pogosti prehodi vremenskih front in višje temperature povezani z nižjimi ravnmi delcev. Za leti
2011 in 2015 so tako značilna daljša obdobja stabilnega vremena, kar se je pokazalo tako na
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številu preseganj dnevne mejne koncentracije kot tudi na nekoliko višji povprečni letni
koncentraciji.

Povprečna letna koncentracija PM10
(ug/m3)
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Slika 2: Povprečne letne vrednosti PM10 na merilnih mestih v Zasavju
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Slika 3: Število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10 na merilnih mestih v Zasavju
3

Viri onesnaževanja

Izpusti celotnega prahu iz industrijskih virov na območju Zasavja v letu 2014 so prikazani v
preglednici 2, primerjava z letom 2011 pa v preglednici 3. Primerjava med letoma 2011 in 2014
kaže, da se je obseg izpustov industrijskih virov v tem obdobju zmanjšal za skoraj 80 %. Pri tem
je treba dodati, da dva največja industrijska vira iz leta 2014 (Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o.,
in Lafarge Cement, d. o. o.) nista več aktivna, kar pomeni, da so izpusti zaradi industrije še
manjši. Lokacije posameznih večjih industrijskih virov in obremenjenost državnih cest glede na
PLDP (povprečni letni dnevni promet) so prikazane na sliki 4.
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Preglednica 2: Emisije celotnega prahu iz industrijskih virov na območju Zasavja v letu 2014
(vir: REMIS, Register nepremičnih virov onesnaževanja zraka v Sloveniji)
Vir
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE, D. O. O. – v likvidaciji
Lafarge Cement, d. o. o.
IGM ZAGORJE, d. o. o.
STEKLARNA HRASTNIK, d. o. o., PE Vitrum
ETI, d. d.
TKI HRASTNIK, d. d.
STEKLARNA HRASTNIK, d. o. o., PE Special
KUM-PLAST, d. o. o., Zagorje ob Savi, PE Kisovec
TELKOM, trgovina in storitve, d. o. o.
BARTEC VARNOST, d. o. o.
JP KOMUNALA TRBOVLJE, d. o. o.
PETROL ENERGETIKA, d. o. o., PE HRASTNIK
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje
FORSTEK orodjarstvo, inženiring, trgovina, zastopstvo,
d. o. o.
KOVIT PROJEKTI, projektiranje, izdelava in montaža
kovinskih izdelkov, d. o. o.
Drugi viri*
Skupaj

Emisije celotnega prahu (kg/leto)
10.897
6.741
3.582
675
456
455
247
246
235
51
50
48
22
13
11
27
23.755

*Posamezni vir ne presega 10 kg izpusta na leto.
Preglednica 3: Emisije celotnega prahu iz industrijskih virov na območju Zasavja v letih 2011 in
2014
Leto
2011
2014

Emisije celotnega prahu (kg/leto)
112.308
23.755
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Slika 4: Lokacije posameznih virov emisij celotnega prahu na območju Zasavja
Na območju Zasavja je bilo na merilnih mestih Zagorje in Trbovlje izvedeno vzorčenje zaradi
določitve virov z uporabo receptorskega modeliranja. Na merilnem mestu Zagorje je vzorčenje
potekalo v posameznih obdobjih 2008/2009, v Trbovljah pa v posameznih obdobjih 2011/2012.
V Zagorju so bili najpomembnejši viri povezani s prometom, izgorevanjem lesne biomase,
resuspenzijo in sekundarnimi anorganskimi delci. V Trbovljah je bilo stanje podobno. V
primerjavi z Zagorjem pa je bil v Trbovljah precej bolj izražen vir, povezan z industrijo. Glede na
dejstvo, da je na območju Zasavja v zadnjem obdobju prenehalo delovati več večjih industrijskih
subjektov (predvsem Termoelektrarna Trbovlje in Lafarge Cement), ponoven preračun ni
smiseln. Za ustrezne podatke, ki se nanašajo na aktualno stanje, je treba vzorčenje ponoviti.

4 Ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti in odgovorni organi za izvajanje ukrepov
Cilji ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka so usmerjeni k zmanjševanju emisij
zaradi ogrevanja stavb (URE in OVE ter odmik od in zmanjšanje uporabe fosilnih goriv) in
emisij prometa. Del ukrepov, ki ne zahtevajo velikih finančnih sredstev, je namenjenih za
promocijo, komuniciranje, ozaveščanje, informiranje ciljnih javnosti in za prikaz dobrih
praks, ti ukrepi pa so enakovredni tistim, ki zahtevajo precejšnja finančna sredstva.
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4.1 Ukrepi za spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
Temeljni cilj pri načrtovanju ukrepov glede ogrevanja stavb je zmanjšanje porabe
toplotne energije. V naslednjem koraku so ukrepi usmerjeni k spodbujanju ogrevanja
stavb z daljinskim ogrevanjem, prednostno z OVE, ki ima zlasti na območju Zasavja
izredno pomembno vlogo za izboljšanje kakovosti zraka, vključno z DOLB, ter k
spodbujanju ogrevanja s plinom na zgoščenih območjih poselitve. Na preostalem delu
nezgoščene poselitve so ukrepi usmerjeni k spodbujanju zamenjave zastarelih malih
kurilnih naprav z novimi ali s toplotnimi črpalkami, ozaveščanju o tej problematiki ter k
seznanjanju uporabnikov teh naprav s takim načinom njihovega upravljanja, ki povzroča
čim manjši izpust delcev.

4.1.1 Daljinsko ogrevanje
4.1.1.1 Vzdrževanje sistema daljinskega ogrevanja, njegova optimizacija in povečevanje
njegove učinkovitosti ter proučitev možnosti odjema iz sistema daljinskega ogrevanja z
geotermalno energijo
Občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (v nadaljnjem besedilu: občine) bodo izvajale
program daljinskega ogrevanja, v katerem je na območjih z večjo gostoto odjema, določeno na
parcelno številko natančno kot prednostni vir ogrevanja priključevanje na sistem daljinskega
ogrevanja. Občine bodo tako politiko izvajale na območjih, na katerih že obstaja ali je
predvideno omrežje daljinskega ogrevanja. Ta ukrep se upošteva pri izdajanju smernic s strani
občin k vsem načrtovanim posegom v prostor.
Občine bodo vzdrževale sistem daljinskega ogrevanja in ga optimizirale ter povečevale njegovo
učinkovitost.
Nosilci ukrepa: država, občine, izvajalec gospodarske javne službe

4.1.1.2 Povečevanje odjema in širitev sistemov za daljinsko ogrevanje
Občine bodo pripravile načrt razvoja daljinskega ogrevanja tako, da bo daljinsko ogrevanje
prednostni vir ogrevanja na območjih z večjo gostoto odjema. Občine bodo izvajale svoje akte, v
katerih že obstaja ali je predvideno omrežje daljinskega ogrevanja, tako, da daljinsko ogrevanje
velja za prednostni način ogrevanja.
Priključevanje objektov na sistem daljinskega ogrevanja je za območje Zasavja zelo pomembno
in se bo spodbujalo s subvencijami za postavitev toplotnih postaj ne glede na vir ogrevanja.
Sredstva za subvencije bo zagotovila država.
Občine se bodo v sodelovanju z državo pripravile na razpis za postavitev toplotnih postaj in v
času razpisov izvajale intenzivno promocijo ukrepov in obveščanje o njih, da se bodo občani z
območij preseganj lahko odločali za uporabo spodbud in da bo delež uporabljenih spodbud ter s
tem število umaknjenih zastarelih malih kurilnih naprav na lesno maso v Zasavju čim večji
oziroma da bo delež zamenjav večji kot na preostalih območjih preseganj.
Promocijo ukrepa bodo usklajevali ministrstvo, pristojno za okolje, ter občine, sodelovali pa
bodo še: energetski svetovalci ENSVET z območja občin, občinski energetski svetovalci,
organizacije civilne družbe in pri razpisih za socialno šibka gospodinjstva tudi centri za socialno
delo.
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Promocija in obveščanje bosta potekala po radiu in televiziji, v občinskih glasilih ter na spletnih
straneh različnih subjektov.
Nosilci ukrepa: občine, država

4.1.2 Ogrevanje s plinom
4.1.2.1 Širitev plinovodnega omrežja
Občine, v katerih je plin pomemben vir ogrevanja, so v svojih aktih določile, da za območja, kjer
plinovodno omrežje že obstaja ali je tam predvideno (LEK), oskrba z zemeljskim plinom velja za
prednostni način ogrevanja.
V skladu s tem občine zgradijo plinovodno omrežje na primestnih območjih.
Nosilka ukrepa: občina

4.1.2.2 Priključevanje objektov na plinovodno omrežje
Zemeljski plin je okolju prijazno in najbolj kakovostno fosilno gorivo. Velik del urbaniziranega
območja občin (odvisno od posamične občine) ima vzpostavljeno možnost oskrbe z zemeljskim
plinom. Na teh območjih bodo občine z različnimi ukrepi še naprej spodbujale občane k
priključevanju na plin in njegovi uporabi. Širitev distribucijskega omrežja zemeljskega plina v
občinah bo potekala v skladu z občinskimi akti in izkazanim interesom občanov za
priključevanje.
Država za nakup plinskih kondenzacijskih kotlov zagotavlja dodatne spodbude na območjih,
kjer je kot prednostni način ogrevanja določena oskrba z zemeljskim plinom.
Država bo spodbujala zavezance v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije, da
bodo na območju občin izvajali ustrezne investicije iz uredbe s ciljem, da se poveča število
gospodinjstev, ki se bodo priključila na plinovodno omrežje.
Nosilci ukrepa: država, občine, plinovodi

4.1.3 Ukrepi na področju naprav za ogrevanje gospodinjstev
4.1.3.1 Dodatno spodbujanje zamenjave kurilnih naprav z ustreznejšimi kurilnimi napravami in
drugimi načini ogrevanja z obnovljivimi viri energije
Zastarele kurilne naprave za ogrevanje gospodinjstev so med glavnimi viri onesnaževanja zraka
z delci PM10. Da bi spodbudili pospešeno zamenjavo zastarelih kurilnih naprav s sodobnejšimi,
varnejšimi in varčnejšimi (energijska učinkovitost novih kurilnih naprav je najmanj 90 %) in hkrati
upoštevali cilje za povečanje deleža obnovljivih virov v energetski bilanci na državni ravni, se v
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razpisih države za spodbujanje vgradnje sodobnih kurilnih naprav na biomaso, toplotnih črpalk
in drugih načinov uporabe obnovljivih virov energije za ogrevanje določijo ugodni pogoji.
Na območjih, ki so v skladu z občinskimi akti predvidena za daljinsko ogrevanje ali oskrbo z
zemeljskim plinom kot prednostnima načina ogrevanja, ne bo mogoče dobiti državne subvencije
za nakup kurilnih naprav na lesno biomaso.
Vgradnja toplotnih črpalk na območjih, kjer je kot prednostni način ogrevanja določena uporaba
zemeljskega plina, in na območjih, kjer ni določen prednostni način ogrevanja, se spodbuja z
dodatnimi državnimi in občinskimi subvencijami.
Občine lahko spodbudam države dodajo svoje spodbude za zamenjavo zastarelih malih kurilnih
naprav s sodobnimi in s toplotnimi črpalkami.
Za socialno šibka gospodinjstva država zagotavlja spodbude za nakup kurilnih naprav na lesno
biomaso in vgradnjo toplotnih črpalk z bolj ugodnimi pogoji, praviloma je spodbuda v višini
100 % investicije.
Upravičenci za kandidiranje na razpis bodo tudi upokojenci in občine kot lastnice stanovanj.
Svetovanje o zmanjševanju porabe energije in zmanjšanju izpustov delcev za energetsko revna
gospodinjstva se izvaja v okviru projekta »Asistenca energetsko revnim občanom« (AERO).
Občine se bodo pripravile na vse razpise za zamenjavo zastarelih kurilnih naprav s sodobnimi in
s toplotnimi črpalkami ter bodo v času razpisov izvajale intenzivno promocijo ukrepov in
obveščanje o njih, da se bodo občani z območij preseganj odločali za uporabo spodbud in da
bo delež uporabljenih spodbud ter s tem število umaknjenih zastarelih malih kurilnih naprav na
lesno maso v Zasavju čim večji oziroma da bo delež zamenjav večji kot na drugih območjih
preseganj.
Promocijo ukrepa bodo usklajevali ministrstvo, pristojno za okolje, ter občine, sodelovali pa
bodo še: energetski svetovalci ENSVET z območja občin, občinski energetski svetovalci,
organizacije civilne družbe in pri razpisih za socialno šibka gospodinjstva centri za socialno
delo.
Promocija in obveščanje bosta potekala po radiu in televiziji, v občinskih glasilih ter na spletnih
straneh različnih subjektov.
Nosilci ukrepa: država, občine

4.1.3.2 Svetovanje občanom o boljši uporabi malih kurilnih naprav in merjenju vlažnosti lesne
biomase
Izvajalci dimnikarskih storitev najmanj dvakrat na leto prihajajo v gospodinjstva, ki imajo male
kurilne naprave na trdno gorivo, in lahko pomembno vplivajo na porabo goriva, njihov izkoristek
in izpuste delcev iz malih kurilnih naprav.
Izvajalci dimnikarskih storitev ob vsakem obisku in opravljanju storitev sprotno ocenijo:
 stanje male kurilne naprave in ustreznost njene uporabe (vzdrževanje, pomanjkljivosti,
dovod zraka ipd.),
 stanje dimnika in odvodnih naprav ter njihovo čiščenje in vzdrževanje,
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stanje trdnih goriv (da so brez kemičnih primesi in premazov; vlažnost drv) in primernost
njihovega skladiščenja.

Izvajalci dimnikarskih storitev seznanjajo uporabnike dimnikarskih storitev z energijsko
učinkovitostjo malih kurilnih naprav in svetujejo glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih
kurilnih naprav in z njimi povezanih dimovodnih naprav, zračnikov in pomožnih naprav.
Sestavni del dejavnosti izvajalcev dimnikarskih storitev je svetovanje občanom glede uporabe
malih kurilnih naprav, vključno s pregledom kakovosti in meritvami vlažnosti lesne biomase in s
posebnim poudarkom na preprečevanju kurjenja vlažnih drv. Ob morebitnih manjših
pomanjkljivostih naprav in glede goriva občanom svetujejo in priporočajo, kako jih odpraviti, da
bodo doseženi boljši izkoristek goriva, manjši izpusti delcev in večja varnost uporabe kurilnih
naprav. Ministrstvo, pristojno za okolje, bo organiziralo dodatno izobraževanje vseh izvajalcev
dimnikarskih storitev ter zagotovilo zgibanke in finančno pokritje dodatnih stroškov izvajalcev
dimnikarskih storitev.
Ministrstvo, pristojno za okolje, v letu 2017 vsem izvajalcem dimnikarskih storitev zagotovi
merilnike vlažnosti drv.
Izvajalci dimnikarskih storitev bodo ob vsakem opravljanju storitev gospodinjstvu ponudili
meritev vlažnosti drv, vedno pa jo morajo opraviti na zahtevo gospodinjstva.
Izvajalci dimnikarskih storitev ob opravljenih storitvah (če izmerijo majhen izkoristek in prevelike
izpuste male kurilne naprave) gospodinjstvom svetujejo zamenjavo naprave s sodobnejšo in jih
seznanjajo z možnostjo dodatne finančne spodbude za zamenjavo zastarelih malih kurilnih
naprav, ki jo zagotavlja država na območjih preseganj prek razpisov Eko sklada po odlokih o
načrtu za kakovost zraka.
Občinska uprava bo zagotovila promocijo svetovanja izvajalcev dimnikarskih storitev v občinskih
sredstvih javnega obveščanja.
Ocenjuje se, da je glede na sedanje stanje s pravilnim vzdrževanjem naprav in uporabo zračno
suhe biomase tehnično mogoče zmanjšati izpuste delcev iz obstoječih malih kurilnih naprav v
povprečju za 50 %, porabo goriva pa za 15 %. Cilj je, da v treh letih z izobraževanjem in
ozaveščanjem občanov dosežemo 20-odstotno zmanjšanje emisij trdnih delcev iz malih kurilnih
naprav na trdno gorivo ter hkrati zmanjšamo porabo trdnih goriv za 10 % samo s tem ukrepom.
Nosilci ukrepa: država, občine, izvajalci dimnikarskih storitev

4.1.3.3 Izobraževanje in vzpostavitev posebnega spletnega mesta za umno uporabo lesne
biomase kot goriva v malih kurilnih napravah
Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, in
ministrstvom, pristojnim za gozdarstvo, vzpostavi, vzdržuje in izboljšuje odzivno spletno mesto
za pametno uporabo lesne biomase kot goriva v malih kurilnih napravah. Občina vzpostavi
povezavo na spletno stran tega ministrstva.
Za uspešno uporabo informacij s spletnih mest se izvaja promocija spletnega mesta, informacije
pa se lahko sporočajo gospodinjstvom tudi drugače. Občina pred vsako kurilno sezono na
krajevno primeren način oglašuje spletno mesto in v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za
okolje, po svoji oceni na podlagi vsebin s spletnega mesta v gospodinjstva dostavlja ustrezna
tiskana gradiva.
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Ministrstvo, pristojno za okolje, pred začetkom kurilne sezone in v posebnem obdobju možnega
poslabšanja kakovosti zraka v okviru napovedi objavi tudi informacijo o pomembnosti pravilne
uporabe lesne biomase kot goriva v malih kurilnih napravah in o drugih ukrepih, ki zmanjšujejo
izpuste.
Nosilci ukrepa: država, občine

4.1.3.4 Izvajanje poostrenega nadzora nad kurjenjem odpadkov v malih kurilnih napravah
Država poostreno nadzoruje kurjenje gorljivih odpadkov v malih kurilnih napravah. Povečala bo
učinkovitost delovanja dimnikarskih storitev za izvajanje tega ukrepa in izboljšala sistem za
izvedbo ukrepa.
Ministrstvo, pristojno za okolje, bo v enem letu po sprejetju tega odloka pripravilo vse potrebne
predpise in zagotovilo učinkovit sistem za nadzor ob sumu kurjenja gorljivih odpadkov v mali
kurilni napravi.
Ministrstvo, pristojno za okolje, bo v enem letu po sprejetju tega odloka izboljšalo odzivnost ob
prijavah suma kurjenja gorljivih odpadkov v malih kurilnih napravah.
Inšpektorat, pristojen za okolje, ob začetku kurilne sezone, enkrat v kurilni sezoni in enkrat izven
kurilne sezone izvaja povečano število poostrenih nadzorov. Pri tem sodeluje tudi z
ministrstvom, pristojnim za zdravje, in sicer tako, da ob ugotovljenih kršitvah intenzivno in
sprotno obvešča javnost o njih, da se take kršitve v celoti odpravijo.
Nosilka ukrepa: država

4.1.3.5 Zagotavljanje kakovosti lesnih goriv v malih kurilnih napravah prek skupne spletne
platforme
Država vzpostavi platformo za trženje lesnih goriv v Sloveniji. Vzpostavi in upravlja jo Gozdarski
inštitut Slovenije.
Gozdarski inštitut Slovenije bo vzpostavil tudi posebno spletno stran, na kateri bodo vsi
ponudniki lesne biomase ponujali svoje proizvode. Na spletnih straneh bodo objavljene tudi
dobre prakse s področja kakovosti goriv ter informacije glede priprave in prodaje lesne biomase
za ogrevanje (tehnologije, varnost, analize, napovedi, potrebe lesne industrije, stanje in zdravje
gozdov, tržna poročila in napovedi ipd.).
Nosilka ukrepa: država

4.1.3.6 Vzpostavitev in delovanje mobilnega demonstracijskega centra za kurjenje v malih
kurilnih napravah
Država bo v letih 2017 in 2018 vzpostavila mobilni demonstracijski center za kurjenje v malih
kurilnih napravah (v nadaljnjem besedilu: MDCMKN) s ciljem celovito prikazati pravilno pripravo
drv in pravilno kurjenje v mali kurilni napravi. S prikazom v fizični in digitalni obliki bodo zdajšnji
in prihodnji uporabniki malih kurilnih naprav pridobili potrebna znanja in informacije za
gospodarno in okolju prijazno uporabo malih kurilnih naprav.
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Država bo v sodelovanju z občino zagotavljala, da bo MDCMKN v mesecih pred začetkom
kurilne sezone v celotni občini seznanjal občane s pravilno pripravo drv v zimsko-pomladanskih
mesecih in pravilnim kurjenjem v malih kurilnih napravah.
Nosilci ukrepa: država, občine

4.1.3.7 Sanitarno čiščenje slovenskih gozdov in uporaba še uporabne lesne biomase kot
trdnega goriva v kotlovnicah daljinskega ogrevanja
Med vzroki za slabšo kakovost lesne biomase kot kuriva so zaradi bolezni ali lokalnih ujm
podrta ali poškodovana drevesa v gozdovih, ki jih lastniki gozdov ne pospravijo pravočasno,
nato pa se kljub temu uporabijo kot kurivo slabše kakovosti (premalo sušeno in »okuženo« z
glivami). Drevesa, ki trajno ostanejo v gozdu, so vir novih okužb (kostanj, jesen, lubadar na
iglavcih ipd.).
Država in občine bodo v sodelovanju z gozdarskim sektorjem, lastniki gozdov ter javnimi podjetji
s področja oskrbe s toplotno energijo načrtovale, organizirale in izvajale nekajletne aktivnosti,
da se bo les, ki še ima zadostno kurilno vrednost, v celoti pospravil in uporabil kot gorivo v
kotlovnicah daljinskega ogrevanja.
Če take kotlovnice na območju katere od občin ni ali ima premajhno moč, bo zagotovljena raba
te vrste lesne biomase v eni od bližnjih kotlovnic, ki ima zadostno moč.
Nosilci ukrepa: država, občine

4.1.3.8 Obvladovanje nenadnih velikih presežkov lesne biomase po ujmah in izbruhih bolezni v
gozdovih
Zaradi nenadnih ujm (žledolomi, viharji, plazovi) in občasnih obolelosti gozdov (lubadar,
kostanjev rak, šiškarica in druge) je pričakovati dokaj redno zagotavljanje lesa nizkega
cenovnega razreda, ki ga je mogoče predelati v lesne polproizvode (iverka, papirna »kaša« itd.).
Vendar del te lesne mase ne bo več uporaben niti za tako predelavo, ampak bo uporaben samo
za lesno biomaso za kurjenje v kurilnih napravah.
Cilj je, da se večina tega lesa porabi za lesnopredelovalno industrijo, preostali del lesa in
mehanski ostanki od spravila lesa pa se uporabijo kot kurivo v kotlovnicah daljinskega
ogrevanja. Če take kotlovnice na območju katere od občin ni ali ima premajhno moč, bo
zagotovljena raba te vrste lesne biomase v eni od bližnjih kotlovnic, ki ima zadostno moč.
Država in občine bodo v sodelovanju z gozdarskim sektorjem, lastniki gozdov ter javnimi podjetji
s področja oskrbe s toplotno energijo načrtovale, organizirale in izvajale nekajletne aktivnosti
»pospravljanja« poškodovanega lesa kot odgovor na ujme in bolezni.
Nosilci ukrepa: država, občine
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4.1.3.9 Trajno odvažanje lesne biomase kot ostanka obrezovanja sadnega in okrasnega drevja
v sezoni
Občine bodo svojim komunalnim službam ali drugemu ustreznemu poslovnemu subjektu
določile obveznost, da vsako pomlad kot svojo redno dejavnost izvaja odvoz lesne biomase ob
obrezovanju sadnega in okrasnega drevja in živih mej na območju občine.
Izvajalec dejavnosti mora po predhodnem obvestilu o nastanku večjih količin lesnih ostankov s
strani občanov ali drugih subjektov te odpeljati v treh dneh.
Izvajalec komunalne službe o novem načinu izvajanja storitve obvesti občane na krajevno in
časovno primeren način ob začetku leta, ko izda obvestilo o letnem načrtu odvozov.
Občine o novi storitvi obveščajo občane in promovirajo to opravilo.
Dodatna storitev trajnega odvažanja lesne biomase kot ostanka obrezovanja sadnega in
okrasnega drevja se začne izvajati v letu 2018.
Ministrstvo, pristojno za okolje, pripravi, promovira in distribuira informacije o še drugih načinih
uporabe lesnih ostankov od obrezovanja drevja (npr. kompostiranje, zastirka, gojenje gob itd.)
Nosilci ukrepa: država, občine

4.1.4 Horizontalni ukrepi
4.1.4.1 Lokalna energetska zasnova
Lokalni energetski koncept in odlok o načrtu kakovosti zraka se izvajata usklajeno.
Nosilci ukrepa: občine
4.1.4.2 Seznanjanje z zmanjševanjem toplotnih izgub stavb in spodbujanje takega
zmanjševanja
Z zmanjševanjem toplotnih izgub stavb se zmanjšuje potreba po toploti za ogrevanje,
sorazmerno s tem se zmanjšujejo tudi emisije onesnaževal zaradi ogrevanja. Energetska
sanacija stavb je glavni dolgoročni ukrep za zmanjšanje onesnaženosti zraka.
Energetska sanacija stavb se spodbuja z državnimi subvencijami.
Občine bodo zagotavljale prostore in delovno opremo za dejavnosti energetsko svetovalne
službe ENSVET. Služba bo okrepljena in bo obveščala občane o možnosti brezplačnih
energetskih nasvetov in pridobivanju informacij o nepovratnih sredstvih in posojilih, ki jih Eko
sklad v okviru svojih dejavnosti namenja za zmanjševanje toplotne izgube stavb.
Nosilci ukrepa: država, občine, ENSVET
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4.1.4.3 Izvaja se energetska prenova objektov v občinski lasti
Občine že imajo vpeljano energetsko knjigovodstvo v vseh svojih objektih. Izdelane so tudi
energetske izkaznice za večino javnih objektov, ki imajo več kot 50 m2 ogrevalne površine.
Na podlagi analiz in energetskih pregledov je za javne in stanovanjske objekte, ki so v občinski
lasti, pripravljen poseben projekt energetske sanacije s prednostno izvedbo sanacije do konca
leta 2019 (število objektov je določeno za vsako občino posebej).
Nosilci ukrepa: občine, država

4.1.3.4 Natančna evidenca malih kurilnih naprav
Izvajalci dimnikarskih storitev pošiljajo evidence kurilnih naprav in izmerjenih vrednostih emisij
dimnih plinov (vrsta, tip, starost, moč kurilne naprave, rezultati meritev dimnih plinov, vrsta
goriva, vlažnost drv itd.) v posebno spletno aplikacijo (EviDim). Država izvede povezljivost
evidenc o nepremičninah Geodetske uprave Republike Slovenije, evidenc kurilnih naprav in
evidenc o energetskih izkaznicah stavb.
Država zagotovi, da so ti podatki dostopni tudi občinam.
Nosilci ukrepa: država, izvajalci dimnikarskih storitev

4.2 Ukrepi na prometnem področju
Ukrepi na prometnem področju temeljijo zlasti na prehodu (in vračanju) k trajnostni
mobilnosti. Pri uporabi motorjev z notranjim izgorevanjem se spodbujata zamenjava
takih motorjev z motorji brez izpustov ali z minimalnimi izpusti delcev in izboljšanje
učinkovitosti vseh vrst prometa.

4.2.1 Spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni občin
Občine bodo izvajale celostno prometno strategijo kot strateški dokument, v katerem so
zagotovile strokovne podlage za prostorsko načrtovanje in urejanje prometa na območju občin.
Občine bodo prednostno izvajale zlasti naslednje ukrepe:
 omogočanje celovitih pogojev za pešačenje, da se bo ta način premikanja precej
povečal,
 širjenje in povezovanje kolesarskih stez ter zagotavljanje drugih potrebnih pogojev,
da kolesarstvo postane pretežni del prevoza v občinah,
 urejanje, omogočanje in spodbujanje javnega potniškega prometa,
 organizacijsko-upravljavski ukrepi, ki bodo povezovali in krepili trajnostno mobilnost
kot prevladujoč način prometa,
 v preostalem delu uporabe osebnih avtomobilov ukrepe, ki bodo povzročali čim
manjše izpuste delcev.
Nosilci ukrepa: občine
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4.2.2 Zagotovitev parkiranja koles na železniških postajališčih, ob zgradbah javne uprave in na
vseh mestih večje zgostitve kolesarskega prometa
Vse občine bodo zagotovile graditev in ureditev nadstrešnic na železniških postajah, ob
zgradbah javne uprave in na vseh mestih večje zgostitve kolesarskega prometa za parkiranje
koles.
Hkrati z izgradnjo in določitvijo kolesarskih površin po občini se bodo zagotavljale tudi površine
za parkiranje koles ob kolesarskih površinah.

Nosilci ukrepa: občine

4.2.3 Nadgraditev postaj in postajališč JPP z vidika prometne varnosti in standardov kakovosti
storitev JPP
Občine bodo zagotovile varne dostope do postaj in postajališč javnega prevoza z graditvijo
pločnikov in kolesarskih stez.
Občine zagotovijo izboljšanje povezav pločnikov do avtobusnih postajališč za JPP in ureditev
varnih dostopov. Nadgradijo se avtobusna postajališča JPP, da bodo ustrezala sodobnim
standardom in bodo lahko dostopna tudi invalidom.

Nosilci ukrepa: občine

4.2.4 Trajnostna parkirna politika
Občine bodo zagotovile povečanje brezplačnega parkiranja na železniških postajah (t. i. parkiraj
in se pelji).
Na območjih, kjer ni mogoče zagotoviti večjega števila parkirnih mest, se bo za obstoječa
parkirna mesta uvedlo plačevanje parkirnine (bolnišnica, zdravstveni dom), rešitve bodo odvisne
od posameznih občin.
Nosilci ukrepa: občine

4.2.5 Urejanje javnega potniškega prometa
Za povečevanje deleža javnega potniškega prometa bo prilagojen vozni red z možnostjo
povečanja pogostosti odhodov mestnih avtobusov.
Posebna pozornost se nameni povezavam naselij z železniškimi postajami za zadovoljitev
potreb po mobilnosti dnevnih migrantov, pri čemer je treba zagotoviti večjo točnost in
zanesljivost železniškega prometa. Vozni redi in povezave rednih in šolskih prog se dodatno
uskladijo. Občine bodo uredile tudi subvencioniranje šolskih, dijaških in upokojenskih letnih
vozovnic. Proučile bodo možnost uvedbe brezplačnega prevoza na železniško postajo ob
prometnih konicah.
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Nosilci ukrepa: občine, država, prevozniki

4.2.6 Spodbujanje izdelave mobilnostnih načrtov in promocija trajnostne mobilnosti
Subjekti javnega sektorja in gospodarskega sektorja na območju občin, ki do konca leta 2016
še niso izdelali mobilnostnih načrtov in imajo več kot 30 zaposlenih, za svoje potrebe izdelajo
mobilnostne načrte, v katerih določijo ukrepe za povečanje trajnostne mobilnosti.
Državni organi in drugi subjekti javnega sektorja ter gospodarstva na območju občin morajo
medsebojno uskladiti ukrepe iz svojih načrtov.
Državni organi in drugi subjekti javnega sektorja ter gospodarstva izvajajo ukrepe iz načrta in po
potrebi posodabljajo načrte.
Nosilci ukrepa: občine, država, posamezni subjekti javnega sektorja in gospodarski sektor

4.2.7 Preusmeritev tovornega prometa na železnico
Zaradi povečevanja tovornega prometa, ki ga uporabljajo predvsem večji industrijski obrati
gradbene, kemične, steklarske in druge industrije, se ocenjuje, da so emisije prahu iz cestnega
tovornega prometa razmeroma visoke, zato jih je treba precej zmanjšati. Proučene bodo
možnosti, da se večji del tovornega prometa preusmeri na železnico.
Nosilci ukrepa: država, občine, izvajalci gospodarskih dejavnosti, ki imajo svoje obrate na
območju Zasavja, in Gospodarska zbornica Slovenije

4.2.8 Izboljšanje cestne infrastrukture
Država bo v skladu s programom razvoja javne prometne infrastrukture pospešeno izvajala
dejavnosti pri graditvi ceste G2-108 na odseku Hrastnik–Zidani Most, ki bo kot cestna povezava
državnega pomena povezovala območje Zasavja s tretjo razvojno osjo in prek nje s cestnimi
povezavami mednarodnega pomena.
Prizadevala si bo za ureditev obvoznice z navezavo na cesto Hrastnik–Zidani Most–Radeče in
na drugi strani skozi predor do Prebolda oziroma navezave na obstoječo AC.

Nosilka ukrepa: država

4.2.9 Optimizacija zimskega posipanja in soljenja cest
Ceste se bodo posipale le s soljo (natrijevim kloridom) oziroma soljo z dodatki kalcijevih in
magnezijev kloridov. Posipanje z drobljenimi kamnitimi agregati je dopustno samo v izjemnih
primerih ob posebnih vremenskih razmerah. Ti izjemni primeri se opredelijo v načrtih zimske
službe. Navedeno velja tudi za posipanje površin za pešce. Posipi s kamnitimi agregati se še
vedno dopusti na malo ali zelo malo obremenjenih cestah nižjega reda s strmimi nakloni zunaj
naselij in na makadamskih voziščih, kjer bi drugačen način zimskega vzdrževanja povzročal
prevelike težave v prometu. Ti odseki cest morajo biti opredeljeni v načrtih zimske službe.
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Nosilci ukrepa: občine, država, izvajalci zimske službe

4.2.10 Komunalna vozila in taksi služba
Vozni park komunalnih služb se bo postopoma obnavljal z vozili na stisnjeni zemeljski plin ali
hibridni ali električni pogon. Dopusten je tudi nakup vozil na pogon z notranjim izgorevanjem, ki
ustrezajo najmanj emisijskemu razredu EURO VI. Podjetja pripravijo akcijske načrte za uvajanje
okolju prijaznih vozil v svoje vozne parke.
Občina lahko določi pogoje za taksi službo in jo spodbuja k zmanjševanju emisij prašnih delcev.
Občina določi pogoje za dostavna vozila in spodbuja izvajalce dostavnih služb k uporabi okolju
prijaznih vozil. Podjetja pripravijo akcijske načrte za uvajanje okolju prijaznih vozil v svoje vozne
parke.
Občina določi pogoje za vozila služb varovanja in spodbuja izvajalce dejavnosti varovanja k
uporabi okolju prijaznih vozil. Podjetja pripravijo akcijske načrte za uvajanje okolju prijaznih vozil
v svoje vozne parke.
Država lahko zagotovi dodatne spodbude za zamenjavo komunalnih, dostavnih, taksi in drugih
vozil.
Nosilci ukrepa: občina, izvajalci občinskih komunalnih javnih služb, taksi služb, dostavnih služb
in služb varovanja

4.2.11 Spodbujanje elektromobilnosti

Ne glede na to, da je z vidika kakovosti zraka končni cilj prehod k prevozu blaga po železnici in
k trajnostni mobilnosti potnikov, lahko v prehodnem obdobju prehod dizelskih motorjev osebnih
avtomobilov k elektromotorjem pomembno prispeva k zmanjšanju izpustov delcev.
Občine in država bodo usklajeno zagotavljale ukrepe za odpravljanje ovir za preboj
elektromobilnosti ter spodbujale elektromobilnost, zlasti pa:
 bodo občine na svojih zemljiščih omogočile postavitev ustrezne pametne polnilne
infrastrukture ob upravnih občinskih objektih, ob objektih upravnih enot, fakultet,
študentskih domov, bolnišnic in zdravstvenih domov ter drugih objektih občinske in
državne javne uprave, kjer imajo občani dnevne opravke. Občine bodo po ureditvi –
rezervaciji zemljišč ponudile ustrezno usposobljenemu subjektu, ki izvaja dejavnost
storitve polnjenja, da postavi ustrezno pametno polnilno infrastrukturo, pri čemer
bodo polnilnice delovale pri pobiranju stroškov polnjenja in pobiranju parkirnine ob
možnostih sodobnih načinov plačila,
 bodo občine (oziroma upravniki parkirišč z več kot 50 parkirnimi mesti) na javnih
parkiriščih v mestu zagotovile, da bosta najmanj 2 % parkirnih mest opremljena z
ustrezno pametno polnilno infrastrukturo. Občine bodo po ureditvi – rezervaciji
zemljišč ponudile ustrezno usposobljenemu subjektu, ki izvaja dejavnost storitve
polnjenja, da postavi ustrezno pametno polnilno infrastrukturo, pri čemer bodo
polnilnice omogočale uporabo sodobnih načinov plačila,
 bodo občine s predpisi uredile, da bodo bodoči investitorji skupnih stanovanjskih
stavb od leta 2018 naprej na parkiriščih lastnikov stanovanj, kjer je več kot 30
parkirnih mest, zagotovili na to število parkirnih mest najmanj eno parkirno mesto,
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rezervirano za parkiranje vozil z elektromotorji in opremljeno z ustrezno pametno
polnilno infrastrukturo,
občine spodbujajo trgovce in gostince, da opremijo parkirne površine z ustrezno
pametno polnilno infrastrukturo,
bodo občine spodbujale zamenjavo zastarelih komunalnih vozil nizkih emisijskih
razredov EURO s hibridnimi ali elektro vozili, pri čemer bodo komunalna podjetja
postopno zagotovila potrebno pametno polnilno infrastrukturo,
bo država glede na finančne vire za najmanj tri leta zagotavljala ustrezne spodbude
za nakup osebnih in poslovnih vozil, avtobusov in komunalnih vozil, pri čemer bo
delež spodbud z območji s slabo kakovostjo zraka višji,
država lahko zagotavlja dodatne spodbude za infrastrukturo za elektromobilnost.

Vsaka od občin izvaja način spodbud in hitrost za prehod v skladu s svojimi načrti.
Nosilci ukrepa: občine, država

4.2.12 Izboljšanje cestne infrastrukture, namenjene kolesarjem in pešcem
Izboljša se cestna infrastruktura, namenjena pešcem in kolesarjem, ob državnih cestah, da bi
omogočili nemotorizirane oblike prevoza iz bližnjih zaselkov. Občine in država izdelajo načrt, da
se vse kolesarske steze povežejo v enotno omrežje in da se zagotovi izvedba teh povezav
najmanj do konca leta 2020.
Nosilci ukrepa: država, občine

4.2.13 Omejevanja in umirjanje prometa
Občine izvajajo načrt omejevanja in umirjanja prometa – uvajanje »cone 30« na ulicah, kjer je
veliko žrtev prometa in so najbolj ranljivi otroci.
Posebna pozornost pri omejevanju in umirjanju prometa (poleg prometne varnosti) bo
namenjena urejanju problematičnih con za pešce ter izpostavljenih območij za varen in učinkovit
kolesarski promet.
Nosilci ukrepa: občine

4.2.14 Odprava zastojev v prometu in zagotavljanje visoke pretočnosti v prometu
Dokler so osebni avtomobili najpogostejši način prevoza oseb, je eden od pomembnih ukrepov
odprava zastojev in povečanje prepustnosti v prometu, pri čemer ima posebno prednost
zagotavljanje pretočnosti za JPP.
Na območju občin bo izvedena ustrezna analiza prepustnosti prometa, kar bo podlaga za
izvajanje ukrepov.
Nosilci ukrepa: občine
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4.2.15 Priročnik in promocija varčne vožnje (prilagojen za kakovost zraka)
Država izdela priročnik varčne vožnje s ciljem zmanjšati porabo goriva, izboljšati znanje varne
vožnje in zmanjšati izpust delcev ter ga objavi na spletni strani o kakovosti zraka ministrstva,
pristojnega za okolje.
Država vsako leto izvaja različne aktivnosti v zvezi z varčno vožnjo in pri tem sodeluje z
različnimi deležniki.
Občine se na svoj krajevno primeren način vključujejo v te aktivnosti ter uporabljajo navedeni
priročnik in druga gradiva, ki jih pripravi država.
Nosilci ukrepa: občine, država

4.2.16 Ustanavljanje klubov lastnikov avtomobilov za skupno uporabo avtomobilov
Za zmanjševanje števila avtomobilov bo država v sodelovanju z občinami spodbujala in
promovirala ustanavljanje lokalnih klubov lastnikov avtomobilov za skupno uporabo
avtomobilov. Namen skupne uporabe avtomobilov je, da skupinski lastniki avtomobilov skupno
načrtujejo deljeno uporabo avtomobilov in jih tudi skupaj vzdržujejo.
Nosilci ukrepa: država, občine

4.2.17 Zagotavljanje prevoza na klic gibalno oviranim osebam in skupinam ljudi, ki nimajo ali ne
želijo imeti osebnega avtomobila, ter prevoza z območij, kjer ni smiselna vzpostavitev JPP z
rednim voznim redom (prevoz »na zahtevo«)
Za zmanjševanje števila osebnih avtomobilov bodo občine spodbujale uvedbo prevoza »na
zahtevo« za gibalno ovirane osebe in skupine ljudi, ki nimajo ali ne želijo imeti osebnega
avtomobila (v okviru mestnega JPP ali druge zasebne pobude, npr. upokojenci kot dodaten
zaslužek), da bi se tako zagotovil prevoz z območij, kjer ni smiselna vzpostavitev JPP z rednim
voznim redom.
Občine bodo nov način prevoza intenzivno promovirale in o njem obveščale občane, tudi s
ciljem, da bi gospodinjstva zmanjšala količino lastnih osebnih avtomobilov.
Nosilci ukrepa: občine

4.2.18 Spodbujanje trajnostnega prevoza za prihod v službo
Ministrstvo, pristojno za promet, v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za okolje, delo,
gospodarstvo, javno upravo in zdravje, prouči še druge načine spodbujanja trajnostnega
prihoda v službo, vključno z ugodnejšim vračilom potnih stroškov.
Ministrstvo, pristojno za javno upravo, izdela nov model povrnitve potnih stroškov in ga takoj
uvede v uporabo, ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pa ga v sodelovanju z GZS poskuša
uvesti tudi v gospodarstvu.
Nosilci ukrepa: država, GZS
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4.2.19 Zagotavljanje prevoza koles na avtobusih in vlakih v javnem potniškem prometu
Ministrstvo, pristojno za promet, v sodelovanju z izvajalci primestnega in medkrajevnega
avtobusnega in železniškega prometa začne v letu 2017 uvajati – zagotavljati prevoz koles na
avtobusih in v vlakih; tak prevoz bi do konca leta 2019 lahko zagotavljala najmanj polovica vozil,
predvsem tistih, ki vozijo proti Ljubljani.
Nosilka ukrepa: država
4.2.20 Ureditev kolesarskih stez in ureditev cestišč za uporabo koles ter odprava ključnih
pomanjkljivosti za množično uporabo kolesarjenja za dnevne opravke
Občine bodo pregledale vse kolesarske poti, ki bi jih lahko uporabljalo več kolesarjev za dnevne
opravke (prihod v službo, prihod v šolo, prihod do državnih-občinskih in javnih mest,
prostočasne aktivnosti, trgovine in lokali, parki itd.), ter ugotovile ključne pomanjkljivosti, kot so:
manjkajoči deli kolesarskih stez, ovire na stezah, nepravilno ali pomanjkljivo postavljena
križanja kolesarskih stez s cestami, nepravilno ali pomanjkljivo postavljena križanja kolesarskih
stez s pločniki, nepravilno ali pomanjkljivo postavljena križanja kolesarskih stez z avtobusnimi
postajališči, neosvetljeni deli stez, pomanjkljive označbe, nevarna križanja, luknje na stezah in
cestah, pomanjkljivosti čiščenja pločnikov pozimi, pomanjkanje varnih stojal za kolesa, relativno
nizka kolesarska kultura posameznikov, uporaba kolesarskih stez s kolesi na motorni pogon itd.
Na podlagi analize bodo takoj začele odpravljati vse pomanjkljivosti, tako da bodo kolesarji
lahko v treh letih množično vsakodnevno uporabljali kolesarske steze za večino dnevnih
opravkov v mestu.
Nosilci ukrepa: občine
4.2.21 Sprotna in intenzivna promocija novih kolesarskih stez
Občine skupaj z drugimi deležniki (kolesarske mreže, športna združenja, organizacije s
področja varstva okolja, organizacije s področja varovanja zdravja, turistična združenja ipd.)
sprotno ob »odprtju« kolesarskih stez, na kolesarskih prireditvah (ter športnih in rekreacijskih) in
ob vseh priložnostih ter zlasti ob začetku kolesarskih sezone vedno promovirajo kolesarjenje za
prevoz v službo in po rednih dnevnih opravkih.
Ministrstvo, pristojno za okolje, postane promotor, soorganizator (in po potrebi tudi plačnik dela
stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo ministrstva, pristojnega
za okolje, označbami kakovosti zraka v Sloveniji in navedbo, da ministrstvo, pristojno za okolje,
podpira (in sofinancira) področje oziroma prireditev s ciljem ustvariti trajne učinke na zdravje in
okolje z vidika kakovosti zraka.
Nosilci ukrepa: država, občine

4.2.22 Sprotna in intenzivna promocija uporabe JPP
Občine bodo skupaj z drugimi deležniki (upokojenska združenja, delodajalci, organizacije s
področja varstva okolja in varovanja zdravja, turistična združenja ipd.) sprotno ob »odprtju«
novih avtobusnih prog, uvedbi novih avtobusov in vseh podobnih priložnostih, zlasti pa na
začetku šolskega in študijskega leta in tudi ob drugih priložnostih spodbujale JPP za prevoz v
službo in po dnevnih opravkih.
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Ministrstvo, pristojno za okolje, postane promotor, soorganizator (in po potrebi tudi plačnik dela
stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo ministrstva, pristojnega
za okolje, označbami kakovosti zraka v Sloveniji in navedbo, da ministrstvo, pristojno za okolje,
podpira (in sofinancira) področje oziroma prireditev s ciljem ustvariti trajne učinke na zdravje in
okolje z vidika kakovosti zraka.
Nosilci ukrepa: država, občine

4.2.23 Ureditev pločnikov in varnih prehodov za pešce ter odprava ključnih pomanjkljivosti, ki
ovirajo pešačenje po dnevnih opravkih
Občine bodo pregledale večino poti, pločnikov in prehodov za pešce, ki bi jih lahko uporabljalo
več pešcev za vsakodnevne opravke (prihod v službo, prihod v šolo, obisk državnih oziroma
občinskih in javnih mest, prostočasne dejavnosti, trgovine in lokali, parki ipd.), ter ugotavljale
ključne pomanjkljivosti, kot so: manjkajoči deli pločnikov, ovire na pločnikih, nepravilno ali
pomanjkljivo postavljeni prehodi za pešce, neosvetljeni deli cest, nevarna križanja, luknje na
cestah in škropljenje pešcev ob dežju, pomanjkljivo čiščenje pločnikov pozimi itd.
Na podlagi analize bodo začele navedene pomanjkljivosti odpravljati.
V občinah se bodo vzpostavile cone za pešce, skupaj z ukrepi omejevanja in umirjanja prometa.
Občine bodo skupaj z državo promovirale nove cone za pešce in o njih obveščale občane, da
jih bodo ti v resnici začeli vsakodnevno uporabljati in tako zmanjšali vsakodnevno uporabo
avtomobila.
Nosilci ukrepa: občine
4.2.24 Promocija – kampanje
a)

Za hojo in pohodništvo

Občine in država bodo skupaj z drugimi deležniki (upokojenska združenja, delodajalci,
organizacije s področja varstva okolja in varovanja zdravja, turistična združenja, kulturna
društva ipd.) ob množičnih pohodniških prireditvah in drugih priložnostih spodbujale hojo in
pohodništvo tudi kot vsakodnevno pešačenje v službo in po opravkih, vključno s kombinacijo
uporabe JPP (pešačenje do postajališč in postaj), s ciljem ohraniti ustrezno kakovost zraka.
Ministrstvo, pristojno za okolje, postane promotor, soorganizator (in po potrebi tudi plačnik dela
stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo ministrstva, pristojnega
za okolje, označbami kakovosti zraka v Sloveniji in z navedbo, da ministrstvo, pristojno za
okolje, podpira (in sofinancira) področje oziroma prireditev s ciljem ustvariti trajne učinke na
zdravje in okolje z vidika kakovosti zraka.
b)

Za hojo in tek/maraton

Občine bodo skupaj z drugimi deležniki (športna, kulturna in pohodniška društva, organizatorji
športnih prireditev in maratonov, delodajalci, organizacije s področja varstva okolja in varovanja
zdravja, turistična združenja ipd.) sprotno ob pohodih, tekaških tekmah in prireditvah ter na
maratonih in ob vseh drugih priložnostih spodbujale hojo in pohodništvo tudi kot vsakodnevno
pešačenje v službo in po opravkih, vključno s kombinacijo uporabe JPP (pešačenje do
postajališč in postaj), s ciljem ohraniti ustrezno kakovosti zraka.
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Ministrstvo, pristojno za okolje, postane promotor, soorganizator (in po potrebi tudi plačnik dela
stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo ministrstva, pristojnega
za okolje, označbami kakovosti zraka v Sloveniji in navedbo, da ministrstvo, pristojno za okolje,
podpira (in sofinancira) področje oziroma prireditev s ciljem ustvariti trajne učinke na zdravje in
okolje z vidika kakovosti zraka.
c)

Za hojo in planinarjenje

Občine in država bodo skupaj z drugimi deležniki (upokojenska združenja, delodajalci,
organizacije s področja varstva okolja in varovanja zdravja, turistična združenja, planinska
društva ipd.) spodbujale hojo in pohodništvo tudi kot vsakodnevno pešačenje v službo in po
opravkih, vključno s kombinacijo uporabe JPP (pešačenje do postajališč in postaj), s ciljem
ohraniti ustrezno kakovost zraka.
Ministrstvo, pristojno za okolje, postane promotor, soorganizator (in po potrebi tudi plačnik dela
stroškov), pri čemer se vse promocijsko in drugo gradivo označi z glavo ministrstva, pristojnega
za okolje, označbami kakovosti zraka v Sloveniji in navedbo, da ministrstvo, pristojno za okolje,
podpira (in sofinancira) področje oziroma prireditev s ciljem trajnih učinkov na zdravje in okolje z
vidika kakovosti zraka.
Nosilci ukrepa: država, občina
4.2.25 Kolesu prijazna vrtec in šola
Vsakodnevno prevažanje otrok v šole in vrtce z avtomobili je tudi eden od razlogov za
poslabševanje kakovosti zraka v mestih. Zato je zelo pomembno, da se uporabijo vse možnosti
za izboljšanje kakovosti zraka tudi na tem področju.
Občine bodo v sodelovanju z vsemi vrtci in šolami na svojem območju proučile vse možnosti
drugačnega načina prihoda otrok v vrtec in šolo. V sodelovanju z vrtci in šolami bodo tudi
odpravile vse ovire na območju prevoza otrok in izpolnile vse potrebne pogoje, da se bo delež
otrok, ki prihajajo v vrtec in šolo peš, s kolesom ali javnim potniškim prometom, zelo povečal.
Nosilke ukrepa: občine

4.2.26 Peš v šolo in vrtec
Otroci iz vrtcev in otroci (nižjih razredov) osnovnih šol morajo več hoditi, kar pomeni zlasti manj
voženj z avtomobili njihovih staršev.
Občine bodo v sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami ter sveti staršev uvedle ukrepe, ki bodo
povečali število otrok, ki pešačijo v vrtec in šolo:
 preveritev varnostnih okoliščin, izdelava načrta varnih šolskih poti do vseh treh
osnovnih šol v Trbovljah in osnovnih šol drugih občin ter izvedba ustreznih ukrepov,
 preveritev prometnovarnostnih okoliščin in izvedba ustreznih ukrepov,
 odstranitev vseh »logističnih« ovir in preprek na gravitacijskih območjih na poti do šol,
 vzpostavitev vseh potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za učinkovit in varen
prihod otrok v šolo.
Občine bodo v sodelovanju s starši in šolami znova preverile ustreznost zagotavljanja
avtobusnih prevozov otrok v šolo in jih po potrebi spremenile; nepotrebni avtobusni prevozi v
bližini šol se ukinejo, na oddaljenih območjih, kjer ni avtobusnega prevoza v šolo, pa znova
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uvedejo. Zlasti pa je treba mlade in njihove starše ozavestiti o pomenu in koristi hoje, torej
pešačenja, kot najbolj naravnega načina premikanja človeka.
Nosilke ukrepa: občine

4.2.27 Uvedba sistema izposoje koles in električnih koles v občinah
Občine bodo najpozneje v letu 2018 uvedle sistem izposoje koles in električnih koles ter v ta
namen nabavile potrebno število koles in električnih koles. Za izvajanje sistema izposoje koles
in električnih koles bo na območjih občin zagotovljeno potrebno število krajev izposoje, ki ga bo
določila vsaka občina posebej. Sistem izposoje koles se bo nadgrajeval v skladu s celostno
prometno strategijo.
Država zagotovi dodatne spodbude za uvedbo sistema v občinah.
Nosilci ukrepa: država, občine

4.3 Ukrepi na drugih področjih
4.3.1 Podporni in drugi ukrepi
4.3.1.1 Povečanje učinkovitosti javne uprave za boljšo kakovost zraka
Celovita uporaba svetovnega spleta za delovanje javne uprave in celotnega javnega sektorja ter
javnih služb.
Javna uprava, celotni javni sektor in javne službe lahko za svoje delovanje bolje izkoristijo
možnosti svetovnega spleta za manjše obremenjevanje okolja, tudi na področju kakovosti
zraka.
Javna uprava, javni sektor in javne službe bodo izkoristile vse možnosti, ki jih omogoča svetovni
splet, da bodo zasebni in poslovni uporabniki lahko urejali svoje zadeve z njimi na daljavo po
svetovnem spletu, ne da bi morali osebno obiskati njihove poslovne prostore.
V ta namen bodo navedeni poslovni subjekti v naslednjih treh letih še večji delež svojega
poslovanja prilagodili poslovanju po svetovnem spletu, s čimer se bodo potrebe poslovnih
uporabnikov po fizičnem dostopu do njihovih prostorov občutno zmanjšale.
Nosilci ukrepa: država, občine in vsi subjekti javnega sektorja ter javnih služb z njune
pristojnosti

4.3.1.2 Ozelenitev občin
Na površine rastlin se adsorbirajo delci in tako pripomorejo k znižanju koncentracij delcev v
zraku. Rastline absorbirajo tudi druga onesnaževala, kot so dušikovi oksidi in ozon, ter tako
pripomorejo k izboljšanju kakovosti zraka. Zelene površine prispevajo tudi k zmanjševanju
mestnega toplotnega otoka, izboljšajo mikroklimo in so eden izmed ukrepov za prilagajanje
podnebnim spremembam. Zelene površine v občinah se skrbno varujejo, hkrati pa se pri
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načrtovanju novih zelenih površin upošteva njihov pomen za kakovost zraka tako pri njihovem
obsegu kakor tudi pri izbiri vrst zasajenih rastlin.
Nosilci ukrepa: občine, država

4.3.1.3 Delovanje posebnega spletnega mesta za kakovost zraka in njegovo izboljševanje
Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z občinami vzdržuje in nadgrajuje spletno mesto z
informacijami v zvezi s kakovostjo zraka z naslednjimi vsebinami:
 pomen kakovosti zraka;
 pomen čistega zraka za zdravje;
 letni podatki o preteklih emisijah in temeljne značilnosti teh emisij glede na čas
(analize, trendi ipd.) ter podatki o učinkih ukrepov;
 viri emisij po skupinah (male kurilne naprave, promet, industrija in drugi viri);
 ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka, ki jih lahko izvajajo posamezniki in
gospodinjstva v vsakodnevnem življenju;
 kratkoročni ukrepi, ki so predvideni pri nekajdnevnem zaporednem in visokem
preseganju mejnih vrednosti;
 dostop do tega odloka;
 povezave do drugih spletnih mest s področja vsebin o kakovosti zraka (EU,
organizacije civilne družbe s področja kakovosti zraka, evropska mesta in regije);
 povezave do spletnih mest občin v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka;
 kontaktni podatki.
Za uspešno uporabo informacij s spletnega mesta se izvaja promocija tega spletnega mesta,
informacije pa se gospodinjstvom sporočajo tudi drugače.
Nosilci ukrepa: država, občine.

4.3.1.4 Izvajanje stalne medsektorske sociološko-ekonomske analize kot podlage za
načrtovanje ukrepov
Ministrstvo, pristojno za okolje, izvaja stalno medsektorsko sociološko-ekonomsko analizo o
socioloških, ekonomskih in drugih okoliščinah ter pogojih za ravnanje ljudi in gospodinjstev
glede kakovosti zraka. Na podlagi ugotovitev analize je treba čim bolj natančno načrtovati letno
uporabo virov za izboljšanje kakovosti zraka in spremembe načrtov za kakovost zraka.
Nosilka ukrepa: država

4.3.1.5 Izobraževanje in ozaveščanje o kakovosti zunanjega zraka
Ministrstvo, pristojno za okolje, ministrstvo, pristojno za zdravje, in občine skupaj izvajajo akcije
izobraževanja in ozaveščanja javnosti s kampanjami o kakovosti zraka ter o tem odloku takoj po
njegovem sprejetju.
Kampanje so osredotočene vsakokrat na drug konkreten vidik kakovosti zraka.
Nosilci ukrepa: država, občine
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4.3.1.6 Preprečevanje ognjemetov v času kurilne sezone
Ognjemeti v času kurilne sezone zelo poslabšajo kakovost zraka za več dni zapored.
Občine se odpovedujejo ognjemetu v času kurilne sezone.
Občine bodo proučile možnost, da ob posebnih priložnostih namesto ognjemetov priredijo
svetlobne laserske predstave, in si bodo prizadevale, da bodo to sprejeli tudi subjekti na
njihovem območju, ki bi radi izvajali ognjemete.
Občine bodo krajevno in časovno primerno vse poslovne in druge subjekte in občane na
območju preseganj mejnih vrednosti pri morebitnih pripravah na ognjemete ozaveščale o
škodljivosti ognjemetov za kakovost zraka in zdravje ljudi ter o drugih škodljivih vplivih na okolje,
tudi o težavah, ki jih imajo zaradi tega domače in divje živali.
Občine bodo vse možne pripravljavce in izvajalce ognjemetov pravočasno skušale prepričati, da
ne bodo izvajali ognjemetov.
Država si bo skupaj z občinami prizadevala za uresničitev tega cilja.
Nosilci ukrepa: država, občine

4.3.1.7 Vključitev zagotavljanja kakovosti zraka v občinske akte
Občine zagotavljajo vključitev izvajanja ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v vse svoje akte
tako, da njihovo načrtovanje in izvajanje zajemata tudi ukrepe za boljšo kakovost zunanjega
zraka iz tega odloka in drugih predpisov, ki vplivajo na kakovost zraka.
Nosilci ukrepa: občine

4.3.1.8 Spodbujanje in promocija tehnoloških rešitev za izboljšanje kakovosti zraka na področju
URE in OVE ter trajnostne mobilnosti
Država bo skupaj z znanostjo in gospodarstvom spodbujala tehnološki razvoj za izboljšanje
kakovosti zraka na področju URE in OVE ter trajnostne mobilnosti v Sloveniji ter zagotavljala
ustrezne spodbude (oziroma se bo pri ustreznih razpisih kot eden od prednostnih učinkov
upoštevalo tudi izboljšanje kakovosti zraka), tako da bodo inovacije na teh področjih takoj
uporabljene za izboljšanje kakovosti zraka v Sloveniji, pa tudi za tržni preboj na svetovnem
tržišču.
V okviru ukrepa v Sloveniji poteka razvoj filtra delcev za male kurilne naprave. Filter se bo v
okviru razvojne faze najprej testiral na območju občine Trbovlje, v naslednji fazi pa se bo ukrep
razširil na vse tri občine.
Nosilka ukrepa: država
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4.3.1.9 Prostorsko načrtovanje v skladu s potrebo za izboljšanje kakovosti zraka
Uporaba prostora in načrtovanje njegove uporabe pomembno vplivata tudi na kakovost zraka,
in to tako z vidika učinkovitosti ogrevanja poslovnih in zasebnih stavb kot trajnostne mobilnosti.
Prostorsko načrtovanje je doslej premalo upoštevalo problematiko kakovosti zraka s teh dveh
vidikov in premalo prispevalo k boljši kakovosti zraka.
Občine bodo pri prostorskem načrtovanju upoštevale potrebe glede kakovosti zraka in
načrtovale predvsem zaokrožena in strnjena območja poselitve, ki bodo omogočala stroškovno
učinkovito daljinsko ogrevanje ali uporabo plina in toplotnih črpalk. Območja bodo načrtovana
tudi tako, da bodo omogočala učinkovito uporabo JPP, kolesarstva in hoje oziroma zmanjšala
potrebo po dnevni uporabi osebnega avtomobila.
Nosilci ukrepa: občine

4.3.1.10 Izdelava videoprodukcij, digitalnih in animiranih vsebin s področja kakovosti zraka in
njihovo predstavljanje javnosti
Za izboljševanje kakovosti zraka se bodo pripravile ustrezne in konkretne videoprodukcije ter
digitalizirane (tudi animirane) oblike vsebin po tematskih sklopih s področja kakovosti zraka.
Vsebine bodo trajno dostopne na spletnih mestih ministrstva in organov v sestavi ter poslane
območjem preseganj in vsem občinam v Sloveniji.
Posamične vsebine bodo v sodelovanju z ministrstvom predstavljene javnosti ob posebnih
priložnostih (začetek kurilne sezone, nenadni dogodki, ob sprejetju posamičnih predpisov s
področja kakovosti zraka ipd.) in večkrat predvajane po televiziji.
Nosilka ukrepa: država

4.3.1.11 Določitev skrbnika izvajanja tega odloka v občini
Vsaka občina posebej in ministrstvo, pristojno za okolje, v enem mesecu po sprejetju tega
odloka določita njegovega skrbnika (upravitelja) za usklajevanje izvajanja ukrepov med
različnimi področji, pomembnimi za izvajanje tega odloka v občini, in za njegovo usklajeno
izvajanje.
Nosilci ukrepa: država, občine

4.3.2 Ukrepi gospodarstva
4.3.2.1 Izvajalci gospodarskih dejavnosti
Izvajalci gospodarskih dejavnosti se zavedajo pomena kakovosti čistega zraka za okolje in
zdravje ljudi, zato dejavno sodelujejo pri zmanjševanju trdih delcev iz naprav, ki jih upravljajo.
Zlasti se priporoča izvajanje ukrepov, navedenih v nadaljevanju.
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Nosilci ukrepov: izvajalci gospodarskih dejavnosti (pravne in fizične osebe), ki imajo svoje
obrate na območju občin, ter gospodarska in obrtno-podjetniška zbornica

4.3.2.2 Uveljavitev sistema ravnanja z okoljem
Izvajalci gospodarskih dejavnosti izvedejo usposabljanje za uveljavitev sistema ravnanja z
okoljem v vseh podjetjih (po svojih finančnih in kadrovskih zmožnostih), ki vključuje pripravo
načrta za usposabljanje, organizacijske prilagoditve in investicije.

4.3.2.3 Spodbujanje najboljših razpoložljivih tehnik (tehnologij BAT – Best Available
Technology)
Izvajalci gospodarskih dejavnosti v okviru BAT spodbujajo tehnologije, ki najmanj onesnažujejo
zrak z delci PM10.

4.3.2.4 Zmanjševanje prašenja pri prevozu sipkega tovora
Izvajalci gospodarskih dejavnosti zagotavljajo prevoz sipkega tovora po večini v pokritih
tovornjakih ali cisternah.
Pri pretovoru trdnih snovi je treba paziti na:
 popolno ali pretežno zaprtje prostorov, kjer se izvaja pretovor;
 odsesavanje lijakov na presipnih mestih;
 uporabo učinkovitih sistemov filtriranja in zbiranja delcev iz ubežnih emisij (filtri);
 nadzorovano delovanje odsesovalnih naprav;
 uporabo vetrobranov pri pretovoru na odprtem;
 prepoved pretovora pri velikih hitrostih vetra (določiti mejo v m/s);
 prilagajanje višine iztresa spreminjajoči se višini nasutja;
 prašenje/megličenje z vodo na izstopnih odprtinah in v zbirnih lijakih;
 tesnjenje mest, kjer lahko nastane ubežna emisija.
Priporoča se, da izvajalci gospodarskih dejavnosti čim bolj in po svojih zmožnostih zagotavljajo
nadzorovan pretovor sipkega tovora v cisterne, s čimer se zmanjšajo enkratni izpusti sipkega
tovora v okolico. Priporoča se tudi zapiranje strojev in druge opreme za obdelavo trdnih snovi
(mletje, mešanje).

4.3.2.5 Zaščita površin z različnimi odprtimi materiali
Izvajalci gospodarskih dejavnosti zaščitijo in preprečujejo odnašanje prašnih delcev z vseh
odprtih površin zemljišč.

4.3.2.6 Skupne naloge občin in gospodarstva
Občine bodo vse večje gospodarske subjekte povabile, da skupaj preverijo možnosti skupnih
aktivnosti za izboljšanje kakovosti zraka.
Nosilci ukrepov: občine, gospodarstvo
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4.4 Kratkoročni ukrepi
Kratkoročni ukrepi se izvajajo zaradi skrajšanja obdobij s preseženimi dnevnimi mejnimi
vrednostmi PM10 v zunanjem zraku. Kratkoročni ukrepi vsebujejo priporočila občanom in
ustanovam, da v okviru svojih možnosti začasno zmanjšajo emisije delcev pri uporabi prometnih
sredstev in kurilnih naprav za ogrevanje ter drugih naprav, ki oddajajo večje količine delcev.
Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z občinami pripravi zloženko s priporočili
občanom za zmanjševanje emisij PM10 v času čezmerne onesnaženosti z delci PM10, vključno s
priporočili o ravnanju v času čezmerne onesnaženosti za zmanjševanje vplivov na zdravje.
Zloženka vsebuje tudi druge informacije o onesnaženosti zraka na območju občin.
Ministrstvo, pristojno za okolje, v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravi pravne podlage za
učinkovitejše izvajanje kratkoročnih ukrepov za podelitev pooblastil občin, ki jim omogočajo, da
v času preseganja mejnih vrednosti lahko omejijo promet, določijo način ogrevanja
gospodinjstev in sprejmejo druge kratkoročne ukrepe (npr. prepovejo ognjemete na območju
vseh občin).

Nosilci ukrepa: občine, država, povzročitelji obremenitve

5 Drugi podatki
V skladu s 1.10 točko priloge 7 Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in
8/15) so vsi razpoložljivi podatki ali njihovi viri, ki niso vsebovani v tem odloku, objavljeni na
spletni
strani
ministrstva,
pristojnega
za
okolje
(http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/zrak/).
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0
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115.290

0
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država

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

2019

Drugi subjekti
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0

Skupaj drugi
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4.1.3.2

4.1.3.1

4.1.2.1
4.1.2.2

115.290

0

Celotna
vrednost
projekta

Št.

4.1.1.2

VIR
SPODBUDE:
K-kohezija, Ppodnebni
sklad, EZ

Vzdrževanje
sistema
daljinskega
ogrevanja,
njegova
optimizacija
in
povečevanje
njegove
učinkovitosti ter proučitev
možnosti odjema iz sistema
daljinskega ogrevanja iz
geotermalne energije
Povečevanje odjema in
Priključitev starejše EZ
širitev sistemov za daljinsko eno-dvo
ogrevanje
stanovanjske
stavbe - nakup
toplotne postaje po
EZ. Največja
možna spodbuda
je 2.000 EUR.
Širitev plinovodnega omrežja
Priključevanje objektov na
Vgradnja pl.
EZ
plinovodno omrežje
kond. kotla za cent.
ogrevanje v
starejše
stanovanjske
zgradbe
Dodatno spodbujanje
O skupne vsote
P
zamenjav obstoječih kurilnih 5.000.000 EUR po
naprav z ustreznejšimi
Programu sklada
kurilnimi napravami in
za podnebne
drugimi načini ogrevanja z
spremembe se
obnovljivimi viri energije
ocenjuje, da bo
samo za območja
preseganj skupno
zagotovljeno
polovico sredstev.
Višina spodbud za
območja preseganj
bo višja, sama
razdelitev med
območji preseganj
je načelna in
odvisna od
samega interesa
gospodinjstev ob
razpisu.
Svetovanje in informiranje
občanom za boljše
posluževanje malih kurilnih
naprav in merjenje vlažnosti
lesne biomase
Izobraževanje in
Gradiva pripravlja
vzpostavitev posebnega
MOP skupaj z
spletnega mesta za umno
drugimi resorji,
uporabo lesne biomase kot
občina dostavlja
goriva v malih kurilnih
tiskana gradiva
napravah
gospodinjstvom.

Dodatna pojasnila

10932 /

4.1.1.1

Št. ukrepa Ukrep

PRILOGA 2
PODROBNEJŠI PROGRAM UKREPOV NA OBMOČJU ZASAVJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Natančna evidenca malih
kurilnih naprav
SKUPAJ URE IN OVE
EURE

4.1.4.4

4.2.4
4.2.5

4.2.3

Konkretna višina
sredstev in delež
spodbude države
bo znana ob
razpisu.

K

K

K

Skupno je za
P
pripravo platforme
predvideno 25.000
EUR (za vse načrte
skupaj). Načelno
torej za en načrt
deljeno s sedem.
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Št.

4.2.2.

PROMET
4.2.1

4.1.4.3

4.1.4.1
4.1.4.2

4.1.3.9

4.1.3.8

4.1.3.7

Spodbujanje trajnostnega
prevoza na ravni občin
Zagotovitev parkiranja koles
na železniških postajališčih,
ob zgradbah javne uprave in
vseh mestih večje zgostitve
kolesarskega prometa
Nadgraditev obstoječih
postaj in postajališč JPP z
vidika prometne varnosti in
standardov kakovosti storitev
JPP
Trajnostna parkirna politika
Urejanje javnega potniškega
prometa

Vzpostavitev in delovanje
mobilnega demostracijskega
centra za kurjenje v malih
kurilnih napravah
Sanacija (sanitarno čiščenje)
slovenskih gozdov in
uporaba še uporabne lesne
biomase kot trdno gorivo v
kotlovnicah daljinskega
ogrevanja
Obvladovanje nenadnih
velikih presežkov lesne
biomase po ujmah in
izbruhih bolezni v gozdovih
Trajno odvažanje lesne
biomase kot ostankov
obrezovanja sadnega in
okrasnega drevja v sezoni
Lokalna energetska zasnova
Obveščanje in spodbujanje
zmanjševanja toplotnih izgub
stavb
Vzpostavi se organizirano
energetsko upravljanje
objektov v občinski lasti in
obnova teh objektov

4.1.3.6

4.1.3.5

Izvajanje poostrenega
nadzora nad kurjenjem
odpadkov v malih kurilnih
napravah
Zagotavljanje kakovosti
lesnih goriv v malih kurilnih
napravah preko skupne
spletne platforme

4.1.3.4
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Preusmeritev tovornega
prometa na železnico

Izboljšanje cestne
infrastrukture

Ukrepi za zmanjšanje emisij
zaradi zimskega posipanja
cest

Komunalna vozila in taksi
služba

Spodbujanje
elektromobilnosti in njen
preboj
Izboljšanje cestne
infrastrukture, namenjene
kolesarjem in pešcem

Omejevanja in umirjanje
prometa

Odprava zastojev v prometu
in zagotavljanje visoke
pretočnosti v prometu
Odprava zastojev v prometu
in zagotavljanje visoke
pretočnosti v prometu

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.13

4.2.13

P

P

K
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0

0

0

0

0
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0

0

0

76.500

0
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0

0

0

16.229

0

0

0

0

0

122.709

0

0

0

16.229

0

0

0

0

0
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0

0

0
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0
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286.321

0

0

58.424

0

0

0

90.000

Št.

4.2.2014

Nakup komunalnih
vozil emisijskega
razreda Euro VI,
delež državne
spodbude je 80 %
brez DDV. Izračun
je izhodiščni, v
času priprav na
razpis se zagotovi,
da Zasavje lahko v
praksi
enakopravno
kandidira.

Strošek vključuje
tudi delno
uresničevanje
mobilnostnih
načrtov
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4.2.12

Spodbujanje izdelave
mobilnostnih načrtov in
promocija trajnostne
mobilnosti

4.2.6

Stran
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4.3.1.2
4.3.1.3

UKREPI NA DRUGIH
PODROČJIH
Povečanje učinkovitosti
javne uprave za boljšo
kakovost zraka
Ozelenitev občin
Delovanje posebnega
spletnega mesta za kakovost
zraka in njegovo
izboljševanje

SKUPAJ PROMET

Priročnik in promocija varčne
vožnje (prilagojen za
kakovost zraka)
Ustanavljanje klubov
lastnikov avtomobilov in
skupne uporabe avtomobilov
Zagotavljanje prevoza na klic
gibalno oviranim osebam in
skupinam ljudi, ki nimajo ali
ne želijo imeti osebnega
avtomobila ter prevoza z
območij, kjer ni smiselno
imeti JPP z rednim voznim
redom (prevoz na
»zahtevo«)
Stimulacija prihoda v službo
na trajnostni način
Zagotavljanje prevoza koles
na avtobusih in vlakih v
javnem potniškem prometu
Ureditev kolesarskih stez in
ureditev cestišč za uporabo
koles ter odprava ključnih
pomanjkljivosti za množično
uporabo kolesarjenja za
dnevne opravke
Sprotna in intenzivna
promocija novih kolesarskih
stez
Sprotna in intenzivna
promocija uporabe JPP
Ureditev pločnikov, varni
prehodi za pešce in odprava
ključnih pomanjkljivosti za
množično uporabo pešhoje
za dnevne opravke
Promocija – kampanje: a)
pešhoje in pohodništva, b)
pešhoje in tekaštva –
maraton, c) pešhoje in
planinarjenja
Kolesu prijazna vrtec in šola
Peš v šolo
Uvedba sistema izposoje
koles in električnih koles v
občinah

Uvedba celotnega P
sistema z nakupom
koles, delež
državne spodbude
je 80 % brez DDV.

Gre za razvojno
fazo in možna
testiranja
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4.2.26
4.2.27
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Spodbujanje in promocija
tehnoloških rešitev za
izboljšanje kakovosti zraka
na področju URE in OVE ter
trajnostne mobilnosti

Prostorsko načrtovanje
skladno s potrebami
izboljšanja kakovosti zraka
Izdelava videoprodukcij,
digitalnih in animiranih
vsebin s področja kakovosti
zraka in njihovo
posredovanje javnosti
Določitev skrbnika izvajanja
tega odloka v občini
Izvajalci gospodarskih
dejavnosti
Uveljavitev sistema ravnanja
z okoljem
Spodbujanje tehnologij BAT
Zmanjševanje prašenja pri
prevozu sipkega tovora

4.3.1.8

4.3.1.9

4.3.2.6

4.3.2.5

4.3.2.3
4.3.2.4

4.3.2.2

4.3.2.1

4.3.1.11

4.3.1.10
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Zaščita površin z različnimi
odprtimi materiali
Skupne naloge občine in
gospodarstva
SKUPAJ DRUGI UKREPI

Vključitev zagotavljanja
kakovosti zraka v občinske
akte

4.3.1.7

4.3.1.6

4.3.1.5

Izvajanje stalne
medsektorske sociološkoekonomske analize kot
podlage za načrtovanje
ukrepov
Izobraževanje in
ozaveščanje o kakovosti
zunanjega zraka
Preprečevanje ognjemetov v
času kurilne sezone

4.3.1.4

Stran
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MINISTRSTVA

Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 –
ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – ZSSve) in
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17) je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
št. 701-43/2016 z dne 15. 11. 2017 na seji dne 7. 12. 2017
izdala naslednjo

73 / 18. 12. 2017 /

3511.

Pravilnik o evidenci državne meje

Na podlagi četrtega odstavka 104. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl.
US, 79/12 – odl. US in 61/17 – ZAID) izdaja ministrica za okolje
in prostor

PRAVILNIK
o evidenci državne meje
1. člen
(vsebina)

ODLOČBO

Ta pravilnik podrobneje ureja vsebino in način vodenja
evidence državne meje.

Katarina Lotrič, rojena 6. 5. 1982, se imenuje na mesto
okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v
Ljubljani.

2. člen

Št. 70101-16/2017
Ljubljana, dne 7. decembra 2017
EVA 2017-2030-0044
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3510.

Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke
na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike
Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 –
ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 –
ZSKZDČEU-1, 19/15 in 23/17 – ZSSve) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10
– ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
št. 701-68/2015 z dne 19. 10. 2017, na 155. redni seji dne
9. 11. 2017 izdala naslednjo

(vsebina evidence državne meje)
(1) Evidenca državne meje obsega podatke o točkah
državne meje in poteku državne meje ter zbirko listin.
(2) Evidenca državne meje je povezana z registrom prostorskih enot in zemljiškim katastrom.
3. člen
(podatki o točkah državne meje)
(1) Državna meja se evidentira v evidenci državne meje
s točkami državne meje.
(2) O točkah državne meje se v evidenci državne meje
vodijo naslednji podatki:
– številke točk državne meje,
– koordinate točk državne meje,
– način označitve točk državne meje in podatki o oznakah,
– sektor državne meje.
(3) V evidenci državne meje se vodi tudi podatek o poteku
državne meje.
4. člen
(številke točk državne meje)
(1) Točkam državne meje se določijo številke točk državne
meje v enotnem sistemu za celo državo od številke 1 naprej.
(2) Če se spremeni državna meja, se novim točkam državne meje določijo nove številke točk državne meje.
(3) Za točke državne meje se vodi tudi številka točke, kot
je določena na podlagi ratificirane mednarodne pogodbe.
5. člen
(koordinate točk državne meje)

ODLOČBO
1. Nikolaja Hožič, rojena 18. 5. 1966 se imenuje za vrhovno državno tožilko na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike
Slovenije.
2. Premestitev državne tožilke Nikolaje Hožič na Vrhovno
državno tožilstvo Republike Slovenije se opravi trideseti dan po
pravnomočnosti odločbe o imenovanju.
Št. 70101-9/2016
Ljubljana, dne 9. novembra 2017
EVA 2016-2030-0059
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

(1) Koordinate točk državne meje se določijo v državnem
koordinatnem sistemu.
(2) Poleg koordinat iz prejšnjega odstavka se v evidenci
državne meje vodijo tudi koordinate točk državne meje v drugih koordinatnih sistemih, če so tako določene z ratificirano
mednarodno pogodbo, z navedbo vrste koordinatnega sistema.
(3) Za koordinate točk državne meje iz prvega odstavka
tega člena se vodi podatek o načinu določitve koordinat, natančnosti koordinat in podatek o geodetskem datumu.
6. člen
(način označitve točk državne meje in podatki o oznakah)
(1) Za točke državne meje se vodi podatek o tem, ali je
točka državne meje v naravi označena. Če je označena, se
vodi tudi podatek, ali je točka državne meje označena neposredno ali posredno.
(2) O oznakah točk državne meje se vodi podatek o vrsti
oznake, kot je določena z meddržavnimi tehničnimi navodili, ki
določajo obliko in velikost oznak točk državne meje.
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(3) Poleg podatka o vrsti oznake iz prejšnjega odstavka
se o oznakah točk državne meje vodijo tudi podatki o:
– številki točke iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika,
– drugih napisih, ki so na oznakah v naravi,
– datumu postavitve oznake,
– datumu in načinu obnove oznake ter
– podatek o ugotovljenih poškodbah ali uničenju oznake.
(4) O posrednih oznakah točk državne meje se vodijo
tudi podatki o številki posredne oznake, koordinatah posredne
oznake in o sektorju državne meje. Številka posredne oznake
se določi v obliki poddelilke številke točke državne meje, ki jo
označuje.
7. člen
(sektor državne meje)
Za točke državne meje se vodi podatek o sektorju, ki
določa pristojnost glede vzdrževanja oznak državne meje med
sosednjima državama, kot je določen z ratificirano mednarodno
pogodbo.
8. člen
(potek državne meje)
Potek državne meje se vodi s povezavo sosednjih točk
državne meje tako, da se državna meja lahko izkazuje v obliki
poligona.
9. člen
(objava šifrantov)
Podatki o natančnosti koordinat točk državne meje, načinu označitve točk državne meje in vrstah oznak točk državne
meje se v evidenci državne meje vodijo v obliki šifrantov, ki so
objavljeni na spletnih straneh Geodetske uprave Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
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(3) Za spremenjene podatke se v evidenci državne meje
evidentira datum spremembe podatka in datum začetka veljavnosti podatka.
(4) Datum začetka veljavnosti podatka je za podatke, ki
se v evidenco državne meje vpisujejo na podlagi ratificirane
mednarodne pogodbe, datum začetka veljavnosti te pogodbe,
za druge podatke pa je datum začetka veljavnosti podatka enak
datumu spremembe podatka.
13. člen
(javnost podatkov)
(1) Podatki, ki se vodijo v evidenci državne meje, so javni.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka postanejo javni z dnem
začetka veljavnosti podatka.
(3) Vsakdo lahko v skladu s predpisi, ki urejajo izdajanje
podatkov iz zbirk podatkov, ki jih vodi geodetska uprava, pridobi
podatke iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o evidenci državne meje (Uradni list RS, št. 118/06).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-459/2017
Ljubljana, dne 14. decembra 2017
EVA 2017-2550-0098
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

10. člen
(povezava evidence državne meje z registrom prostorskih
enot in zemljiškim katastrom)
(1) Povezava evidence državne meje z registrom prostorskih enot in zemljiškim katastrom se zagotavlja tako, da se
v registru prostorskih enot in zemljiškem katastru vodi potek
državne meje.
(2) Register prostorskih enot in zemljiški kataster zagotavljata pridobitev podatkov o vseh prostorskih enotah in
zemljiških parcelah, ki se vsaj v eni točki dotikajo državne meje.
11. člen
(zbirka listin)
Zbirko listin, ki se nanašajo na vpis in spremembe podatkov, ki se vodijo v evidenci državne meje, sestavljajo mejna
dokumentacija (seznam koordinat, mejni načrt, opis meje) in
druga tehnična dokumentacija (elaborati geodetskih meritev in
drugi elaborati), ki se nanaša na vpis in spremembe podatkov
v evidenci državne meje.
12. člen
(vodenje evidence državne meje)
(1) Geodetska uprava vodi evidenco državne meje tako,
da sta omogočeni:
– pridobitev podatkov o razdaljah med sosednjimi točkami
državne meje, med označenimi točkami državne meje, med
točkami in posrednimi oznakami državne meje ter
– povezava z dokumentacijo o določitvi državne meje in o
spremembah državne meje, ki obsega ratificirane mednarodne
pogodbe, konvencije, sporazume, zapisnike in druge dokumente, ki jih hrani ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(2) V evidenci državne meje se trajno hranijo vsi novi in
spremenjeni podatki o državni meji.

3512.

Pravilnik o načinu evidentiranja državne meje
z Republiko Hrvaško

Na podlagi petega odstavka 2. člena Zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (Uradni list RS,
št. 69/17) izdaja ministrica za okolje in prostor

PRAVILNIK
o načinu evidentiranja državne meje
z Republiko Hrvaško
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik podrobneje določa način evidentiranja
državne meje z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje.
(2) Za druga vprašanja, povezana z evidentiranjem državne meje z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje, ki niso
posebej urejena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo
določbe predpisa, ki ureja evidenco državne meje.
2. člen
(način evidentiranja)
Državna meja z Republiko Hrvaško se evidentira v
evidenci državne meje na podlagi kartografskega prikaza
poteka državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča tako, da
se evidentirajo podatki o točkah državne meje z Republiko
Hrvaško, ki določajo potek državne meje z Republiko Hrvaško.
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3. člen
(vodenje koordinat točk državne meje z Republiko Hrvaško)
Koordinate točk državne meje z Republiko Hrvaško se
vodijo v evidenci državne meje tudi v državnem koordinatnem
sistemu D48/GK.
4. člen
(javnost podatkov o državni meji z Republiko Hrvaško)
Podatki o državni meji z Republiko Hrvaško, evidentirani v evidenci državne meje, postanejo javni z dnem
uveljavitve sklepa iz tretjega odstavka 2. člena Zakona o
evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (Uradni list
RS, št. 69/17).
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-460/2017
Ljubljana, dne 14. decembra 2017
EVA 2017-2550-0099
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

3513.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o nacionalnih etalonih

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o nacionalnih etalonih
1. člen
V Pravilniku o nacionalnih etalonih (Uradni list RS,
št. 51/07, 63/08 in 59/14) se v prvem odstavku 9. člena beseda
»devetih« nadomesti z besedo »petnajstih«.
2. člen
V besedilu 11. člena, ki postane prvi odstavek, se 3. točka
spremeni tako, da se glasi:
»3. ciljne razvojno raziskovalne in aplikativne projekte, ki
se izvajajo in izberejo v skladu s predpisi, ki urejajo sofinanciranje in izvajanje ciljno raziskovalnih programov in raziskovalnih
dejavnosti.«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Naloge iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka se
sofinancirajo v obliki delnega pokrivanja materialnih stroškov.«.
3. člen
Tretji odstavek 12. člena se črta.
4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Urad lahko sofinancira ciljne razvojno raziskovalne in aplikativne projekte na prioritetnih področjih meroslovja v Republiki
Sloveniji, predvsem projekte, ki se nanašajo na zmanjšanje
merilne negotovosti ter širitev nabora in obsega merilnih zmogljivosti v skladu z nacionalno strategijo meroslovja.«.
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5. člen
V prvem odstavku 16. člena se za besedo »direktor«
črtata besedi »vsako leto« in se doda besedilo »v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev določi sredstva za tekoče leto, ki
se namenijo za sofinanciranje dejavnosti nosilcev nacionalnih
etalonov in«.
V drugem odstavku se za besedo »se« doda besedilo »za
naloge iz 1., 2. in 4. točke 11. člena tega pravilnika«, formula
pa se nadomesti z naslednjo formulo:

Črta se besedilo »pi – faktorji področja priznanja, ki imajo
lahko vrednosti od 0,2 do 1,5«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »iz« doda besedilo »1., 2. in 4. točke«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Komisija za sofinanciranje predlaga direktorju prednostne teme za razpis in sofinanciranje ciljnih razvojno raziskovalnih in aplikativnih projektov.«.
6. člen
V prvem odstavku 17. člena se za besedo »priznanja«
doda besedilo »za naloge iz 1., 2. in 4. točke 11. člena tega
pravilnika.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Urad najpozneje v dveh mesecih od dneva uveljavitve
tega pravilnika podaljša veljavnost odločb o priznanju pravne
osebe za nosilca nacionalnega etalona, izdanih na podlagi
Pravilnika o nacionalnih etalonih (Uradni list RS, št. 51/07,
63/08 in 59/14), če nosilec nacionalnega etalona izpolnjuje
pogoje za priznanje.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-150/2017
Ljubljana, dne 12. decembra 2017
EVA 2017-2130-0020
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

3514.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Na podlagi 18.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in
27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov
in najvišjih priznanih vrednosti
1. člen
V Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16) se priloga 1 nadomesti
z novo prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Stroški in najvišje priznane vrednosti upoštevani v okviru postopkov, začetih na podlagi predpisa, ki ureja izvajanje
ukrepa Naložbe v osnovna sredstva in podukrepa Podpora za
naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in
trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, pred uveljavitvijo
tega pravilnika, se upoštevajo v skladu s Pravilnikom o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS,
št. 7/16 in 38/16).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-293/2017
Ljubljana, dne 12. decembra 2017
EVA 2017-2330-0067
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

297,08 €
148,54 €

m2
m2

Stran

1.1.1.1.1.1.1.

Novogradnja hlevov za krave molznice-ležalni boksi, polna tla, zunanja jama
za gnojevko, odgnojevanje s pehali
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti

HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE-LEŽALNI BOKSI, ZUNANJA JAMA ZA
GNOJEVKO, ODGNOJEVANJE S PEHALI
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

73 / 18. 12. 2017 /

1.1.1.1.1.1.

1.1.1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.

Št.

1.1.

Metodološka pojasnila: Najvišje priznane vrednosti za gradbena, obrtniška oziroma instalacijska
dela veljajo za enoetažne objekte. V primeru gradnje dvo ali več etažnih objektov mora vlagatelj za
gradbena, obrtniška in instalacijska dela pridobiti najmanj 3 ponudbe.
Pri gradnji hlevov, ki imajo notranjo jamo za gnojevko, se gnojna jama ne šteje za prvo etažo.
Pri izračuni najvišje priznane vrednosti opreme se upošteva celotna neto površina oziroma
prostornina objekta oziroma celotno število živali.
V objektih za prašiče, perutnino in kunce, kjer je potrebno prisilno prezračevanje, je strošek
prezračevanja zajet med gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
Vzdrževalna dela objektov so upravičen strošek samo:
- če se izvedejo sočasno z nakupom notranje opreme objektov in
- so v povezavi z namestitvijo oziroma vgradnjo notranje opreme objektov.
V okviru novogradnje ali rekonstrukcije objektov se priznajo tudi stroški za ureditev dvorišč, ki se
izvajajo v sklopu ureditve okolice objektov, niso pa vključeni v seznam najvišjih priznanih vrednosti
za novogradnjo ali rekonstrukcijo teh objektov. Priznajo se v višini, ki je določena za gradbena in
obrtniška dela za novogradnjo ali rekonstrukcijo dvorišč v okviru podpoglavja 2.1.2.1. Ureditev
dvorišč.
NALOŽBE V HLEVE IN PRIPADAJOČO OPREMO ZA PROIZVODNJO, KRMLJENJE, MOLŽO
IN IZLOČKE ZA PRIREJO MLEKA, MESA IN JAJC TER REJO ŽIVALI
KRAVE MOLZNICE

GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV Z OSNOVNO NOTRANJO OPREMO TER NAKUP
NOTRANJE OPREME OBJEKTOV, KI JE SAMOSTOJNA FUNKCIONALNA CELOTA

VREDNOST V
EUR/ENOTO

1.

ENOTA

VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV

ŠIFRA

»Priloga 1: Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Priloga:

Uradni list Republike Slovenije

10941

Oprema za odgnojevanje

Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora-molzišče ter
naprave za zbiranje in hlajenje mleka

HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE-LEŽALNI BOKSI, REŠETKASTA
TLA, GNOJNA JAMA POD HLEVOM

1.1.1.1.2.3.

1.1.1.1.2.4.

1.1.1.2.

1.1.1.2.1.2.1.

1.1.1.2.1.2

12,45 €
4,67 €

m2
m2

401,21 €
200,61 €
300,91 €
150,45 €

m2
m2
m2

1.296,30 €

256,80 €

250,59 €

465,55 €

m2

žival

žival

žival

žival

2.269,24 €

17,12 €

m2

žival

111,41 €

m2
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1.1.1.2.1.1.1.

Novogradnja hlevov za krave molznice- ležalni boksi, rešetkasta tla, gnojna
jama pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za krave molznice- ležalni boksi, rešetkasta tla, gnojna
jama pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

Oprema za krmljenje

1.1.1.1.2.2.

1.1.1.2.1.1.

Oprema za uhlevitev

1.1.1.1.2.1.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

1.1.1.1.2.

1.1.1.2.1.

Strojne instalacije

1.1.1.1.1.3.3.

222,81 €

m2

Št.

1.1.1.1.1.3.2.

Rekonstrukcija hlevov za krave molznice-ležalni boksi, polna tla, zunanja jama
za gnojevko, odgnojevanje s pehali
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za krave molznice-ležalni boksi, polna tla, zunanja jama
za gnojevko, odgnojevanje s pehali
Elektro instalacije

10942 /

1.1.1.1.1.3.

1.1.1.1.1.2.1.

1.1.1.1.1.2

novogradnje objekta

Stran
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Vzdrževanje hlevov za krave molznice-l ležalni boksi, rešetkasta tla, gnojna
jama pod hlevom
Elektro instalacije

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev

Oprema za krmljenje

Oprema za odgnojevanje

Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora-molzišče ter
naprave za zbiranje in hlajenje mleka

HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE-GLOBOKI NASTILJ

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja hlevov za krave molznice- globoki nastilj

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta

Rekonstrukcija hlevov za krave molznice- globoki nastilj

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

Vzdrževanje hlevov za krave molznice-globoki nastilj

1.1.1.2.1.3.2.

1.1.1.2.1.3.3.

1.1.1.2.2.

1.1.1.2.2.1.

1.1.1.2.2.2.

1.1.1.2.2.3.

1.1.1.2.2.4.

1.1.1.3.

1.1.1.3.1.

1.1.1.3.1.1.

1.1.1.3.1.1.1.

1.1.1.3.1.2

1.1.1.3.1.2.1.

1.1.1.3.1.3.

1.1.1.2.1.3.

13,45 €

m2

253,48 €
126,74 €

190,11 €
95,06 €

10,41 €

m2

m2
m2

m2

1.224,28 €

79,72 €

244,09 €

483,54€

m2

žival

žival

žival

žival

2.031,63 €

18,32 €

m2

žival

31,77 €

m2
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Elektro instalacije

Strojne instalacije

HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE-MOLZIŠČE (SAMOSTOJEN
OBJEKT)

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja molzišča za krave molznice

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta

Rekonstrukcija molzišča za krave molznice

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

Vzdrževanje molzišča za krave molznice

Vodovod

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora-molzišče ter
naprave za zbiranje in hlajenje mleka

HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE-MLEKARNICA (SAMOSTOJEN
OBJEKT)

1.1.1.3.1.3.2.

1.1.1.3.1.3.3.

1.1.1.4.

1.1.1.4.1.

1.1.1.4.1.1.

1.1.1.4.1.1.1.

1.1.1.4.1.2

1.1.1.4.1.2.1.

1.1.1.4.1.3.

1.1.1.4.1.3.2.

1.1.1.4.2.

1.1.1.4.2.1.

1.1.1.5.

222,03 €

28,41 €
28,41 €

m2

m2
m2

molzno
enoto

6.021,87 €

6.021,87 €

444,07 €

m2

73 / 18. 12. 2017

molzno
enoto

296,05 €

m2

Št.

562,09 €

1,78 €

m2

10944 /

m2

8,63 €

m2

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Novogradnja mlekarnice za krave molznice

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta

Rekonstrukcija mlekarnice za krave molznice

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

Vzdrževanje mlekarnice za krave molznice

Vodovod

1.1.1.5.1.1.

1.1.1.5.1.1.1.

1.1.1.5.1.2

1.1.1.5.1.2.1.

1.1.1.5.1.3.

1.1.1.5.1.3.2.

562,09 €
296,05 €

444,07 €
222,03 €

28,41 €
28,41 €

m2
m2

m2
m2

m2
m2

73 / 18. 12. 2017 /
Stran

KRAVE MOLZNICE IN MLADO GOVEDO

Št.

1.1.2.

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med ležalnimi boksi, boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata, pregrade
za zaščito vrat in podobno), privezi, rešetke (betonske, plastične, kovinske in podobno), obloge na pohodni in ležalni površini
(gumijaste obloge, madraci, vodne blazne in podobno), boksi in kletke (individualni boksi za teleta in podobno), mobilna in
stacionarna oprema za nego živali (krtača, boks za nego parkljev in podobno) ter ostala oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobno), naprave za transport in razdeljevanje krme
(avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme
(avtomatske krmne postaje za močno krmo, mleko in mlečni nadomestek in podobno), naprave za mletje in mešanje (mlini za
mletje, mešalci in podobno), napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in podobno) ter ostala oprema
Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (strgalo, preklopno ali neskončno pehalo, potisna pehala (krt) in
podobno), naprave za mešanje, zračenje in črpanje gnojevke (mešala, aeracijske črpalke in podobno), mobilne naprave za
odgnojevanje (robot za čiščenje rešetk, mobilno mešalo za gnojevko in podobno) ter ostala oprema
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: molzišče (vsi tipi molzišč vključno z avtomatskim molznim
sistemom in podobno), molzna oprema (molzna enota, mlekovod, vakuumski agregat, pralni avtomat, črpalka za mleko in
podobno), naprave za zbiranje in hlajenje (hladilne cisterne, bazeni, naprave za hlajenje mleka in podobno), mobilno molzišče
(vsi tipi molzišč in podobno) ter ostala oprema

PODROBEN OPIS OPREME V HLEVIH ZA KRAVE MOLZNICE

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

1.1.1.5.1.

Uradni list Republike Slovenije

10945

Novogradnja hlevov za krave molznice in mlado govedo-ležalni boksi, zunanja
jama za gnojevko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za krave molznice in mlado govedo-ležalni boksi,
zunanja jama za gnojevko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za krave molznice in mlado govedo-ležalni boksi, zunanja
jama za gnojevko
Elektro instalacije

1.1.2.1.1.1.

Oprema za uhlevitev

Oprema za krmljenje

Oprema za odgnojevanje

Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora-molzišče ter
naprave za zbiranje in hlajenje mleka

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja hlevov za krave molznice in mlado govedo -ležalni boksi, jama
za gnojevko pod hlevom

1.1.2.1.2.1.

1.1.2.1.2.2.

1.1.2.1.2.3.

1.1.2.1.2.4.

1.1.2.2.1.

1.1.2.2.1.1.

HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE IN MLADO GOVEDO-LEŽALNI
BOKSI, JAMA ZA GNOJEVKO POD HLEVOM

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

1.1.2.1.2.

11,57 €
8,88 €
2,69 €

m2
m2
m2

m2

žival

žival

žival

žival

392,19 €

814,19 €

386,09 €

334,73 €

537,76 €

2.072,77 €

96,72 €

m2

žival

193,43 €

m2

73 / 18. 12. 2017

1.1.2.2.

Strojne instalacije

1.1.2.1.1.3.3.

1.1.2.1.1.3.2.

1.1.2.1.1.3.

1.1.2.1.1.2.1.

128,96 €

m2

Št.

1.1.2.1.1.2

257,91 €

m2

10946 /

1.1.2.1.1.1.1.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE IN MLADO GOVEDO-LEŽALNI
BOKSI, ZUNANJA JAMA ZA GNOJEVKO

1.1.2.1.1.

1.1.2.1.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev

Oprema za krmljenje

Oprema za odgnojevanje

Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora-molzišče ter
naprave za zbiranje in hlajenje mleka

HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE IN MLADO GOVEDO-GLOBOKI
NASTILJ

1.1.2.2.1.3.3.

1.1.2.2.2.

1.1.2.2.2.1.

1.1.2.2.2.2.

1.1.2.2.2.3.

1.1.2.2.2.4.

1.1.2.3.

Novogradnja hlevov za krave molznice in mlado govedo-globoki nastilj

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za krave molznice in mlado govedo - globoki nastilj

1.1.2.3.1.1.

1.1.2.3.1.1.1.

27,36 €
19,29 €
8,07 €

m2
m2
m2

253,48 €
126,74 €
190,11 €

m2
m2

919,73 €

80,77 €

333,86 €

465,08 €

m2

žival

žival

žival

žival

73 / 18. 12. 2017 /

1.1.2.3.1.2

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

147,07€

m2

1.799,44 €

294,14 €

m2

žival

196,09 €

m2

Št.

1.1.2.3.1.

1.1.2.2.1.3.2.

1.1.2.2.1.3.

1.1.2.2.1.2.1.

1.1.2.2.1.2

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za krave molznice in mlado govedo -ležalni boksi, jama
za gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za krave molznice in mlado govedo -ležalni boksi, jama
za gnojevko pod hlevom
Elektro instalacije

1.1.2.2.1.1.1.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

10947

Elektro instalacije

Strojne instalacije

1.1.2.3.1.3.2.

1.1.2.3.1.3.3.

10,41 €
8,63 €
1,78 €

m2
m2
m2

KRAVE DOJILJE

HLEVI ZA KRAVE DOJILJE-GLOBOKI NASTILJ

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja hlevov za krave dojilje-globoki nastilj

1.1.3.1.

1.1.3.1.1.

1.1.3.1.1.1.

m2

253,48 €

73 / 18. 12. 2017

1.1.3.

Št.

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med ležalnimi boksi, boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata, pregrade
za zaščito vrat in podobno), privezi, rešetke (betonske, plastične, kovinske in podobno), obloge na pohodni in ležalni površini
(gumijaste obloge, madraci, vodne blazne in podobno), boksi in kletke (individualni boksi za teleta in podobno), mobilna in
stacionarna oprema za nego živali (krtača, boks za nego parkljev in podobno) ter ostala oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobno), naprave za transport in razdeljevanje krme
(avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme
(avtomatske krmne postaje za močno krmo, mleko in mlečni nadomestek in podobno), naprave za mletje in mešanje (mlini za
mletje, mešalci in podobno), napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in podobno) ter ostala oprema
Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (strgalo, preklopno ali neskončno pehalo, potisna pehala (krt) in
podobno), naprave za mešanje, zračenje in črpanje gnojevke (mešala, aeracijske črpalke in podobno), mobilne naprave za
odgnojevanje (robot za čiščenje rešetk, mobilno mešalo za gnojevko in podobno) ter ostala oprema
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: molzišče (vsi tipi molzišč vključno z avtomatskim molznim
sistemom in podobno), molzna oprema (molzna enota, mlekovod, vakuumski agregat, pralni avtomat, črpalka za mleko in
podobno), naprave za zbiranje in hlajenje (hladilne cisterne, bazeni, naprave za hlajenje mleka in podobno), mobilno molzišče
(vsi tipi molzišč in podobno) ter ostala oprema

95,06 €

m2

10948 /

OPIS OPREME V HLEVIH ZA KRAVE MOLZNICE IN MLADO GOVEDO

1.1.2.3.1.3.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za krave molznice in mlado govedo - globoki nastilj

1.1.2.3.1.2.1.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za krave dojilje-globoki nastilj

Elektro instalacije

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev

Oprema za krmljenje

Oprema za odgnojevanje

HLEVI ZA KRAVE DOJILJE-LEŽALNI BOKSI, ZUNANJA JAMA ZA
GNOJEVKO

1.1.3.1.1.2.1.

1.1.3.1.1.3.2.

1.1.3.1.1.3.3.

1.1.3.1.2.

1.1.3.1.2.1.

1.1.3.1.2.2.

1.1.3.1.2.3.

1.1.3.2.

Novogradnja hlevov za krave dojilje- ležalni boksi, zunanja jama za gnojevko,

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za krave dojilje-ležalni boksi, zunanja jama za
gnojevko,
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

1.1.3.2.1.1.

1.1.3.2.1.1.1.

10,41 €
8,63 €
1,78 €

m2
m2
m2

297,08 €
148,54 €
222,81 €
111,41 €

m2
m2
m2

124,79 €

223,91 €

157,61 €

m2

žival

žival

žival
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1.1.3.2.1.2.1.

95,06 €

m2

506,31 €

190,11 €

m2

žival

126,74 €

m2

Št.

1.1.3.2.1.2

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

1.1.3.2.1.

1.1.3.1.1.3.

1.1.3.1.1.2

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za krave dojilje- globoki nastilj

1.1.3.1.1.1.1.

Uradni list Republike Slovenije
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10949

Strojne instalacije

200,61 €
300,91 €
150,45 €
31,77 €
18,32 €
13,45 €

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med ležalnimi boksi, boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata, pregrade
za zaščito vrat in podobno), privezi, rešetke (betonske, plastične, kovinske in podobno), obloge na pohodni in ležalni površini
(gumijaste obloge, madraci, vodne blazne in podobno), boksi in kletke (individualni boksi za teleta in podobno), mobilna in
stacionarna oprema za nego živali (krtača, boks za nego parkljev in podobno) ter ostala oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobno), naprave za transport in razdeljevanje krme
(avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme
(avtomatske krmne postaje za močno krmo, mleko in mlečni nadomestek in podobno), naprave za mletje in mešanje (mlini za
mletje, mešalci in podobno), napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in podobno) ter ostala oprema

401,21 €

m2

4,67 €

m2

73 / 18. 12. 2017

OPIS OPREME V HLEVIH ZA KRAVE DOJILJE

1.1.3.3.1.3.3.

1.1.3.3.1.3.2.

1.1.3.3.1.3.

1.1.3.3.1.2.1.

1.1.3.3.1.2

1.1.3.3.1.1.1.

Novogradnja hlevov za krave dojilje- ležalni boksi, jama za gnojevko pod
hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za krave dojilje- ležalni boksi, jama za gnojevko pod
hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za krave dojilje- ležalni boksi, jama za gnojevko pod
hlevom
Elektro instalacije

HLEVI ZA KRAVE DOJILJE-LEŽALNI BOKSI, JAMA ZA
GNOJEVKO POD HLEVOM

1.1.3.3.

1.1.3.3.1.1.

Strojne instalacije

1.1.3.2.1.3.3.

12,45 €

m2

Št.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Elektro instalacije

1.1.3.2.1.3.2.

17,12 €

m2

10950 /

1.1.3.3.1.

Vzdrževanje hlevov za krave dojilje-ležalni boksi, zunanja jama za gnojevko,

1.1.3.2.1.3.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Novogradnja hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telicrešetkasta tla, jama za gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telicrešetkasta tla, jama za gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telicrešetkasta tla, jama za gnojevko pod hlevom
Elektro instalacije

1.1.4.1.1.1.

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev

Oprema za krmljenje

Oprema za odgnojevanje

HLEVI ZA REJO GOVEJIH PITANCEV, TELIC IN PLEMENSKIH
TELIC-GLOBOKI NASTILJ, REŠETKE, JAMA ZA GNOJEVKO POD
HLEVOM

1.1.4.1.1.3.3.

1.1.4.1.2.

1.1.4.1.2.1.

1.1.4.1.2.2.

1.1.4.1.2.3.

1.1.4.2.

1.1.4.1.1.3.2.

1.1.4.1.1.3.

1.1.4.1.1.2.1.

1.1.4.1.1.2

1.1.4.1.1.1.1.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

HLEVI ZA REJO GOVEJIH PITANCEV, TELIC IN PLEMENSKIH
TELIC-REŠETKASTA TLA, JAMA ZA GNOJEVKO POD HLEVOM

1.1.4.1.

1.1.4.1.1.

GOVEJI PITANCI, TELICE IN PLEMENSKE TELICE

1.1.4.

304,47 €
152,24 €
17,65 €
11,88 €
5,77 €

m2
m2
m2
m2
m2

žival

žival

žival

73 / 18. 12. 2017 /

€

49,67 €

82,80 €

441,71 €

574,17 €

202,98 €

m2

Št.

žival

405,96 €

m2

Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (strgalo, preklopno ali neskončno pehalo, potisna pehala (krt) in
podobno), naprave za mešanje, zračenje in črpanje gnojevke (mešala, aeracijske črpalke in podobno), mobilne naprave za
odgnojevanje (robot za čiščenje rešetk, mobilno mešalo za gnojevko in podobno) ter ostala oprema

Uradni list Republike Slovenije
Stran

10951

Novogradnja hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telic-globoki
nastilj, rešetke, jama za gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telicgloboki nastilj, rešetke, jama za gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telic- globoki
nastilj, rešetke, jama za gnojevko pod hlevom
Elektro instalacije

1.1.4.2.1.1.

Oprema za odgnojevanje

HLEVI ZA REJO GOVEJIH PITANCEV, TELIC IN PLEMENSKIH
TELIC-GLOBOKI NASTILJ

1.1.4.2.2.3.

1.1.4.3.

1.1.4.3.1.1.1.

Novogradnja hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telic-globoki
nastilj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta

Oprema za krmljenje

1.1.4.2.2.2.

1.1.4.3.1.1.

Oprema za uhlevitev

1.1.4.2.2.1.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

1.1.4.2.2.

33,87 €
22,10 €
11,77 €

m2
m2
m2

253,48 €
126,74 €

m2

58,06 €

64,45 €

277,28 €

m2

žival

žival

žival

399,79 €

141,80 €

m2

žival

283,59 €

m2

73 / 18. 12. 2017

1.1.4.3.1.

Strojne instalacije

1.1.4.2.1.3.3.

1.1.4.2.1.3.2.

1.1.4.2.1.3.

189,06 €

m2

Št.

1.1.4.2.1.2.1.

387,12 €

m2

€

10952 /

1.1.4.2.1.2

1.1.4.2.1.1.1.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

1.1.4.2.1.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev

Oprema za krmljenje

Oprema za odgnojevanje

1.1.4.3.2.

1.1.4.3.2.1.

1.1.4.3.2.2.

1.1.4.3.2.3.

10,41 €
8,63 €
1,78 €

m2
m2
m2

žival

žival

žival

62,40 €

111,95 €

78,81 €

253,16 €

95,06 €

m2

žival

190,11 €

m2

Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (strgalo, preklopno ali neskončno pehalo, potisna pehala (krt) in
podobno), naprave za mešanje, zračenje in črpanje gnojevke (mešala, aeracijske črpalke in podobno), mobilne naprave za
odgnojevanje (robot za čiščenje rešetk, mobilno mešalo za gnojevko in podobno) ter ostala oprema

Št.

Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobno), naprave za transport in razdeljevanje krme
(avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme
(avtomatske krmne postaje za močno krmo, mleko in mlečni nadomestek in podobno), naprave za mletje in mešanje (mlini za
mletje, mešalci in podobno), napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in podobno) ter ostala oprema

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med ležalnimi boksi, boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata, pregrade
za zaščito vrat in podobno), privezi, rešetke (betonske, plastične, kovinske in podobno), obloge na pohodni in ležalni površini
(gumijaste obloge, madraci, vodne blazne in podobno), boksi in kletke (individualni boksi za teleta in podobno), mobilna in
stacionarna oprema za nego živali (krtača, boks za nego parkljev in podobno) ter ostala oprema

OPIS OPREME V HLEVIH ZA GOVEJE PITANCE, TELICE IN PLEMENSKE ŽIVALI

Strojne instalacije

Rekonstrukcija hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telicgloboki nastilj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telic- globoki
nastilj
Elektro instalacije

1.1.4.3.1.3.3.

1.1.4.3.1.3.2.

1.1.4.3.1.3.

1.1.4.3.1.2.1.

1.1.4.3.1.2

Uradni list Republike Slovenije

73 / 18. 12. 2017 /
Stran

10953

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev

Oprema za krmljenje

1.1.6.1.1.1.3.2.

1.1.6.1.1.1.3.3.

1.1.6.1.1.2.

1.1.6.1.1.2.1.

1.1.6.1.1.2.2.

1.1.6.1.1.1.3.

1.1.6.1.1.1.2.1.

1.1.6.1.1.1.1.2

1.1.6.1.1.1.1.1.

Novogradnja hlevov za rejo prašičev pitancev-rešetkasta tla, jama za
gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo prašičev pitancev-rešetkasta tla, jama za
gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo prašičev pitancev-rešetkasta tla, jama za gnojevko
pod hlevom
Elektro instalacije

PRAŠIČI
PRAŠIČI PITANCI
HLEVI ZA REJO PRAŠIČEV PITANCEV-REŠETKASTA TLA, JAMA
ZA GNOJEVKO POD HLEVOM

1.1.6.
1.1.6.1.
1.1.6.1.1.

1.1.6.1.1.1.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri novogradnji izpusta

1.1.5.1.1.1.1.

368,69 €
184,34 €
111,72 €
10,90 €
100,82 €

m2
m2
m2
m2
m2

žival

žival

159,37 €

69,06 €

246,90 €

245,79 €

m2

73 / 18. 12. 2017

žival

491,58 €

29,35 €

m2

m2

58,70 €

m2

Št.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja izpustov brez strehe- polna tla, vodoneprepusten do 100 m2

1.1.5.1.1.1.

10954 /

1.1.6.1.1.1.

Gradbena in obrtniška dela

IZPUSTI ZA VSE KATEGORIJE (GOVEDI IN PRAŠIČI)
IZPUSTI BREZ STREHE- POLNA TLA,VODONEPREPUSTEN

1.1.5.1.1.

1.1.5.
1.1.5.1.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev

Oprema za krmljenje

Oprema za odgnojevanje

HLEVI ZA PLEMENSKE SVINJE (PRIPUSTIŠČE, ČAKALIŠČE,
PRASILIŠČE)
HLEVI ZA REJO PLEMENSKIH SVINJ-REŠETKASTA TLA, JAMA
ZA GNOJEVKO POD HLEVOM

1.1.6.1.2.1.3.2.

1.1.6.1.2.1.3.3.

1.1.6.1.2.2.

1.1.6.1.2.2.1.

1.1.6.1.2.2.2.

1.1.6.1.2.2.3.

1.1.6.2.

51,19 €
22,97 €
28,22 €

m2
m2
m2

žival

žival

žival

1,37 €

123,25 €

80,81 €

Stran

1.1.6.2.1.1.

137,96 €

m2

205,43 €

275,93 €

m2

žival

183,95 €

m2

73 / 18. 12. 2017 /

1.1.6.2.1.

1.1.6.1.2.1.3.

1.1.6.1.2.1.2.1.

1.1.6.1.2.1.2

367,90 €

18,47 €

m2

žival

Št.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja hlevov za rejo prašičev pitancev-rešetkasta tla, zunanja jama za
gnojevko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo prašičev pitancev-rešetkasta tla, zunanja jama
za gnojevko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo prašičev pitancev-rešetkasta tla, zunanja jama za
gnojevko
Elektro instalacije

1.1.6.1.2.1.1.

1.1.6.1.2.1.1.1.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

HLEVI ZA REJO PRAŠIČEV PITANCEV-REŠETKASTA TLA,
ZUNANJA JAMA ZA GNOJEVKO

1.1.6.1.2.

1.1.6.1.2.1.

Oprema za odgnojevanje

1.1.6.1.1.2.3.

Uradni list Republike Slovenije

10955

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev

Oprema za krmljenje

Oprema za odgnojevanje

HLEVI ZA REJO PLEMENSKIH SVINJ-REŠETKASTA TLA,
ZUNANJA JAMA ZA GNOJEVKO

1.1.6.2.1.1.3.2.

1.1.6.2.1.1.3.3.

1.1.6.2.1.2.

1.1.6.2.1.2.1.

1.1.6.2.1.2.2.

1.1.6.2.1.2.3.

1.1.6.2.2.

Novogradnja hlevov za rejo plemenskih svinj-rešetkasta tla, zunanja jama za
gnojevko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo plemenskih svinj-rešetkasta tla, zunanja jama
za gnojevko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti

1.1.6.2.2.1.1.

1.1.6.2.2.1.2.1.

1.1.6.2.2.1.2

1.1.6.2.2.1.1.1.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

111,72 €
10,90 €
100,82 €

m2
m2
m2

367,90 €
183,95 €
275,93 €
137,96 €

m2
m2
m2

83,08 €

503,08 €

656,46 €

m2

žival

žival

žival

1.242,62 €

184,34 €

m2

žival

368,69 €

m2

73 / 18. 12. 2017

1.1.6.2.2.1.

1.1.6.2.1.1.3.

245,79 €

m2

Št.

1.1.6.2.1.1.2.1.

491,58 €

m2

10956 /

1.1.6.2.1.1.2

1.1.6.2.1.1.1.1.

Novogradnja hlevov za rejo plemenskih svinj-rešetkasta tla, jama za gnojevko
pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo plemenskih svinj-rešetkasta tla, jama za
gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo plemenskih svinj-rešetkasta tla, jama za gnojevko
pod hlevom
Elektro instalacije

1.1.6.2.1.1.1.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Oprema za krmljenje

Oprema za odgnojevanje

TEKAČI

HLEVI ZA VZREJO TEKAČEV-REŠETKASTA TLA, JAMA ZA
GNOJEVKO POD HLEVOM

1.1.6.2.2.2.1.

1.1.6.2.2.2.2.

1.1.6.2.2.2.3.

1.1.6.3.

1.1.6.3.1.

491,58 €
245,79 €
368,69 €
184,34 €
17,65 €
11,88 €

m2
m2
m2
m2
m2

10,77 €

503,08 €

656,46 €

m2

žival

žival

žival

73 / 18. 12. 2017 /

1.1.6.3.1.1.3.2.

1.1.6.3.1.1.3.

1.1.6.3.1.1.2.1.

28,22 €

m2
1.170,31 €

22,97 €

m2

žival

51,19 €

m2

Št.

1.1.6.3.1.1.2

1.1.6.3.1.1.1.1.

Novogradnja hlevov za vzrejo tekačev-rešetkasta tla, jama za gnojevko pod
hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za vzrejo tekačev-rešetkasta tla, jama za gnojevko pod
hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za vzrejo tekačev-rešetkasta tla, jama za gnojevko pod
hlevom
Elektro instalacije

Oprema za uhlevitev

1.1.6.2.2.2.

1.1.6.3.1.1.1.

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

1.1.6.2.2.1.3.3.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Strojne instalacije

1.1.6.2.2.1.3.2.

1.1.6.3.1.1.

Vzdrževanje hlevov za rejo plemenskih svinj-rešetkasta tla, zunanja jama za
gnojevko
Elektro instalacije

1.1.6.2.2.1.3.

rekonstrukcije objekta

Uradni list Republike Slovenije
Stran

10957

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev

Oprema za krmljenje

1.1.6.3.2.2.

1.1.6.3.2.2.1.

1.1.6.3.2.2.2.

1.1.6.3.2.1.3.

1.1.6.3.2.1.2.1.

1.1.6.3.2.1.2

1.1.6.3.2.1.1.1.

1.1.6.3.2.1.3.3.

HLEVI ZA VZREJO TEKAČEV-REŠETKASTA TLA, ZUNANJA
JAMA ZA GNOJEVKO

1.1.6.3.2.

1.1.6.3.2.1.3.2.

Oprema za odgnojevanje

1.1.6.3.1.2.3.

Novogradnja hlevov za vzrejo tekačev-rešetkasta tla, zunanja jama za
gnojevko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za vzrejo tekačev-rešetkasta tla, zunanja jama za
gnojevko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za vzrejo tekačev-rešetkasta tla, zunanja jama za
gnojevko
Elektro instalacije

Oprema za krmljenje

1.1.6.3.1.2.2.

1.1.6.3.2.1.1.

Oprema za uhlevitev

1.1.6.3.1.2.1.

275,93 €
137,96 €
51,19 €
22,97 €
28,22 €

m2
m2
m2
m2
m2

žival

žival

18,38 €

57,44 €

78,81 €

183,95 €

m2

73 / 18. 12. 2017

žival

367,90 €

23,08 €

18,38 €

57,44 €

98,90 €

m2

žival

žival

žival

žival

5,77 €

Št.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

1.1.6.3.1.2.

m2

10958 /

1.1.6.3.2.1.

Strojne instalacije

1.1.6.3.1.1.3.3.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Oprema za odgnojevanje

žival

2,99 €

Novogradnja hlevov za rejo drobnice za meso-globoki nastilj

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo drobnice za meso- globoki nastilj

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

1.1.7.1.1.1.

1.1.7.1.1.1.1.

1.1.7.1.1.2.1.

120,13 €

m2

94,00 €

240,26 €

m2

Stran

žival

160,17 €

m2

73 / 18. 12. 2017 /

1.1.7.1.2.

320,34 €

m2

Št.

1.1.7.1.1.2

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

DROBNICA
HLEVI ZA REJO DROBNICE ZA MESO-GLOBOKI NASTILJ

1.1.7.1.1.

1.1.7.
1.1.7.1.

Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (strgalo, preklopno ali neskončno pehalo, potisna pehala (krt) in
podobno), naprave za mešanje, zračenje in črpanje gnojevke (odgnojevanje s čepi, mešala, aeracijske črpalke in podobno),
mobilne naprave za odgnojevanje (mobilno mešalo za gnojevko in podobno) ter ostala oprema

Oprema za krmljenje: krmilne pregrade (bočne pregrade in podobno), jasli (krmna korita, krmilnik za voluminozno krmo in
podobno), naprave za transport in razdeljevanje krme (avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za razdeljevanje
krme in podobno), naprave za doziranje krme (avtomatske krmne postaje za močno krmo in podobno), naprave za mletje in
mešanje (mlini za mletje, mešalci, tehtnica in podobno), napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in podobno) ter
ostala oprema

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata, pregrade za zaščito vrat
in podobno), rešetke (betonske, plastične, kovinske in podobno), obloge na pohodni in ležalni površini (grelne plošče, vodne
blazine in podobno), boksi in kletke (košara v porodnem boksu, pokrito gnezdo, ogrevala in podobno), mobilna in stacionarna
oprema za nego živali (krtača, tuš, igrala in podobno) ter ostala oprema

OPIS OPREME V HLEVIH ZA PRAŠIČE PITANCE, PLEMENSKE SVINJE IN TEKAČE

1.1.6.3.2.2.3.

Uradni list Republike Slovenije

10959

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja hlevov za rejo drobnice za mleko-globoki nastilj

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta

Rekonstrukcija hlevov za rejo drobnice za mleko-globoki nastilj

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev: pregrade med boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata,

Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli, naprave za doziranje krme
(avtomatske krmne postaje za močno krmo, mleko in mlečni nadomestek in
podobno), napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in podobno) ter
ostala oprema
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: molzišče (vsi
tipi molzišč), molzna oprema (molzna enota, mlekovod, vakuumski agregat,
pralni avtomat, črpalka za mleko in podobno), naprave za zbiranje in hlajenje
(hladilne cisterne, bazeni, naprave za hlajenje mleka in podobno), mobilno

1.1.7.2.1.

1.1.7.2.1.1.

1.1.7.2.1.1.1.

1.1.7.2.1.2

1.1.7.2.1.2.1.

1.1.7.2.2.

1.1.7.2.2.1.

1.1.7.2.2.2.

240,26 €
120,13 €

m2
m2

101,62 €

201,52 €

žival

13,17 €
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žival

žival

316,30 €

160,17 €

m2

žival

320,34 €

m2

57,19 €

36,80 €

Št.

1.1.7.2.2.3.

HLEVI ZA REJO DROBNICE ZA MLEKO-GLOBOKI NASTILJ,

1.1.7.2.

žival

žival

10960 /

pregrade za zaščito vrat, montažni material in podobno) ter ostala oprema

Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli, napajalniki (napajalniki, sistemi
za ogrevanje vode in podobno) ter ostala oprema

1.1.7.1.2.2.

vrata, pregrade za zaščito vrat, montažni material in podobno) ter ostala oprema

Oprema za uhlevitev: pregrade (pregrade boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska

1.1.7.1.2.1.

Stran
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HLEVI ZA REJO DROBNICE ZA MLEKO-MOLZIŠČE
(SAMOSTOJEN OBJEKT)

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja molzišča za rejo drobnice za mleko

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta

Rekonstrukcija molzišča za rejo drobnice za mleko

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

HLEVI ZA REJO DROBNICE ZA MLEKO-MLEKARNICA
(SAMOSTOJEN OBJEKT)

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja mlekarnice za rejo drobnice za mleko

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta

Rekonstrukcija mlekarnice za rejo drobnice za mleko

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti

1.1.7.3.

1.1.7.3.1.

1.1.7.3.1.1.

1.1. 7.3.1.1.1.

1.1. 7.3.1.2

1.1. 7.3.1.2.1.

1.1.7.4.

1.1.7.4.1.

1.1.7.4.1.1.

1.1. 7.4.1.1.1.

1.1. 7.4.1.2

1.1. 7.4.1.2.1.

molzišče (vsi tipi molzišč in podobno) ter ostala oprema

296,05 €

444,07 €
222,03 €

m2
m2

222,03 €

m2

m2

444,07 €

m2

562,09 €

296,05 €

m2

Št.

m2

562,09 €

m2
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Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja hlevov za rejo športnih konj

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo športnih konj

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo športnih konj

Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

Elektro instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med boksi, oddelki,
kategorijami, sekcijska vrata, pregrade za zaščito vrat, PVC ali gumijaste
zavese in podobno), obloge na pohodni in ležalni površini (gumijaste obloge,
in podobno), mobilna in stacionarna oprema za nego živali (krtača, tuš, solarij,
boks za nego kopit in podobno) ter ostala oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobno),
naprave za transport in razdeljevanje krme (avtomatski in transportni sistemi
za krmljenje) napajalniki (avtomatski sistem za napajanje, sistemi z
ogrevanjem ali brez in podobno) ter ostala oprema

1.1.8.1.1.

1.1.8.1.1.1.

1.1.8.1.1.1.1.

1.1.8.1.1.2.1.

1.1.8.1.1.3.2.

1.1.8.1.1.3.3.

1.1.8.1.2.

1.1.8.1.2.1.

1.1.8.2

141,17 €
28,59 €
20,23 €
8,36 €

m2
m2
m2
m2

žival

žival

213,29 €

2.191,44 €

2.404,73 €

282,34 €

m2

žival

188,23 €

m2

73 / 18. 12. 2017

1.1.8.1.2.2.

1.1.8.1.1.3.

376,45 €

m2

Št.

HLEVI ZA REJO KONJ ZA PRIREJO MESA

HLEVI ZA REJO ŠPORTNIH KONJ

1.1.8.1.

10962 /

1.1.8.1.1.2

REJA KONJ

1.1.8.

rekonstrukcije objekta

Stran
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Novogradnja hlevov za rejo konj za prirejo mesa

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo konj za prirejo mesa

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo konj za prirejo mesa

Elektro instalacije

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med boksi, oddelki,
kategorijami, sekcijska vrata, pregrade za zaščito vrat, PVC ali gumijaste
zavese in podobno), obloge na pohodni in ležalni površini (gumijaste obloge,
in podobno), mobilna in stacionarna oprema za nego živali (krtača, boks za
nego kopit in podobno) ter ostala oprema

Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in
podobno),naprave za transport in razdeljevanje krme (avtomatski in
transportni sistemi za krmljenje) napajalniki (avtomatski sistem za napajanje,
sistemi z ogrevanjem ali brez in podobno) ter ostala oprema

REJA KUNCEV

1.1.8.2.1.1.

1.1.8.2.1.1.1.

1.1.8.2.1.2.1.

1.1.8.2.1.3.2.

1.1.8.2.1.3.3.

1.1.8.2.2.

1.1.8.2.2.1.

1.1.8.2.2.2.

1.1.9.

1.1.8.2.1.3.

1.1.8.2.1.2

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

1.1.8.2.1.

216,08 €
108,04 €
10,40 €
8,63 €
1,77 €

m2
m2
m2
m2
m2

223,08 €

157,46 €

Št.

žival

žival

380,54 €

144,06 €

m2

žival

288,11 €

m2
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Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja hlevov za rejo kuncev-reja v kletkah

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo kuncev-reja v kletkah

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo kuncev-reja v kletkah

Elektro instalacije

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev: boksi in kletke (baterijska kletka, , kletka, kotitvena
kletka in podobno), oprema za nego živali ter ostala oprema

Oprema za krmljenje: jasli (krmilniki in podobno), naprave za transport in
razdeljevanje krme (avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za
razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme (avtomatski
krmilniki in podobno), napajalniki ter ostala oprema

Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (preklopno ali
neskončno pehalo, strgalo in podobno), naprave za transport gnoja (trakovi za
transport in podobno) ter ostala oprema

REJA KOKOŠI NESNIC
HLEVI ZA REJO KOKOŠI NESNIC-REJA V OBOGATENIH
KLETKAH, 6 ETAŽ

1.1.9.1.1.

1.1.9.1.1.1.

1.1.9.1.1.1.1.

1.1.9.1.1.2.1.

1.1.9.1.1.3.2.

1.1.9.1.1.3.3.

1.1.9.1.2.

1.1.9.1.2.1.

1.1.9.1.2.2.

1.1.9.1.2.3.

1.1.10.
1.1.10.1.

65,51 €
69,48 €
13,00 €
56,48 €

m2
m2
m2
m2

kotitvena
kletka

20,09 €

3,23 €

83,15 €

73 / 18. 12. 2017

kotitvena
kletka

kotitvena
kletka

106,47 €

131,03 €

m2

kotitvena
kletka

87,35 €

m2

Št.

1.1.9.1.1.3.

174,70 €

m2

10964 /

1.1.9.1.1.2

HLEVI ZA REJO KUNCEV-REJA V KLETKAH

1.1.9.1.

Stran
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Novogradnja hlevov za rejo kokoši nesnic-reja v obogatenih kletkah, 6 etaž

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo kokoši nesnic-reja v obogatenih kletkah, 6 etaž

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo kokoši nesnic-reja v obogatenih kletkah, 6 etaž

Elektro instalacije

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese
in podobno), rešetke (plastične, kovinske in podobno), boksi in kletke
(obogatena kletka, sistem voljer in podobno), oprema za nego živali (oprema
za nego živali in podobno) ter ostala oprema (gnezda, trak za zbiranje in
transport jajc, počivalne grede, inšpekcijski voziček za poginule živali in
podobno)

Oprema za krmljenje: jasli (krmilniki in podobno),naprave za transport in
razdeljevanje krme ( avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za
razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme (avtomatski
krmilniki in podobno), napajalniki (napajalniki, napajalne linije, avtomatski
sistemi za napajanje in podobno ter ostala oprema

1.1.10.1.1.1.

1.1.10.1.1.1.1.

1.1.10.1.1.2.1.

1.1.10.1.1.3.2.

1.1.10.1.1.3.3.

1.1.10.1.2.

1.1.10.1.2.1.

1.1.10.1.2.2.

1.1.10.1.1.3.

1.1.10.1.1.2

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

1.1.10.1.1.

23,98 €

m2

0,07 €

46,32 €

m2

žival

70,30 €

m2

8,40 €

160,25 €

m2

žival

320,49 €

m2

10,88 €

213,66 €

m2

žival

427,32 €

m2
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Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (preklopno ali
neskončno pehalo, strgalo in podobno), naprave za transport gnoja (trakovi za
transport in podobno) ter ostala oprema

Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: oprema za
avtomatsko zbiranje jajc, oprema za zaščito jajc, oprema za pobiranje in
transport jajc do prostora za pakiranje, stroj za pakiranje jajc in podobno ter
ostala oprema.

HLEVI ZA REJO KOKOŠI NESNIC-REJA V OBOGATENIH
KLETKAH, 3 ETAŽE

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja hlevov za rejo kokoši nesnic-reja v obogatenih kletkah, 3 etaže

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta

Rekonstrukcija hlevov za rejo kokoši nesnic-reja v obogatenih kletkah, 3 etaže

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

Vzdrževanje hlevov za rejo kokoši nesnic-reja v obogatenih kletkah, 3 etaže

Elektro instalacije

1.1.10.1.2.3.

1.1.10.1.2.4.

1.1.10.2.

1.1.10.2.1.

1.1.10.2.1.1.

1.1.10.2.1.1.1.

1.1.10.2.1.2

1.1.10.2.1.2.1.

1.1.10.2.1.3.

1.1.10.2.1.3.2.

212,46 €

318,69 €
159,35 €

67,23 €
6,59 €

m2

m2
m2

m2
m2

Št.

424,92 €

1,65 €

žival

10966 /

m2

0,76 €

žival

Stran

73 / 18. 12. 2017
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Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese
in podobno), rešetke (plastične, kovinske in podobno), boksi in kletke
(obogatena kletka, sistem voljer in podobno), oprema za nego živali (oprema
za nego živali in podobno) ter ostala oprema (gnezda, trak za zbiranje in
transport jajc, počivalne grede, inšpekcijski voziček za poginule živali in
podobno)

Oprema za krmljenje: jasli (krmilniki in podobno),naprave za transport in
razdeljevanje krme ( avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za
razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme (avtomatski
krmilniki in podobno), napajalniki (napajalniki, napajalne linije, avtomatski
sistemi za napajanje in podobno ter ostala oprema

Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (preklopno ali
neskončno pehalo, strgalo in podobno), naprave za transport gnoja (trakovi za
transport in podobno) ter ostala oprema

Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: oprema za
avtomatsko zbiranje jajc, oprema za zaščito jajc, oprema za pobiranje in
transport jajc do prostora za pakiranje, stroj za pakiranje jajc in podobno ter
ostala oprema

HLEVI ZA REJO KOKOŠI NESNIC- SISTEM VOLJER

1.1.10.2.2.1.

1.1.10.2.2.2.

1.1.10.2.2.3.

1.1.10.2.2.4.

1.1.10.3.

11,20 €
7,52 €

0,16 €

1,99 €

1,53 €

žival
žival

žival

žival

žival

60,64 €

73 / 18. 12. 2017 /

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

1.1.10.2.2.

m2

Št.
Stran

1.1.10.3.1.

Strojne instalacije

1.1.10.2.1.3.3.
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo kokoši nesnic- sistem voljer

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo kokoši nesnic- sistem voljer

Elektro instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese
in podobno), rešetke (plastične, kovinske in podobno), boksi in kletke (sistem
voljer in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno)
ter ostala oprema (gnezda, trak za zbiranje in transport jajc, počivalne grede,
inšpekcijski voziček za poginule živali in podobno)

Oprema za krmljenje: jasli (krmilniki in podobno),naprave za transport in
razdeljevanje krme ( avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za
razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme (avtomatski
krmilniki in podobno), napajalniki (napajalniki, napajalne linije, avtomatski
sistemi za napajanje in podobno ter ostala oprema

Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (preklopno ali
neskončno pehalo, strgalo in podobno), naprave za transport gnoja (trakovi za
transport in podobno) ter ostala oprema

1.1.10.3.1.1.1.

1.1.10.3.1.2.1.

1.1.10.3.1.3.2.

1.1.10.3.2.

1.1.10.3.2.1.

1.1.10.3.2.2.

1.1.10.3.2.3.

0,06 €

0,78 €

žival

žival

13,38 €

m2

11,11 €

13,38 €

m2

žival

165,42 €

m2

12,22 €

330,85 €

m2

žival

220,57 €

m2

Št.

1.1.10.3.1.3.

441,13 €

m2

10968 /

1.1.10.3.1.2

Novogradnja hlevov za rejo kokoši nesnic-sistem voljer

1.1.10.3.1.1.

Stran
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Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: oprema za
avtomatsko zbiranje jajc, oprema za zaščito jajc, oprema za pobiranje in
transport jajc do prostora za pakiranje, stroj za pakiranje jajc in podobno ter
ostala oprema

HLEVI ZA REJO KOKOŠI NESNIC-TALNA REJA

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja hlevov za rejo kokoši nesnic-talna reja

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta

Rekonstrukcija hlevov za rejo kokoši nesnic- talna reja

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

Vzdrževanje hlevov za rejo kokoši nesnic- talna reja

Elektro instalacije

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese
in podobno), rešetke (plastične, kovinske in podobno), boksi in kletke (sistem
voljer in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno)
ter ostala oprema (gnezda, trak za zbiranje in transport jajc, počivalne grede,

1.1.10.3.2.4.

1.1.10.4.

1.1.10.4.1.

1.1.10.4.1.1.

1.1.10.4.1.1.1.

1.1.10.4.1.2

1.1.10.4.1.2.1.

1.1.10.4.1.3.

1.1.10.4.1.3.2.

1.1.10.4.1.3.3.

1.1.10.4.2.

1.1.10.4.2.1.

17,38 €
2,03 €
15,35 €

m2
m2
m2

4,66 €

142,73 €

m2

žival

285,45 €

m2

6,58 €

190,30 €

m2

Št.

žival

380,60 €

0,27 €

m2

žival

Uradni list Republike Slovenije
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za pitanje piščancev-ogrevanje s plinskimi infra grelci

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za pitanje piščancev-ogrevanje s plinskimi infra grelci

Elektro instalacije

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese
in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno) ter
ostala oprema (tehtnica za piščance in podobno )

1.1.11.1.1.1.1.

1.1.11.1.1.2.1.

1.1.11.1.1.3.2.

1.1.11.1.1.3.3.

1.1.11.1.2.

1.1.11.1.2.1.

1.1.11.1.1.3.

1.1.11.1.1.2

Novogradnja hlevov za pitanje piščancev-ogrevanje s plinskimi infra grelci

1.1.11.1.1.1.

63,68 €
13,00 €
50,68 €

m2
m2
m2

0,07 €

84,52 €

m2

žival

169,04 €

m2

1,10 €

112,69 €

m2

73 / 18. 12. 2017

žival

225,38 €

m2

1,92 €

Št.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

REJA PERUTNINE ZA MESO
HLEVI ZA PITANJE PIŠČANCEV-OGREVANJE S PLINSKIMI INFRA
GRELCI

1.1.11.
1.1.11.1.

žival

10970 /

1.1.11.1.1.

Oprema za krmljenje: oprema za transport in razdeljevanje krme (transport
krme do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno) napajalniki ter ostala oprema

1.1.10.4.2.2.

inšpekcijski voziček za poginule živali in podobno)

Stran
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Novogradnja hlevov za pitanje piščancev-ogrevanje z lesno biomaso

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za pitanje piščancev- ogrevanje z lesno biomaso

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za pitanje piščancev- ogrevanje z lesno biomaso

Elektro instalacije

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese
in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno) ter
ostala oprema (tehtnica za piščance in podobno )

Oprema za krmljenje: oprema za transport in razdeljevanje krme (transport
krme do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno) napajalniki ter ostala oprema

1.1.11.2.1.1.

1.1.11.2.1.1.1.

1.1.11.2.1.2.1.

1.1.11.2.1.3.2.

1.1.11.2.1.3.3.

1.1.11.2.2.

1.1.11.2.2.1.

1.1.11.2.2.2.

1.1.11.2.1.3.

1.1.11.2.1.2

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

HLEVI ZA PITANJE PIŠČANCEV-OGREVANJE Z LESNO BIOMASO

1.1.11.2.

1.1.11.2.1.

Oprema za krmljenje: oprema za transport in razdeljevanje krme (transport
krme do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno) napajalniki ter ostala oprema

1.1.11.1.2.2.

80,59 €

m2

0,85 €

13,00 €

m2

žival

93,59 €

m2

0,07 €

95,73 €

m2

žival

191,47 €

m2

0,92 €

127,65 €

m2

žival

255,29 €

1,03 €

m2

žival

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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Novogradnja hlevov za pitanje piščancev-ogrevanje z izmenjevalci toplote

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za pitanje piščancev- ogrevanje z izmenjevalci toplote

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za pitanje piščancev- ogrevanje z izmenjevalci toplote

Elektro instalacije

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese
in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno) ter
ostala oprema (tehtnica za piščance in podobno )

Oprema za krmljenje: oprema za transport in razdeljevanje krme (transport
krme do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno) napajalniki ter ostala oprema

HLEVI ZA PITANJE PURANOV

1.1.11.3.1.1.

1.1.11.3.1.1.1.

1.1.11.3.1.2.1.

1.1.11.3.1.3.2.

1.1.11.3.1.3.3.

1.1.11.3.2.

1.1.11.3.2.1.

1.1.11.3.2.2.

1.1.11.4.

0,85 €

78,73 €

m2

žival

13,00 €

m2

0,07 €

91,73 €

m2

žival

95,04 €

m2

0,92 €

190,07 €

m2

žival

126,72 €

m2

Št.

1.1.11.3.1.3.

253,43 €

m2

10972 /

1.1.11.3.1.2

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

HLEVI ZA PITANJE PIŠČANCEV- OGREVANJE Z IZMENJEVALCI
TOPLOTE

1.1.11.3.1.

1.1.11.3.

Stran
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Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja hlevov za pitanje puranov

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta

Rekonstrukcija hlevov za pitanje puranov

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

Vzdrževanje hlevov za pitanje puranov

Elektro instalacije

Strojne instalacije

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese
in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno) ter
ostala oprema (tehtnica za piščance in podobno )

Oprema za krmljenje: oprema za transport in razdeljevanje krme (transport
krme do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno) napajalniki ter ostala oprema

REJA POLŽEV
UREDITEV REJE POLŽEV NA PROSTEM

1.1.11.4.1.

1.1.11.4.1.1.

1.1.11.4.1.1.1.

1.1.11.4.1.2

1.1.11.4.1.2.1.

1.1.11.4.1.3.

1.1.11.4.1.3.2.

1.1.11.4.1.3.3.

1.1.11.4.2.

1.1.11.4.2.1.

1.1.11.4.2.2.

1.1.12.
1.1.12.1.

50,68 €

m2

2,77 €

13,00 €

m2

žival

63,68 €

m2

0,23 €

84,52 €

m2

žival

169,04 €

m2

3,00 €

112,69 €

m2

žival

225,38 €

m2
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Št.
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Postavitev zunanje ograje za polžjo farmo

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti
Postavitev notranje ograje za polžjo farmo

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti

OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE ŽIVINSKIH GNOJIL,
KOMPOSTA, GREZNIC IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV IN
PRIPADAJOČA OPREMA

JAME ZA GNOJNICO IN GNOJEVKO S POVOZNO PLOŠČO

Gradbena in obrtniška dela

Novogradnja jam za gnojnico in gnojevko s povozno ploščo

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta

Notranja oprema jame za gnojnico in gnojevko

Oprema za odgnojevanje: naprave za mešanje, zračenje in črpanje gnojevke

JAME ZA GNOJNICO IN GNOJEVKO BREZ PLOŠČE

Gradbena in obrtniška dela

Novogradnja jam za gnojnico in gnojevko brez plošče

1.1.12.1.1.1.

1.1.12.1.2.

1.1.12.1.2.1.

1.1.12.1.3.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1.

1.2.1.1.1.

1.2.1.1.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.2.1.

1.2.2.

1.2.2.1.

1.2.2.1.1.

m3

50,85 €

39,80 €

54,61 €

m3

73 / 18. 12. 2017

m3

136,53 €

1,84 €

3,69 €

m3

m

m

6,68 €

13,37 €

1.654,94 €

12.031,50 €

Št.

m

m

ha

ha

10974 /

1.1.12.1.3.

Priprav tal za postavitev polžje farme

1.1.12.1.1.

Stran
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LAGUNE ZA GNOJEVKO IZ PEHD (POLIETILEN VISOKE
GOSTOTE) FOLIJE

Gradbena dela

Novogradnja lagun za gnojevko iz PEHD folije

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta

GNOJIŠČE IN PLOŠČE ZA KOMPOSTIRANJE

GNOJIŠČE

Gradbena in obrtniška dela

Novogradnja gnojišč s stenami brez jame za gnojnico

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
PLOŠČE ZA KOMPOSTIRANJE

Gradbena in obrtniška dela

Novogradnja plošč za kompostiranje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta

1.2.3.

1.2.3.1.

1.2.3.1.1.

1.2.3.1.1.1.

1.2.4.

1.2.4.1.

1.2.4.1.1.

1.2.4.1.1.1.

1.2.4.1.1.1.1.

1.2.4.2.1.

1.2.4.2.1.1.

1.2.4.2.1.1.1.

58,70 €
23,48 €

m2
m2

50,79 €

m2

73 / 18. 12. 2017 /

1.2.5.

1.2.4.2.

126,97 €

6,10 €

m3

m2

15,25 €

12,18 €

20,34 €

m3

m3

m3

Št.

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE DO 50 PE
(populacijskih enot)

Oprema za odgnojevanje: naprave za transport gnoja ter naprave za mešanje,
zračenje in črpanje gnojevke

1.2.2.2.1.

1.2.2.2.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
Notranja oprema jame za gnojnico in gnojevko

1.2.2.1.1.1.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

10975

Gradbena in obrtniška dela

Novogradnja malih čistilnih naprav do 50 PE-biološke

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE DO 50 PE-rastlinske

Gradbena in obrtniška dela

Novogradnja malih čistilnih naprav do 50 PE-rastlinske

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
GREZNICE, USEDALNIKI

Gradbena dela

Novogradnja troprekatnih greznic oz. usedalnikov

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
PONIKOVALNO POLJE

Gradbena dela

Novogradnja ponikovalnega polja

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
KANALIZACIJA

Gradbena dela

Novogradnja kanalizacije

1.2.5.1.1.

1.2.5.1.1.1.

1.2.5.1.1.1.1.

1.2.5.2.1.

1.2.5.2.1.1.

1.2.5.2.1.1.1.

1.2.5.3.1.

1.2.5.3.1.1.

1.2.5.3.1.1.1.

1.2.5.4.1.

1.2.5.4.1.1.

1.2.5.4.1.1.1.

1.2.5.5.1.

1.2.5.5.1.1.

m

PE

PE

PE

PE

24,27 €

30,93 €

77,33 €

57,97 €

144,93 €

139,40 €

73 / 18. 12. 2017

1.2.5.5.

1.2.5.4.

1.2.5.3.

PE

348,51 €

181,57 €

453,92 €

Št.

PE

PE

PE

10976 /

1.2.5.2.

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE DO 50 PE-biološke

1.2.5.1.

Stran
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Novogradnja stolpnih, armiranobetonskih silosov- CO2

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
Notranja oprema silosa

Naprave za skladiščenje in sušenje krme: oprema za polnjenje in praznjenje
(transporter (elevator) za polnjenje, podest elevatorja, polžni transporter za
odvzem, vrata silosa, plinska naprava z merilcem, mlin za mletje in podobno)
ter ostala oprema )
STOLPNI SILOS IZ UMETNE MASE

Notranja oprema silosa

Naprave za skladiščenje in sušenje krme: poliestrski silos in podobno ter
ostala oprema
KOVINSKI STOLPNI SILOS ZA ŽITA

Notranja oprema silosa

Naprave za skladiščenje in sušenje krme: kovinski silos z lijakom, polž, lestev,
vrata, turbina in podobno ter ostala oprema
KORITASTI SILOS

Gradbena in obrtniška dela

1.3.1.1.1.1.

1.3.1.1.1.1.1.

1.3.1.1.2.1.

1.3.1.2.2.

1.3.1.2.2.1.

1.3.1.3.2.

1.3.1.3.2.1.

1.3.1.4.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
Novogradnja koritastih silosov nad 500 m3

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta

1.3.1.4.1.1.1.

1.3.1.4.1.2.1.

20,19 €
47,44 €
18,98 €

m3
m3
3

Stran

m

50,47 €

104,54 €

104,54 €

158,39 €

158,39 €

m3

m

3

m3

m

3

m3

m
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1.3.1.4.1.2.

Novogradnja koritastih silosov do 500 m3

1.3.1.4.1.1.

52,89 €

m3

52,89 €

56,90 €

m3
3

142,26 €

9,71 €

m3

m

Št.

1.3.1.4.

1.3.1.3.

1.3.1.2.

1.3.1.1.2.

Gradbena in obrtniška dela

1.3.1.1.1.

OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE IN SUŠENJE KRME

1.3.1.

STOLPNI SILOS, ARMIRANOBETONSKI, CO2

SKLADIŠČA

1.3.

1.3.1.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta

1.2.5.3.1.1.2.

Uradni list Republike Slovenije
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SUŠILNICA ZA BALE IN SKLADIŠČE, SONČNA STREHA IN
KONDENZACIJSKA SUŠILNICA
Gradbena in obrtniška dela

Novogradnja objektov za skladiščenje in sušenje krme (bale)

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov in lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti novogradnje
objekta
Rekonstrukcija objektov za skladiščenje in sušenje krme (bale)

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov za skladiščenje in sušenje krme (bale)

Elektro instalacije

Notranja oprema objektov za skladiščenje in sušenje krme (bale) –
naprave za specifično rabo
Skladiščenje in sušenje krme: oprema za dosuševanje (ventialtor, sistemi z
ogretim zrakom: kondenzacijska sušilnica in podobno), mobilna oprema za
dosuševanje (sistemi z ogretim ali neogretim zrakom in podobno) ter ostala
oprema
OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE IN SUŠENJE KRME (RINFUZA)

1.3.2.1.

1.3.2.1.1.

1.3.2.1.1.1.

1.3. 2.1.1.1.1.

1.3. 2.1.1.2.1.

1.3. 2.1.1.3.2.

1.3.2.1.2.

Novogradnja objektov za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza)

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov in lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti novogradnje
objekta
Rekonstrukcija objektov za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza)

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza)

Elektro instalacije

Notranja oprema objektov za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza) –

1.3.2.2.1.1.

1.3.2.2.1.1.1.

1.3.2.2.1.2.1.

1.3.2.2.1.3.2.

1.3.2.2.2.

1.3.2.2.1.3.

8,75 €
8,75 €

m2
2

141,14 €
211,70 €
105,85 €
8,75 €
8,75 €

m2
2

m2
2

m

m

m

282,27 €
2

2.099,45 €

m2

balo

balo

m

m
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1.3.2.2.1.2.

Gradbena in obrtniška dela

1.3.2.2.1.

1.3.2.2.

1.3.2.1.2.1.

103,75 €

2

2.099,45 €

297,50 €

m2

Št.

1.3. 2.1.1.3.

138,34 €

2

m

276,67 €

m2

10978 /

1.3.2.1.1.2.

DRUGI OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE IN SUŠENJE KRME

1.3.2.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 40 do 80 m2, sončna
streha
Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 80 m2, sončna streha

1.3.2.2.2.2.

30,20 €
21,78 €
177,30 €
123,04 €
185,60 €
122,02 €

3

m3
3

m3
m3
m3

m

m

39,18 €

m3

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov za skladiščenje kmetijskih proizvodov

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

Gradbena in obrtniška dela

Novogradnja objektov za skladiščenje lesa in lesnih sortimentov

1.3.3.1.1.1.

1.3.3.1.2.1.

1.3.4.1.

1.3.4.1.1.

1.3.4.

OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE LESA IN LESNIH SORTIMENTOV

Novogradnja objektov za skladiščenje kmetijskih proizvodov

1.3.3.1.1.

267,04 €
133,52 €

m2
m2

356,05 €

178,03 €

m2

m2

356,05 €

m2

Št.

1.3.3.1.2.

Gradbena in obrtniška dela

OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV

1.3.3.1.

1.3.3.

Skladiščenje in sušenje krme: oprema za polnjenje in praznjenje (puhalnik, teleskop, grabež in podobno), oprema za
dosuševanje (ventilator, sistemi z ogretim zrakom: kondenzacijska sušilnica, peč na lesno biomaso in podobno), mobilna
oprema za dosuševanje (sistemi z ogretim ali neogretim zrakom in podobno) ter ostala oprema

Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 40 do 80 m2,
kondenzacijska sušilnica
1.3.2.2.2.5.
Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 80 m2, kondenzacijska
sušilnica
1.3.2.2.2.6.
Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 40 do 80 m2, peč na lesno
biomaso
1.3.2.2.2.7.
Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 80 m2, peč na lesno
biomaso
OPIS OPREME OBJEKTOV ZA SKLADIŠČENJE IN SUŠENJE KRME-RINFUZA

1.3.2.2.2.4.

1.3.2.2.2.3.

Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora do 40 m2, sončna streha

1.3.2.2.2.1.

naprave za specifično rabo
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Gradbena in obrtniška dela

Novogradnja objektov za shranjevanje kmetijske mehanizacije

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov za shranjevanje kmetijske mehanizacije

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

Gradbena in obrtniška dela

Novogradnja objektov za skladiščenje surovin, zaščitnih sredstev in gnojil za
potrebe primarne kmetijske pridelave
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov za skladiščenje surovin, zaščitnih sredstev in gnojil za
potrebe primarne kmetijske pridelave
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

1.3.5.1.

1.3.5.1.1.

1.3.5.1.1.1.

1.3.5.1.2.1.

1.3.6.1.

1.3.6.1.1.

1.3.7.1.

1.3.7.

1.3.6.1.2.1.

1.3.6.1.2.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

SKLADIŠČA ZA NAMEN PREDELAVE KMETIJSKIH PROIZVODOV

OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE SUROVIN, ZAŠČITNIH SREDSTEV
IN GNOJIL ZA POTREBE PRIMARNE KMETIJSKE PRIDELAVE

178,03 €
267,04 €
133,52 €

m2
m2
m2

103,75 €

m2

356,05 €

207,50 €

m2

m2

138,34 €

m2

73 / 18. 12. 2017

1.3.6.1.1.1.

1.3.6.

1.3.5.1.2.

276,67 €

89,01 €

m2

m2

267,04 €

m2

Št.

1.3.5.

178,03 €

m2

10980 /

OBJEKTI ZA SHRANJEVANJE KMETIJSKE MEHANIZACIJE
(STROJNA LOPA)

Investicijsko vzdrževalna dela objektov za skladiščenje lesa in lesnih
sortimentov

1.3.4.1.3.

1.3.4.1.2.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov za skladiščenje lesa in lesnih sortimentov

1.3.4.1.1.1..

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja hladilnic za sveže sadje –ULO

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hladilnic za sveže sadje –ULO

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hladilnic za sveže sadje -ULO

Elektro instalacije

Strojne instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu-oprema hladilnice z
manipulativnim prostorom v ULO atmosferi ter oprema prostora za
pripravo sadja – do 1.000 m3
Naprave za regulacijo klime

1.3.8.1.1.

1.3.8.1.1.1.

1.3.8.1.1.1.1.

1.3.8.1.1.2.1.

1.3.8.1.1.3.2.

1.3.8.1.1.3.3.

1.3.8.1.2.

Objekti nad 1000 do 5000 m3 – ULO

168,12 €
84,06 €
45,96 €
39,74 €
6,22 €
148,51 €
148,51 €

m3
3

m3
m3
m3
m3
m3

m

112,08 €

m3

73 / 18. 12. 2017 /

1.3.8.2.

1.3.8.1.2.1.

1.3.8.1.1.3.

1.3.8.1.1.2.

224,16 €

267,04 €
133,52 €

m2
m2

m3

356,05 €
178,03 €

m2
m2

Št.

(hladilna oprema, oprema za kontrolirano atmosfero-ULO, navlaževanje in
podobno) in ostala oprema (mehanska zaščita sten in vrat, tehtnica, boksi za
sadje in podobno)

HLADILNICE ZA SVEŽE SADJE V ULO ATMOSFERI
Objekti do 1000 m3 – ULO

1.3.8.
1.3.8.1.

1.3.7.1.2.
1.3.7.1.2.1.

Novogradnja skladišč za namen predelave kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija skladišč za namen predelave kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

1.3.7.1.1.
1.3.7.1.1.1.
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Novogradnja hladilnic za sveže sadje –ULO

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hladilnic za sveže sadje –ULO

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hladilnic za sveže sadje -ULO

Elektro instalacije

Strojne instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu-oprema hladilnice z
manipulativnim prostorom v ULO atmosferi ter oprema prostora za
pripravo sadja – nad 1.000 do 5.000 m3
Sortiranje in pakiranje rastlinskih pridelkov (sortirni stroj s sortiranjem,
transportom, sušenjem, kalibratorjem in podobno), naprave za regulacijo
klime (hladilna oprema, oprema za kontrolirano atmosfero-ULO, navlaževanje
in podobno) in ostala oprema (mehanska zaščita sten in vrat, tehtnica, boksi
za sadje, hidravlična nakladalna ploščad in podobno)

1.3.8.2.1.1.

1.3.8.2.1.1.1.

1.3.8.2.1.2.1.

1.3.8.2.1.3.2.

1.3.8.2.1.3.3.

1.3.8.2.2.

Hladilnice za sveže sadje, zelenjavo in hmelj

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja hladilnic za sveže sadje, zelenjavo in hmelj

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta

1.3.8.3.1.

1.3.8.3.1.1.

1.3.8.3.1.1.1.

4,04 €
166,24 €
166,24 €

m3
m3
m3

112,08 €

20,20 €

m3

m3

24,24 €

m3

224,16 €

74,39 €

m3

m3

148,78 €

m3
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1.3.8.3.

1.3.8.2.2.1.

99,19 €

m2

Št.

1.3.8.2.1.3.

198,37 €

m3

10982 /

1.3.8.2.1.2.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

1.3.8.2.1.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Elektro instalacije

Strojne instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu-oprema hladilnice

Naprave za regulacijo klime ( hladilna oprema, navlaževanje in podobno) in
ostala oprema (mehanska zaščita sten in vrat, tehtnica, boksi za sadje in
zelenjavo, regali in podobno)

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja hladilnic za sadje in zelenjavo-ULO

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hladilnic za sadje in zelenjavo-ULO

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hladilnic za sadje in zelenjavo-ULO

Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema hladilnice do 220 m2

1.3.8.3.1.3.2.

1.3.8.3.1.3.3.

1.3.8.3.2.

1.3.8.3.2.1.

1.3.9.1.

1.3.9.1.1.

1.3.9.1.1.1.

1.3.9.1.2.1.

1.3.9.1.3.2.

1.3.9.1.3.3.

1.3.9.1.3.4.

1.3.9.2.

319,32 €
161,11 €
43,46 €
40,40 €
77,08 €
913,22 €

m2
2
2
2
2

73 / 18. 12. 2017 /

m

m

m

m

m

m

638,64 €

108,92 €

m3

2

108,92 €

m3

m2

6,22 €

m3

425,76 €

39,74 €

m3

851,52 €

45,96 €

m3

2

84,06 €

m3

m2

168,12 €

m3

Št.

1.3.9.1.3.

1.3.9.1.2.

1.3.9.

HLADILNICE IN PRIPADAJOČA OPREMA ZA SADJE IN
ZELENJAVO ( PREDELAVA)

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hladilnic za sveže sadje, zelenjavo in hmelj

1.3.8.3.1.2.1.

1.3.8.3.1.3.

Rekonstrukcija hladilnic za sveže sadje, zelenjavo in hmelj

1.3.8.3.1.2.
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Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja hladilnic za meso in mesne izdelke

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija hladilnic za meso in mesne izdelke

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hladilnic za meso in mesne izdelke

Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

1.3.10.1.

1.3.10.1.1.

1.3.10.1.1.1.

1.3.10.1.2.1.

1.3.10.1.3.2.

1.3.10.1.3.3.

1.3.10.1.3.4.

1.3.10.1.3.

425,76 €
638,64 €
319,32 €
161,11 €
43,46 €
40,40 €
77,08 €

m2
2

m2
2
2
2

m

m

m

m

m

851,52 €

224,27 €

m2

2

176,64 €

m2

m2

253,95 €

m2
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1.3.10.1.2.

1.3.10.

9,91 €

m2

Št.

1.3.9.2.5.

248,45 €

m2

10984 /

1.3.9.2.4.

HLADILNICE IN PRIPADAJOČA OPREMA ZA MESO IN MESNE
IZDELKE

Hladilna oprema: kompresorski agregat, zračni kondenzator, izparilci zraka,
armatura in avtomatika,cevovodi za razvod s toplotno prevodnostjo, komplet s
spojnim materialom, izvedba odtoka kondenzata, montaža in poizkusni zagon
hladilne opreme, manipulativni stroški ter prevozi
Elektro oprema, računalniški nadzor: stiskalni bloki, instalacija moči in
krmiljenja, dovodni kabel do KRO hladilne opreme, razsvetljava v komorah in
hodniku, izenačitev potenciala hladilne in elektro opreme, manipulativni stroški
in prevozi
ULO oprema: CO2 absorber, nitrogenator, avtomatski elektronski analizator,
set pnevmatskih ventilov, zračni kompresor, ventilator, varnostni ventil
nad/pod pritiska v komori, priključki za ročno analizo 02 in co2, vreče za
kompenzacijske pritiske v komori, komplet instalacijski material, cevovodi,
ventili, CRO in elektro kabli, vgradnja opreme s testiranjem instalacij in
preizkusnim pogonom

1.3.9.2.3.

1.3.9.2.2.

Izolacija in vrata: izolacije, ULO premaz spojev med paneli, drsna hladilniška
vrata ULO, kontrolno okno ULO, zaščita sten v komorah
Cevna zaščita

1.3.9.2.1.

Stran
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OBJEKTI ZA OBIRANJE IN SKLADIŠČENJE HMELJA

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja objektov za obiranje in skladiščenje hmelja

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov za obiranje in skladiščenje hmelja

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov za obiranje in skladiščenje hmelja

Elektro instalacije

OBJEKTI ZA SUŠENJE HMELJA

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

1.3.11.1.

1.3.11.1.1.

1.3.11.1.1.1.

1.3.11.1.1.1.1.

1.3.11.1.1.2.1.

1.3.11.1.1.3.2.

1.3.11.2.

1.3.11.2.1.

1.3.11.1.1.3.

257,11 €

m3

185,01 €
277,51 €
138,75 €
19,54 €
19,54 €

2

m2
2

m2
2

m

m

m

370,01 €

m2

523,60 €

197,84 €

m3

kW

221,87 €

m3

Št.

1.3.11.1.1.2.

1.3.11.

1.3.10.2.4.

1.3.10.2.3.

OBJEKTI ZA OBIRANJE, SKLADIŠČENJE IN SUŠENJE HMELJA

Oprema hladilnice za tople trupe-do 47 m3: hladilnica s temperaturnim
režimom 0o C / -7,5o C, poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina za tir,
belo krilo, sanitarni zaključki, razsvetljava, elektro odtaljevanje, elektro
omarica z regulacijo, instalacijski material in montaža
Oprema hladilnice za hlajeno meso-do 38 m3: hladilnica s temperaturnim
režimom 0o C / -7,5o C, poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina za tir,
belo krilo, sanitarni zaključki, razsvetljava, elektro odtaljevanje, elektro
omarica z regulacijo, instalacijski material in montaža
Oprema hladilnice za mesne izdelke-do 18 m3: hladilnica s temperaturnim
režimom 0o C / -7,5o C, poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina za tir,
belo krilo, sanitarni zaključki, razsvetljava, elektro odtaljevanje, elektro
omarica z regulacijo, instalacijski material in montaža
Hladilni agregat-do 15 kW: hladilni agregat do 15 kW (-10o C / +45o C), 2 x
kompresor, zračni kondenzator, zbiralna posoda, delovna in varovalna
avtomatika, elektro krmilna omarica, instalacije hlajenja in montaža s priklopi
hlajenja, polnjenje sistema s plinom ter zagon

1.3.10.2.1.

1.3.10.2.2.

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema hladilnice

1.3.10.2.

Uradni list Republike Slovenije

73 / 18. 12. 2017 /
Stran

10985

Novogradnja objektov za sušenje hmelja

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta

Rekonstrukcija objektov za sušenje hmelja

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

Vzdrževanje objektov za sušenje hmelja

Elektro instalacije

Notranja oprema za obiranje in sušenje hmelja na površini do 10 ha

Naprave za polnjenje in odvzem: zalogovnik za zelen hmelj s trakom za
doziranje na zalogovniku in trakom pred zalogovnikom, trak na sušilnici
hmelja

Naprave za čiščenje: stiskalnica hmelja, tehtnica s povezavo do računalnika,
merilec vlage v pakiranem hmelju

Naprave za regulacijo klime (hlajenje, vlaženje, sušenje): peč za sušenje
hmelja, sušilnica s pnevmatskim upravljanjem, naprava za ravnanje hmelja na
zgornji etaži sušilnice, sonda za merjenje vlage na sušilnici, navlaževalne
komore, naprave za avtomatsko in nadzorovano pripravo zraka za
navlaževanje hmelja

Ostalo: obiralni stroj, krmiljenje obiranja, sušenja in navlaževanja, video
nadzor celotnega procesa obiranja in sušenja hmelja, agregat

1.3.11.2.1.1.

1.3.11.2.1.1.1.

1.3.11.2.1.2.

1.3.11.2.1.2.1.

1.3.11.2.1.3.

1.3.11.2.1.3.2.

1.3.11.3.

1.3.11.3.1.

1.3.11.3.2.

1.3.11.3.3.

1.3.11.3.4.

116,9 €
116,90 €

m2
m2

47.530,48 €

26.437,78 €

ha

73 / 18. 12. 2017

ha

1.407,65 €

ha

8.211,00 €

518,06 €

m2

ha

1036,12 €

m2

Št.

83.586,90 €

690,75 €

m2

10986 /

ha

1.381,49 €

m2

Stran
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Notranja oprema za obiranje in sušenje hmelja na površini nad 10 do 20
ha

Naprave za polnjenje in odvzem: zalogovnik za zelen hmelj s trakom za
doziranje na zalogovniku in trakom pred zalogovnikom, trak na sušilnici
hmelja

Naprave za čiščenje: stiskalnica hmelja, tehtnica s povezavo do računalnika,
merilec vlage v pakiranem hmelju

Naprave za regulacijo klime (hlajenje, vlaženje, sušenje): peč za sušenje
hmelja, sušilnica s pnevmatskim upravljanjem, naprava za ravnanje hmelja na
zgornji etaži sušilnice, sonda za merjenje vlage na sušilnici, navlaževalne
komore, naprave za avtomatsko in nadzorovano pripravo zraka za
navlaževanje hmelja

Ostalo: obiralni stroj, krmiljenje obiranja, sušenja in navlaževanja, video
nadzor celotnega procesa obiranja in sušenja hmelja, agregat

Notranja oprema za obiranje in sušenje hmelja na površini nad 20 ha

Naprave za polnjenje in odvzem: zalogovnik za zelen hmelj s trakom za
doziranje na zalogovniku in trakom pred zalogovnikom, trak na sušilnici
hmelja

Naprave za čiščenje: stiskalnica hmelja, tehtnica s povezavo do računalnika,
merilec vlage v pakiranem hmelju

Naprave za regulacijo klime (hlajenje, vlaženje, sušenje): peč za sušenje
hmelja, sušilnica s pnevmatskim upravljanjem, naprava za ravnanje hmelja na
zgornji etaži sušilnice,sonda za merjenje vlage na sušilnici, navlaževalne
komore, naprave za avtomatsko in nadzarovano pripravo zraka za
navlaževanje hmelja

1.3.11.4.

1.3.11.4.1.

1.3.11.4.2.

1.3.11.4.3.

1.3.11.4.4.

1.3.11.5.

1.3.11.5.1.

1.3.11.5.2.

1.3.11.5.3.

563,06 €
19.303,07 €

ha

4.396,00 €

ha

Št.

ha

50.153,32 €

ha

32.862,73 €

24.128,84 €

ha

ha

703,82 €

5.077,50 €

ha

ha

62.772,89 €

ha
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73 / 18. 12. 2017 /
Stran

10987

Ostala oprema:tehtnica

Notranja oprema čebelnjakov-nad 100 panjev

1.4.1.1.2.5.

1.4.1.1.3.

Oprema za točenje in skladiščenje medu: ometalec čebel, korito za odkrivanje
s pokrovom, točilo, cedilna posoda s finim cedilom, stroj za odkrivanje satja,
črpalka za med, prekucni mešalnik, homogenizator medu z gretjem in
mešalom, posoda za med, stojalo za med, nosilec posode za iztekanje
medu,grelec za med ter držalo potopnega grelca, toplotna komora za
segrevanje medu,polnilna naprava za med, krožna miza ter stroj za
etiketiranje steklene embalaže

Oprema za pridelavo čebeljega voska in izdelavo satnic: kuhalnik s parnim
uparjalnikom, kuhalnik za razkuževanje, kalup za vlivanje satnic, čistilna

1.4.1.1.3.1.

1.4.1.1.3.2.

1.4.1.1.2.4.

1.4.1.1.2.3.

1.4.1.1.2.2.

15,32 €

127,45 €

181,13 €

12,46 €

11,15 €

20,90 €

25,83 €

66,02 €

136,35 €

73 / 18. 12. 2017

panj

panj

panj

panj

panj

panj

panj

panj

panj

25.891,19 €

Št.

Oprema za točenje in skladiščenje medu: ometalec čebel, korito za odkrivanje
s pokrovom, točilo, cedilna posoda s finim cedilom, stroj za odkrivanje satja,
črpalka za med, prekucni mešalnik, homogenizator medu z gretjem in
mešalom, posoda za med, stojalo za med, nosilec posode za iztekanje
medu,grelec za med ter držalo potopnega grelca
Oprema za pridelavo čebeljega voska in izdelavo satnic: kuhalnik s parnim
uparjalnikom, kuhalnik za razkuževanje, kalup za vlivanje satnic, čistilna
posoda za vosek ter plinski gorilec z varovalom
Oprema za pridobivanje cvetnega prahu: smukalnik, sušilnik cvetnega prahu
ter čistilec svetnega prahu
Oprema za vzrejo matic: inkubator za vzrejo matic

ČEBELNJAKI
Notranja oprema čebelnjakov-do 100 panjev

1.4.1.1.
1.4.1.1.2.

ha

10988 /

1.4.1.1.2.1.

OBJEKTI OZIROMA PROSTORI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO
OPREMO NAMENJENI PRIDELAVI MEDU IN OSTALIH ČEBELJIH
PROIZVODOV TER VZREJI ČEBELJIH MATIC

NALOŽBE V DRUGE OBJEKTE IN PRIPADAJOČO OPREMO

1.4.

1.4.1.

Ostalo: obiralni stroj, krmiljenje obiranja, sušenja in navlaževanja, video
nadzor celotnega procesa obiranja in sušenja hmelja, agregat

1.3.11.5.4.

Stran
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Ostala oprema:tehtnica

Druga oprema

1.4.1.1.3.5.

1.4.1.1.4.

Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema prodajnih in
degustacijskih prostorov
Prodajni prostor: skladiščne omare, čelna stena z nosilnimi policami, pult,
prodajna polica, strežna vitrina, odprta stenska vitrina, hladilnik, računalniška
oprema, pakirni stroj, lijak za doziranje, stroj za embaliranje, trgovska tehtnica
salamoreznica, vakuumski pakirni stroj z dodatno opremo, prostostoječa

1.4.2.1.3.2

1.4.2.1.3.3

1.4.2.1.3.4

1.4.2.2.

319,32 €
161,11 €
43,46 €
40,40 €
77,08 €

m2
m2
m2
2
2

objekt

m

m

54.818,64 €

638,64 €

m2

73 / 18. 12. 2017 /

1.4.2.2.1.

425,76 €
m

851,52 €
2

47,36 €

47,99 €

16,00 €

127,00 €

12,46 €

5,94 €

21,40 €

m2

panj

panj

kom

kom

panj

panj

panj

Št.

1.4.2.1.3.

1.4.2.1.2.1.

1.4.2.1.2.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih
proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov

1.4.2.1.1.1.

OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA TRŽENJE
KMETIJSKIH PROIZVODOV

1.4.2.

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov

Avtomatska linija za točenje medu (nad 500 panji)

1.4.1.1.4.4.

1.4.2.1.1.

Kontejner za prevoz čebeljih panjev

1.4.1.1.4.3.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Plemenilnik

1.4.1.1.4.2.

1.4.2.1.

Čebelji panj

1.4.1.1.4.1.

1.4.1.1.3.4.

Oprema za pridobivanje cvetnega prahu: smukalnik, sušilnik cvetnega prahu,
aparat za pridobivanje izkopanca ter čistilec svetnega prahu
Oprema za vzrejo matic: inkubator za vzrejo matic

1.4.1.1.3.3.

posoda za vosek ter plinski gorilec z varovalom

Uradni list Republike Slovenije
Stran

10989

OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
SADJA

1.4.3.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo sadja

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo sadja

Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za predelavo sadja

Oprema za predelavo sadja v sok, do 500 l/uro: stresalnik iz box palet, pralni
stroj za jabolka, prebiralni trak, mlin, črpalka s frekvenčnim regulatorjem
hitrosti, pnevmatska stiskalnica, valj s krtačami za čiščenje traku, zbirna
posoda za sok s sitom in nivoskim stiskalom, filter samočistilni s črpalko,
cisterna za sok, črpalka, cisterna s centrifugalno črpalko - za pranje z
detergentom in vodo, pasterizator, BOX polnilec, polnilec v steklenice, cevne
povezave in priključki: cisterne, stiskalnica, pasteriaztor, polnilec električne
povezave med stroji in centralno električno omaro, montaža in zagon,
transport, box palete, polavtomatska etiketirka, visokotlačni čistilec, viličar
Oprema za predelavo sadja v kis, do 240 l/uro: acetator za kis, avtomatsko
krmiljenje (ogrevanje-hlajenje), avtomatska polnilna linija za kis

1.4.3.1.1.1.

1.4.3.1.2.1.

1.4.3.1.3.2

1.4.3.1.3.3

1.4.3.1.3.4

1.4.3.2.

1.4.3.2.1.

638,64 €
319,32 €
161,11 €
43,46 €
40,40 €
77,08 €

m2
2

m2
2
2
2

l/uro

l/uro

m

m

m

m

149,31 €

274,02 €

425,76 €

2

m

851,52 €

m2

73 / 18. 12. 2017

1.4.3.2.2.

1.4.3.1.3.

1.4.3.1.2.

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo sadja

1.4.3.1.1.

9.795,2 €

28.376,27 €

Št.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

kos

objekt

10990 /

1.4.3.1.

1.4.2.2.3.

Prostor za degustacijo: degustacijska miza, stoli, predelne omare, delovna
plošča za pripravo prodajnih artiklov ter omarica s predali pod delovno mizo
Prodajni avtomat

1.4.2.2.2.

zamrzovalna skrinja, sanitarni umivalnik, kolenski vklop, regali, ventilator

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo zelenjave

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo zelenjave

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo zelenjave

Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za pasterizacijo in
polnjenje zelja in repe s letno kapaciteto do 300 ton zelja in repe

Kisanje: stroj za rezanje zelja, kadi različnih dimenzij

Blanširanje in pasterizacija: blanšer za zelje in repo, povezovalni trakovi in
cevi za interne povezave, mešalne posode, centrifugalna črpalka za zeljnico
in repnico, montaža in spuščanje v zagon, polžni elevator za zelje in repo,
tunelski paster z avtomatsko pnevmatsko strego
Pakiranje: stroj za pakiranje zelja/repe, dodatna oprema, oprema za tiskanje,
dozirni stroj za kislo zelje, pnevmatska dozirka za nalivk, deli za pakiranje v
lončke, montaža in zagon stroja, zapiralka za lončke, tiskalnik

1.4.4.1.1.

1.4.4.1.1.1.

1.4.4.1.2.1.

1.4.4.1.3.2

1.4.4.1.3.3

1.4.4.1.3.4

1.4.4.2.

1.4.4.2.1.

1.4.4.2.2.

638,64 €
319,32 €
161,11 €
43,46 €
40,40 €
77,08 €

m2
2

m2
2
2
2

940,90 €

1.163,84 €

73 / 18. 12. 2017 /

tona

tona

tona

m

m

m

m

18,90 €

425,76 €

m

851,52 €

2

456,00 €

40,46 €

37,47 €

172,53 €

m2

kos

l

kg/dan

kg/dan

Št.

1.4.4.2.3.

1.4.4.1.3.

1.4.4.1.2.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
ZELENJAVE

Oprema za sušenje sadja, do 300 kg sadja/dan: sušilnica sadja, peč-kotel na
drva z ohranjevalniki toplote, dimnik
Oprema za kuhanje marmelade, do 300 kg/dan: stroj za razkoščičevanje,
mletje sadja, kotel z dvojnim dnom in mešalom
Oprema za kuhanje žganja, do 300 l: kotel za žganjekuho s hladilno posodo,
Ebulioskop
Ostala oprema: garderobna omara

1.4.4.1.

1.4.4.

1.4.3.2.6.

1.4.3.2.5.

1.4.3.2.4.

1.4.3.2.3.
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Stran

10991

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo grozdja

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo grozdja

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo grozdja

Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema vinogradniške kleti s
letno kapaciteto do 100.000 l vina

Skladiščenje mošta in vina: INOX cisterne različnih dimenzij, leseni hrastovi
sodi s hlajenjem, leseni hrastovi sodi barique, leseni nosilec za barique sode,
vinifikator,
Predelava grozdja: pecljalnik z gumijastmi valji, avtomatska pnevmatska
stiskalnica, pretočna črpalka, flotator,
Nega mošta in vina: dozator SO2, električni mešalec za cisterne,
Mikrooksigenator, koncentrator
Laboratorijski nadzor-analitika: naprava za parno destilacijo-določitev alkohola
in kislin, analitska tehtnica, inštrument za določanje izoelektrične točke, drobni
inventar, računalnik s pripadajočo programsko opremo, pH meter,
Filtriranje: naplavni in ploščni filtri

Vzdrževanje higiene obrata: parilnik

1.4.5.1.1.

1.4.5.1.1.1.

1.4.5.1.2.1.

1.4.5.1.3.2

1.4.5.1.3.3

1.4.5.1.3.4

1.4.5.2.

1.4.5.2.1.

1.4.5.2.6.

1.4.5.2.5.

1.4.5.2.4.

1.4.5.2.3.

319,32 €
161,11 €
43,46 €
40,40 €
77,08 €

2

m2
2
2
2

hl

hl

hl

hl

hl

hl

hl

m

m

m

m

29,97 €

104,20 €

152,66 €

390,73 €

525,46 €

2.035,62 €

3.485,48 €

638,64 €

m2

73 / 18. 12. 2017

1.4.5.2.2.

1.4.5.1.3.

425,76 €

Št.

m

851,52 €

2

33,86 €

m2

tona

10992 /

1.4.5.1.2.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
GROZDJA

1.4.5.

1.4.5.1.

Ostala oprema: viličar, visoko tlačni čistitec ter garderobna omara

1.4.4.2.4.

Stran
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Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za predelavo oljk z
zmogljivostjo do 2.000 kg/uro

Oprema za proizvodnjo olja: proizvodna linija za stiskanje olja, nastavek za
viličar, vile za obračanje, visokotlačna mobilna čistilna naprava – penomat,
paletni ročni viličar s tehtnico, videonadzor procesa predelave, avtomatizacija
procesa PC-ji, izkoščičevalec oljčnih koščic, plastični kontejnerji za koščice,
merilna naprava, tehtnica, računalniška oprema.
Oprema za polnjenje in etiketiranje: polnilka z vso opremo, etiketirka z vso
opremo, tiskalnik, DFCLK čas/datum z merilno napravo
Ostala oprema: garderobna omara

1.4.6.1.3.2

1.4.6.1.3.3

1.4.6.1.3.4

1.4.6.2.

1.4.6.2.1.

161,11 €
43,46 €
40,40 €
77,08 €

m2
2
2
2

kos

kg/uro

kg/uro

m

m

m

m

456,00 €

4,74 €

139,23 €

319,32 €

2

Stran

1.4.7.1.

1.4.7.

1.4.6.2.3.

1.4.6.2.2.

1.4.6.1.3.

638,64 €

m2

73 / 18. 12. 2017 /

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo oljk-torklje

1.4.6.1.2.1.

425,76 €

m

851,52 €

2

10,85 €

236,00 €

m2

hl

hl

Št.

OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
BUČ ZA ZAMRZOVANJE

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo oljk-torklje

1.4.6.1.1.1.

1.4.6.1.2.

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo oljk-torklje

1.4.6.1.1.

OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
OLJK –TORKLJE

1.4.6.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Polnjenje: polnilec za steklenice

1.4.5.2.8.

1.4.6.1.

Skladiščenje: regalna stojala, pocinkani boksi, viličar

1.4.5.2.7.
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Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za predelavo buč za
zamrzovanje s kapaciteto do 80 ton letno

Oprema za predelavo: stroj za lupljenje buč, ščetke za čiščenje buč, stroj za
razpolavljanje buč, stroj za ribanje buč, miza, zalogovnik, dozator ter
vakumirka
Oprema za skladiščenje surovin in izdelkov: zabojniki big box različnih
dimenzij, voziček na kolesih s pladnji
Oprema za notranji transport: viličar, tekoči trakovi različnih dimenzij

Oprema za vzdrževanje higiene: visokotlačni čistilec

Oprema za zamrzovanje: zamrzovalne komore

OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA STISKANJE
OLJA

1.4.7.1.3.3

1.4.7.1.3.4

1.4.7.2.

1.4.7.2.1.

1.4.7.2.4.

1.4.7.2.5.

1.4.8.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za stiskanje olja

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta

1.4.8.1.1.

1.4.8.1.1.1.

319,32 €
161,11 €
43,46 €
40,40 €
77,08 €

m2
m2
2
2

m2

425,76 €
m

851,52 €
2

1.467,63 €

38,63 €

346,87 €

305,95 €

469,23 €

m2

tona

tona

tona

tona

tona

tona

m

2.628,30 €

638,64 €

m2

m

425,76 €

m2

73 / 18. 12. 2017

1.4.8.1.

1.4.7.2.3.

1.4.7.2.2.

Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

1.4.7.1.3.2

1.4.7.1.3.

851,52 €

m2

Št.

1.4.7.1.2.1.

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo buč za
zamrzovanje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo buč za
zamrzovanje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo buč za zamrzovanje

10994 /

1.4.7.1.2.

1.4.7.1.1.1.

1.4.7.1.1.

Stran
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Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za stiskanje olja s
kapaciteto do 20 l/uro

Oprema za predelavo: stiskalnica z agregatom in košem, peč za praženje,
mlin za mletje semena, gnetilni stroj za gnetenje, mlin za mletje prge, gnetilni
stroj s pnevmatskima cilindroma, polnilna naprava s sistemom za etiketiranje
Oprema za skladiščenje olja: cisterne za olje različnih dimenzij,

Ostala oprema: montaža stiskalnice, dostava opreme, visokotlačni čistilec,
garderobna omara

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za peko kruha, potic in izdelavo
testenin
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za peko kruha, potic in
izdelavo testenin
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za peko kruha, potic in izdelavo
testenin
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

1.4.8.1.3.2

1.4.8.1.3.3

1.4.8.1.3.4

1.4.8.2.

1.4.8.2.1.

1.4.8.2.3.

1.4.9.1.

1.4.9.1.1.

1.4.9.1.3.3

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

40,40 €
77,08 €

2
2

851,52 €
425,76 €
638,64 €
319,32 €
161,11 €
43,46 €
40,40 €

m2
m2
m2
m2
m2
m2

182,05 €

23,70 €

m2

l/uro

l/uro

l/uro

m

m

m

Stran

1.4.9.1.3.2

43,46 €

2

73 / 18. 12. 2017 /

1.4.9.1.3.

1.4.9.1.2.1.

161,11 €

m2

3.944,50 €

319,32 €

2

m

638,64 €

m2

Št.

1.4.9.1.2.

1.4.9.1.1.1.

1.4.9.

1.4.8.2.2.

OBJEKTI ZA PEKO KRUHA, POTIC IN IZDELAVO TESTENIN

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za stiskanje olja

1.4.8.1.2.1.

1.4.8.1.3.

Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za stiskanje olja

1.4.8.1.2.
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Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za letno proizvodnjo
do 13.500 kg

Oprema za predelavo: delovni pult, krušna lončena peč, stroj za gnetenje
testa, pomivalno korito, umivalnik, tehtnica, stroj za izdelavo testenin,
nastavek-matrica za izdelavo testenin, hladilnik, mešalnik, termometer,
štedilnik ter pečica
Oprema za prodajo: računalnik, tiskalnik, programska oprema

Ostala oprema: garderobna omara

OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA MLETJE ŽIT

1.4.9.2.

1.4.9.2.1.

1.4.9.2.3.

1.4.10.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za mletje žit

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za mletje žit

Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za mletje žit do 100
kg/uro

Oprema za mletje žit: mlin, stroj za krtačenje in čiščenje z odsesavanjem,
polavtomatski dozator

1.4.10.1.1.1.

1.4.10.1.2.1.

1.4.10.1.3.2

1.4.10.1.3.3

1.4.10.1.3.4

1.4.10.2.

1.4.10.2.1.

1.4.11.

1.4.10.1.3.

638,64 €
319,32 €
161,11 €
43,46 €
40,40 €
77,08 €

m2
2

m2
2
2
2

kg/uro

m

m

m

m

489,28 €

425,76 €

2

m

851,52 €

m2

456,00 €
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OBJEKTI ZA PREDELAVO DRUGIH KMETIJSKIH PROIZVODOV
RASTLINSKEGA IZVORA

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za mletje žit

1.4.10.1.1.

1.4.10.1.2.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

1.4.10.1.

kos

0,05 €

2,93 €

77,08 €

Št.

kg

kg

m2

10996 /

1.4.9.2.2.

Elektro instalacije

1.4.9.1.3.4

Stran
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Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo drugih kmetijskih
proizvodov rastlinskega izvora
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo drugih kmetijskih
proizvodov rastlinskega izvora
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo drugih kmetijskih
proizvodov rastlinskega izvora
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

1.4.11.1.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za sušenje kmetijskih
proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za sušenje kmetijskih proizvodov

Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za sušenje kmetijskih

1.4.12.1.1.1.

1.4.12.1.3.2

1.4.12.1.3.3

1.4.12.1.3.4

1.4.12.2.

1.4.12.1.3.

1.4.12.1.2.1.

425,76 €
638,64 €
319,32 €
161,11 €
43,46 €
40,40 €
77,08 €

m2
m2
m2
m2
m2
2
2

425,76 €
638,64 €
319,32 €
212,88 €
43,46 €
40,40 €
77,08 €

2

m2
m2
m2
2
2
2

m

73 / 18. 12. 2017 /

m

m

m

851,52 €

m2

m

m

851,52 €

m2

Št.

1.4.12.1.2.

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za sušenje kmetijskih proizvodov

1.4.12.1.1.

OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA SUŠENJE
KMETIJSKIH PROIZVODOV

1.4.12.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Elektro instalacije

1.4.11.1.3.4

1.4.12.1.

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

1.4.11.1.3.3

1.4.11.1.3.2

1.4.11.1.3.

1.4.11.1.2.1.

1.4.11.1.2.

1.4.11.1.1.1.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

1.4.11.1.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

10997

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo medu v
fermentirano vino
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo medu v
fermentirano vino
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo medu v
fermentirano vino
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

1.4.13.1.

1.4.13.1.1.

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za predelavo medu s
kapaciteto do 3.000 kg medu letno

Oprema za predelavo medu:fermentor, mešalna posoda, stroj za pakiranje,
homogenizator s hlajenjem in gretjem, črpalka za transport, inox cisterne,
hladilne posode, tehtnica, stroj za polnjenje, pomivalni stroj in računalniška
oprema

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo mleka govedi,

1.4.13.2.

1.4.13.2.1.

1.4.14.1.

1.4.14.1.1.

OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
MLEKA GOVEDI, DROBNICE, KOBIL IN OSLIC (SIRARNA)

Elektro instalacije

1.4.13.1.3.4

319,32 €
161,11 €
43,46 €
40,40 €
77,08 €

m2
m2
m2
2
2

m2

kg/leto

m

851,52 €

22,24 €

638,64 €

m2

m

425,76 €

m2

73 / 18. 12. 2017

1.4.14.

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

1.4.13.1.3.3

1.4.13.1.3.2

1.4.13.1.3.

1.4.13.1.2.1.

1.4.13.1.2.

851,52 €

545,84 €

172,90 €

m2

kW

kg/dan

Št.

1.4.13.1.1.1.

OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
MEDU V FERMENTIRANO VINO

Oprema za sušenje kmetijskih proizvodov: komorna sušilnica za sadje, kotel
na drva, dimnik
Kotel na drva z ohranjevalniki toplote

10998 /

1.4.13.

1.4.12.2.1.1.

1.4.12.2.1.

proizvodov s kapaciteto do 300 kg dnevno

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za predelavo mleka s
kapaciteto do 300 l dnevne predelave mleka

Predprostor: talni sifon z lovilcem nečistoč, garderobne omare, centralna
čistilna postaja, klop
Tehnološki prostor: sirarski kotel, talno korito-sifon z lovilcem nečistoč, delovni
pult, sirarske mize različnih dimenzij, stiskalnice, samosesalna črpalka za
presesavanje mleka in sirotke, pomivalno korito, stenska omarica, hladilna
omara, modeli za sir, hladilna-grelna komora za jogurt, posnemalnik, pinja,
rešetke za sir, ph meter, SH meter, termometer, elektronska tehtnica,
mehanski stroj za sladoled, luč za uničevanje insektov, razdelilna mreža za
sirnino, ploščni izmenjevalec toplote, polavtomatska dozirna linija, avtomatska
polnilna linija za mleko, jogurt, banja za zorenje skute, termična zapiralka za
tekoče izdelke (jogurt), pomivalni stroj.
Zorilnica: klima, vlažilec zraka, transportni voziček, pomivalno korito

Pakirnica, odprema izdelkov: tehtnica, vakumirni stroj, mrežice za mlečne
izdelke, transportni voziček, plastična vedra
Hladilnica: hladilna komora, krilna hladilna vrata, hladilni sistem

Trgovina: hladilna vitrina, korito, termoizolacijska transportna posoda, davčna
blagajna s printerjem

1.4.14.1.3.3

1.4.14.1.3.4

1.4.14.2.

1.4.14.2.1.

1.4.14.2.4.

1.4.14.2.6.

161,11 €
43,46 €
40,40 €
77,08 €

m2
m2
2
2

11,66 €

13,93 €

6,24 €

14,05 €

268,98 €

Stran

l/dan

l/dan

l/dan

l/dan

l/dan

l/dan

m
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1.4.14.2.5.

319,32 €

m2

3,48 €

638,64 €

m2

m

425,76 €

m2

Št.

1.4.14.2.3.

1.4.14.2.2.

1.4.14.1.3.2

1.4.14.1.3.

1.4.14.1.2.1.

1.4.14.1.2.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo mleka govedi,
drobnice, kobil in oslic
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo mleka govedi,
drobnice, kobil in oslic
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

1.4.14.1.1.1.

drobnice, kobil in oslic
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Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo in prodajo mesa

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo in prodajo mesa

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo in prodajo mesa

Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za predelavo mesa s
kapaciteto do 300 kg dnevne predelave mesa

Proizvodni prostor: tir vroče cinkani, kretnica, polnilka dve hitrosti, mešalnik
mesa (horizontalni) dve mešalni gredi, mesoreznica, stroj za rezanje slanine
na kocke, tehtnica, vakumirka - komorna, delovni pult s koterm desko, tuš
pipa, pomivalno korito, žaga za kosti, namizni kutter, kotel za barjenje /
topljenje - z mešalom, voziček za dimljenje, voziček za obešanje, UV luč za
uničevanje insektov, sifon talni z rešetko z lovilcem nečistoč, sterilizator za
nože, umivalnik, zaboji, transportni voziček, omara
Prekajevalnica: prekajevalna / dimna komora, dimljenje po toplem in hladnem
postopku
Zorilnica: zorilna komora za sveže meso

Hladilnica: hladilna komora, regal v hladilnici

1.4.15.1.1.

1.4.15.1.1.1.

1.4.15.1.2.1.

1.4.15.1.3.2

1.4.15.1.3.3

1.4.15.1.3.4

1.4.15.2.

1.4.15.2.1.

1.4.15.2.4.

1.4.15.2.3.

319,32 €
161,11 €
43,46 €
40,40 €
77,08 €

2

m2
2
2
2

kg/dan

kg/dan

kg/dan

kg/dan

m

m

m

m

15,83 €

58,37 €

17,55 €

161,56 €

638,64 €

m2

73 / 18. 12. 2017

1.4.15.2.2.

1.4.15.1.3.

425,76 €

Št.

m

851,52 €

2

11,59 €

m2

l/dan

11000 /

1.4.15.1.2.

OBJEKTI VKLJUČNO S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
IN PRODAJO MESA

1.4.15.1.

1.4.15.

Ostala oprema: avtoprikolica za prevozni bazen, prevozni bazen, brisalec trdih
tal, krtača ročna,

1.4.14.2.7.

Stran
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OBJEKTI ZA ZAKOL GOVEDA, KOPITARJEV, PRAŠIČEV IN
DROBNICE

1.4.16.

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za zakol goveda, kopitarjev,
prašičev in drobnice
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za zakol goveda, kopitarjev,
prašičev in drobnice
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za zakol goveda, kopitarjev,
prašičev in drobnice
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

1.4.16.1.1.

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

Tehnične naprave za daljinsko javljanje in obveščanje

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za zakol do 1.000
GVŽ/leto

Klavna dvorana: rešetkasti lovilec krvi in vode s sifoniziranim odtokom vode,
voziček za vampe , voziček za drobovino in glave, voziček za kože , voziček
za kosti in parklje, kabina za pranje glav, stojalo za pregled glav, voziček za
obešanje drobovine in glav, boks za omamljanje goveda, umivalnik s
kolenskim aktiviranjem vode, sterilizator za sekire in nože, pištola za
omamljanje govedi, prašičev, drobnice ( na naboje),naprava za omamljanje
kuncev, električne klešče za omamljanje prašičev, drobnice,čitalec čipov
kopitarjev, voziček za odiranje, stopnice, vroče cinkano z ograjo, zunanja
vrata za vhod v boks za omamljanje krilna, ventilator za prezračevanje

1.4.16.1.3.3

1.4.16.1.3.4

1.4.16.1.3.5

1.4.16.2.

1.4.16.2.1.

1.4.16.1.3.2

1.4.16.1.3.

1.4.16.1.2.1.

1.4.16.1.2.

1.4.16.1.1.1.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

1.4.16.1.

1.4.15.2.6.

Prodajni prostor: prodajna vitrina, tehtnica, pult, računalniška oprema,
umivalnik, hladilnik s steklenimi vrati
Ostala oprema:visokotlačni čistilec, garderobna omara

1.4.15.2.5.

796,00 €
398,00 €
283,41 €
120,82 €
81,05 €
77,60 €
3,94 €

m2
m2
m2
m2
2
2

m2

89,04 €

Št.

GVŽ/leto

GVŽ/leto

m

175,09 €

530,67 €

m2

m

1.061,33 €

8,02 €

20,58 €

m2

kg/dan

kg/dan
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Stran

11001

1.4.16.2.8

1.4.16.2.7

GVŽ/leto

GVŽ/leto

GVŽ/leto

GVŽ/leto

GVŽ/leto

5,45 €

18,35 €

7,85 €

4,63 €

7,52 €

10,43 €

73 / 18. 12. 2017

1.4.16.2.6

1.4.16.2.5.

1.4.16.2.4.

GVŽ/leto

17,82 €

Št.

1.4.16.2.3.

GVŽ/leto

11002 /

1.4.16.2.2.

klavniškega prostora s samodvižno loputo, glavno verižno dvigalo, tirna
tehtnica ,
razpenjalo vroče cinkano, hidravlično razpenjalo, evro kljuka , klavniška kljuka
s kolesom, žaga za razpolavljanje trupov z vzmetnim dvigalom in rezervnimi
listi,
hidravlične klešče za odrez rogov, parkljev, pnevmatski dvižni podest,stroj za
izkoženje, horizontalni stroj za garanje/mavžanje prašičev, stroj za garanje
odojkov, verižno dvigalo, montaža, standardni sifon z iztokom in povozno
rešetko
Prostor za čiščenje vampov, črevesja in želodca: umivalnik s kolenskim
aktiviranjem vode, pomivalno korito, sterilizator za nože, inox miza za
izpraznitev vsebine vampov z robom proti odtekanju in odtokom ter zaščitnim
robom ob steni, prezračevanje prostora za čiščenje vampov s samodvižno
loputo, verižno dvigalo, stroj za čiščenje vampov, stroj za čiščenje črev, sifon
z iztokom
Oprema hladilnice za tople trupe: hladilnica s temperaturnim režimom 0o C / 7,5o C, poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina za tir, belo krilo,
sanitarni zaključki, razsvetljava, elektro odtaljevanje, elektro omarica z
regulacijo, instalacijski material in montaža
Hladilnica za ohlajeno meso: hladilnica s temperaturnim režimom 0o C / -7,5o
C, poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina za tir, belo krilo, sanitarni
zaključki, razsvetljava, elektro odtaljevanje, elektro omarica z regulacijo,
instalacijski material in montaža
Hladilnica za konfiskat: hladilnica s temperaturnim režimom 0o C / -7,5o C,
poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina za tir, belo krilo, sanitarni
zaključki, razsvetljava, elektro odtaljevanje, elektro omarica z regulacijo,
instalacijski material in montaža
Hladilni agregat: hladilni agregat do 15 kW (-10o C / +45o C), 2 x kompresor,
zračni kondenzator, zbiralna posoda, delovna in varovalna avtomatika, elektro
krmilna omarica, instalacije hlajenja in montaža s priklopi hlajenja, polnjenje
sistema s plinom ter zagon
Konstrukcije in klavniški tiri:nosilna konstrukcija za oba tira, klavniški visoki in
nizki tiri, kretnice, razkladalna rampa, montaža in prevozi
Prostor za razsek:dvigalo vrvno z obešalom za spuščanje četrtin, stojalo na
kolesih za izdajo mesa, sterilizator za nože, pomivalno korito, umivalnik s
kolenskim aktiviranjem vode, sifon z iztokom

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in nezahtevnih
objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za zakol perutnine

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa pri ureditvi
enostavnih in nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za zakol perutnine

Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

Elektro instalacije

Tehnične naprave za daljinsko javljanje in obveščanje

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu - oprema za zakol do 200 živali
dnevno

Klavna dvorana: miza s korneti zaščitena pred špricanjem krvi, naprava za
omamljanje, frekvenčna naprava za omamljanje, noži, umivalnik na nožni
vklop, kotel za oparjanje, stroj za skubljenje perutnine, delovni pult z
enostranskim kotermom za razsek, strilizator nožev, dvodelno pomivalno
korito, tiri, odcejevalniki perutnine, talni sifon, ventilator,
Hladilnica za tople trupe: hladilna komora

1.4.17.1.1.1.

1.4.17.1.2.1.

1.4.17.1.3.2

1.4.17.1.3.3

1.4.17.1.3.4

1.4.17.1.3.5

1.4.17.2.

1.4.17.2.¸1.

796,00 €
398,00 €
283,41 €
120,82 €
81,05 €
77,60 €
3,94 €

m2
m2
m2
2

m2
m2
m2

Stran

20,90 €

70,28 €

73 / 18. 12. 2017 /

žival/dan

žival/dan

žival/dan

200,27 €

530,67 €

m2

m

1.061,33 €

7,85 €

2,78 €

m2

GVŽ/leto

GVŽ/leto

Št.

1.4.17.2.2.

1.4.17.1.3.

1.4.17.1.2.

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za zakol perutnine

1.4.17.1.1.

OBJEKTI ZA ZAKOL PERUTNINE

1.4.17.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Ostala oprema: razdelilna elektro omara za napajanje tehnološke opreme in
razsvetljave, instalacija tople in mrzle vode, elektro instalacije tehnološke
opreme kabli, obešala, kabelski kanali, visoko tlačni čistilec, garderobna
omara

1.4.16.2.10

1.4.17.1.

Ogrevanje sanitarne vode: bojler z grelno cevjo in grelci, montaža

1.4.16.2.9
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11003

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja dovoznih površin za sprejem in razkladanje surovin

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta

PRED INDUSTRIJSKA PREDELAVA LESA

Oprema za pred industrijsko predelavo lesa

Žagalne linije

Žagalna linija s horizontalno tračno žago

Žagalna linija z vertikalno tračno žago

Mobilne žage za razrez lesa

Mobilna tračna žaga

Robilniki, čelilniki, skobeljni stroji (Stroji za robljenje, čeljenje in
skobljanje žaganega lesa)
Linija za robljenje desk in razrez prizm

Čelilnik (stroj za čeljenje) – enostaven do 5,5 kW

Robilnik (stroj za robljenje)

Enoosni krožni žagalni stroj – večlistni fiksni

Dvoosni krožni žagalni stroj – večlistni

Enoosni krožni žagalni stroj – večlistni fiksni in mobilni

Dodatna oprema žagarskega obrata

Nihalni verižni žagalni stroj – mobilni

Vakuumsko dvigalo

Nihalni verižni žagalni stroj – linija, nihajna žaga

1.4.18.1.1.

1.4.18.1.1.1.

1.4.19

1.4.19.2

1.4.19.2.1

1.4.19.2.1.1

1.4.19.2.1.2

1.4.19.2.3

1.4.19.2.3.1

1.4.19.2.4

1.4.19.2.4.1

1.4.19.2.4.2

1.4.19.2.4.3

1.4.19.2.4.4

1.4.19.2.4.5

1.4.19.2.4.9

1.4.19.2.5

1.4.19.2.5.1

1.4.19.2.5.2

1.4.19.2.5.3

UREDITEV DOVOZNIH POVRŠIN ZA SPREJEM IN RAZKLADANJE
SUROVIN

1.4.18.

1.4.18.1.

Ostala oprema: visokotlačni čistilec, garderobna omara

1.4.17.2.3.

900 €
17.000 €
3.400 €

stroj
kW

2.500 €

85.000 €

kW

kW

stroj

1.300 €

1.200 €

2.200 €

150.000 €

55.000 €

350.000 €

73 / 18. 12. 2017

kW

kW

kW

kW

stroj

linija

80.000 €

29,44 €

m2

Št.

linija

73,60 €

12,03 €

11004 /

m2

žival/dan

Stran
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Naprave za kondenzacijsko sušenje lesa

Naprave za vakuumsko sušenje lesa
Naprave za visokofrekvenčno sušenje lesa v kombinaciji z vakuumskim
sušenjem lesa
Izdelava pelet in briketov

Strojna linija za izdelavo briketov

Stroj za izdelavo briketov

Termična obdelava in impregnacija lesa

Oprema za termično modifikacijo s programsko opremo

Oprema za vakuumsko tlačno impregnacijo: izvedba v običajnem jeklu

Oprema za impregnacijo s potapljanjem: dvoslojna izvedba, običajno jeklo

Oprema za zaščito lesa med transportom
Oprema za vakuumsko tlačno impregnacijo: izvedba v nerjavnem jeklu

Oprema za impregnacijo s potapljanjem: dvoslojna izvedba, nerjavno jeklo

Oprema za termično obdelavo lesa v skladu z ISPM15 (npr. za leseno
embalažo) - brez sušilnice, le programska oprema
Izdelava sekancev v okviru žagarskega obrata

Stroj za izdelavo sekancev: horizontalni drobilnik, moči do 50kW

NAKUP IN POSTAVITEV RASTLINJAKOV IN PRIPADAJOČO
OPREMO

1.4.19.2.6.2

1.4.19.2.6.3

1.4.19.2.7.2

1.4.19.2.7.3

1.4.19.2.8

1.4.19.2.8.1

1.4.19.2.8.2

1.4.19.2.8.3

1.4.19.2.8.4
1.4.19.2.8.7

1.4.19.2.8.8

1.4.19.2.8.9

1.4.19.2.9.2

1.5.

30.000 €
170.000 €

kos
kos

stroj

kos

100.000 €

3.000 €

Stran

1.5.2.1.1.

15.000 €

kos

25.000 €

120.000 €

kos

kos

250.000 €

2.700 €

kW
kos

2.900 €

90.000 €

komora

kW

25.000 €

komora

73 / 18. 12. 2017 /

1.5.2.1.

1.5.2.

1.4.19.2.9

1.4.19.2.7

15.000 €

5.100 €

komora

kW

Št.

NAKUP IN POSTAVITEV PLASTENJAKOV IN PRIPADAJOČO
OPREMO
Nakup in postavitev plastenjakov z dvojno folijo in pripadajočo
opremo
Nakup in postavitev plastenjakov z dvojno folijo in pripadajočo
opremo-do 0,6 ha

Sušenje lesa

1.4.19.2.6

1.4.19.2.6.5

Verižni žagalni stroj – linija, paralelna žaga

1.4.19.2.5.4
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Novogradnja plastenjakov z dvojno folijo

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija plastenjakov z dvojno folijo

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti rekonstrukcije objekta
Notranja oprema plastenjakov z dvojno folijo

Oprema za zračenje: avtomatika za regulacijo zračenja, ventilatorji ter senzorji
za vremenske parametre
Oprema za ogrevanje: peči za ogrevanje, avtomatika za regulacijo ogrevanja,
ventilatorji ter senzorji za vremenske parametre, grelci na topel zrak
Oprema za senčenje: senčilne mreže vseh vrst

Druga notranja oprema: mize, kalilniki, folija za pokrivanje tal, police in regali

Ostala oprema

Nakup in postavitev plastenjakov z dvojno folijo in pripadajočo
opremo-nad 0,6 ha

1.5.2.1.1.1.1.

1.5.2.1.1.1.1.1.

1.5.2.1.1.1.2.1.

1.5.2.1.1.2.1.

1.5.2.1.1.2.2.

1.5.2.1.1.2.4.

1.5.2.1.1.2.5.

1.5.2.1.2.

Novogradnja plastenjakov z dvojno folijo

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija plastenjakov z dvojno folijo

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti rekonstrukcije objekta
Notranja oprema plastenjakov z dvojno folijo

Oprema za zračenje: avtomatika za regulacijo zračenja, ventilatorji ter senzorji
za vremenske parametre
Oprema za ogrevanje: peči za ogrevanje, avtomatika za regulacijo ogrevanja,
ventilatorji ter senzorji za vremenske parametre, grelci na topel zrak
Oprema za senčenje: senčilne mreže vseh vrst

1.5.2.1.2.1.1.

1.5.2.1.2.1.1.1.

1.5.2.1.2.1.2.1.

1.5.2.1.2.2.1.

1.5.2.1.2.2.3.

1.5.2.1.2.2.2.

1.5.2.1.2.2.

5,70 €
62,40 €
1,56 €
4,40 €
10,49 €
44,00 €
1,95 €

m2
m2
2

m2
m2
2
2

33,96 €
6,79 €
25,47 €
5,09 €
62,40 €
1,56 €
4,40 €
10,49 €

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m

m

73 / 18. 12. 2017

1.5.2.1.2.1.2.

Gradbena dela

1.5.2.1.2.1.

1.5.2.1.1.2.3.

28,51 €

m2

m

7,60 €

m2

Št.

1.5.2.1.1.2.

38,01 €

m2

11006 /

1.5.2.1.1.1.2.

Gradbena dela

1.5.2.1.1.1.

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija plastenjakov z dvojno folijo

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti rekonstrukcije objekta
Notranja oprema plastenjakov z enojno folijo

Oprema za zračenje: avtomatika za regulacijo zračenja, ventilatorji ter senzorji
za vremenske parametre
Oprema za ogrevanje: peči za ogrevanje, avtomatika za regulacijo ogrevanja,
ventilatorji ter senzorji za vremenske parametre, grelci na topel zrak
Oprema za senčenje: senčilne mreže vseh vrst

Druga notranja oprema: mize, kalilniki, folija za pokrivanje tal, police in regali

Ostala oprema

NAKUP IN POSTAVITEV TUNELOV IN PRIPADAJOČO OPREMO

Nakup in postavitev tunelov in pripadajočo opremo

Gradbena dela

Novogradnja tunelov

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti novogradnje objekta
Notranja oprema tunelov

Oprema za senčenje: senčilne mreže vseh vrst

1.5.2.2.1.1.1.

1.5.2.2.1.2.1.

1.5.2.2.2.1.

1.5.2.2.2.4.

1.5.2.2.2.5.

1.5.3

1.5.3.1.

1.5.3.1.1.

1.5.3.1.1.1.

1.5.3.1.1.1.1.

1.5.3.1.2.1.

1,95 €

2

44,00 €
1,95 €

m2
m2

73 / 18. 12. 2017 /
Stran

m

0,30 €

10,49 €

m2

2,25 €

4,40 €

m2

2

1,56 €

m2

m2

62,40 €

m2

0,81 €

4,80 €

m2

m2

24,02 €

m2

4,04 €

6,41 €

m2

m2

32,03 €

m2

m

44,00 €

m2

Št.

1.5.3.1.2.

1.5.2.2.2.3.

1.5.2.2.2.2.

1.5.2.2.2.

1.5.2.2.1.2.

Novogradnja plastenjakov z enojno folijo

1.5.2.2.1.1.

Nakup in postavitev plastenjakov z enojno folijo in pripadajočo
opremo

1.5.2.2.

Gradbena dela

Ostala oprema

1.5.2.1.2.2.5.

1.5.2.2.1.

Druga notranja oprema: mize, kalilniki, folija za pokrivanje tal, police in regali

1.5.2.1.2.2.4.
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OBJEKTI OZIROMA PROSTORI IN NAKUP PRIPADAJOČE
OPREME ZA PRIDOBIVANJE SOLARNE ENERGIJE

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter pripadajoča oprema

Nakup in montaža sončnih kolektorjev z zalogovnikom vode in vso
pripadajočo opremo

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter pripadajoča oprema

Novogradnja vetrne elektrarne

OBJEKTI OZIROMA PROSTORI IN NAKUP PRIPADAJOČE
OPREME ZA PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ VODEVODNA ELEKTRARNA

1.6.2.

1.6.2.1.

1.6.2.1.1.

1.6.3.1.

1.6.3.1.1.

1.6.4.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter pripadajoča oprema

Novogradnja vodne elektrarne

OBJEKTI OZIROMA PROSTORI IN NAKUP PRIPADAJOČE
OPREME ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNE ENERGIJE

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter pripadajoča oprema

Novogradnja geotermalne elektrarne

geotermalna vrtina do 100 m

geotermalna vrtina od 100 - 300 m

1.6.4.1.

1.6.4.1.1.

1.6.5.

1.6.5.1.

1.6.5.1.1.

1.6.5.1.1.1.

1.6.5.1.1.2.

OBJEKTI OZIROMA PROSTORI IN NAKUP PRIPADAJOČE
OPREME ZA PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ VETRAVETRNA ELEKTRARNA

Nakup in montaža peči na lesno biomaso in vso pripadajočo opremo

1.6.1.1.1.

tm

tm

80,00

50,00

3.833,33 €

3.520,00 €

425,66 €

350,00 €

73 / 18. 12. 2017

tm

kW

kW

m2

kW

Št.

1.6.3.

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter pripadajoča oprema

OBJEKTI IN NAPRAVE ZA PRIDOBIVANJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV

11008 /

1.6.1.1.

1.6.

OBJEKTI OZIROMA PROSTORI IN NAKUP PRIPADAJOČE OPREME ZA PRIDOBIVANJE
ENERGIJE IZ LESNE BIOMASE

1,95 €

1.6.1.

m2

Ostala oprema: zakrivljene kovinske šipke, anti insektna mreža, talna zastirka,
mreža proti mrazu ter cev iz PE materiala za pasivno gretje

1.5.3.1.2.2.

Stran
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Gradnja betonskih in asfaltnih vozišč

Gradbena in obrtniška dela

Novogradnja betonskih in asfaltnih vozišč

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje betonskih in
asfaltnih vozišč
Rekonstrukcija betonskih in asfaltnih vozišč

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti rekonstrukcije betonskih in
asfaltnih vozišč
Oprema cestne infrastrukture

Prometni znak

Gradnja gramoziranih vozišč in poti, do 5 m širine

Gradbena in obrtniška dela

Novogradnja gramoziranih vozišč in poti, do 5 m širine

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje vozišč in poti, do
5 m širine
Rekonstrukcija gramoziranih vozišč in poti, do 5 m širine

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti rekonstrukcije vozišč in poti,

2.1.1.1.

2.1.1.1.1.

2.1.1.1.1.1.

2.1.1.1.1.1.1.

2.1.1.1.1.2.1.

2.1.1.1.2.1.

2.1.1.2.

2.1.1.2.1.

2.1.1.2.1.1.

2.1.1.2.1.1.1.

2.1.1.2.1.2.1.

22,50 €
9,00 €

m2
m2

6,77 €
2,71 €
5,08 €
2,03 €

m2
m2
m2
m2

65,00 €

12,00 €

m2

kos

30,00 €

m2

1.000,00

600,00

Št.

73 / 18. 12. 2017 /

2.1.1.2.1.2.

2.1.1.1.2.

2.1.1.1.1.2.

UREDITEV ZASEBNE INFRASTRUKTURE
UREDITEV ZASEBNE CESTNE INFRASTRUKTURE

2.1.
2.1.1.

UREDITEV CESTNE, VODOVODNE TER ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

2.

tm

geotermalna vrtina nad 800 m

1.6.51.1.4.

tm

geotermalna vrtina od 300 do 800 m

1.6.5.1.1.3.
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Stran

11009

Prometni znak

Gradnja gramoziranih vozišč in poti, nad 5 m širine

Gradbena in obrtniška dela

Novogradnja gramoziranih vozišč in poti, nad 5 m širine

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje vozišč in poti, nad
5 m širine
Rekonstrukcija gramoziranih vozišč in poti, nad 5 m širine

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti rekonstrukcije vozišč in poti,
nad 5 m širine
Oprema cestne infrastrukture

Prometni znak

UREDITEV DVORIŠČ

Ureditev dvorišč

Gradbena in obrtniška dela

Novogradnja dvorišč

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje dvorišč
Rekonstrukcija dvorišč

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti rekonstrukcije dvorišč

Ureditev nadstreška nad dvoriščem

Gradbena in obrtniška dela

2.1.1.2.2.1.

2.1.1.3.

2.1.1.3.1.

2.1.1.3.1.1.

2.1.1.3.1.1.1.

2.1.1.3.1.2.1.

2.1.1.3.2.1.

2.1.2.

2.1.2.1.

2.1.2.1.1.

2.1.2.1.1.1.

2.1.2.1.1.1.1.

2.1.2.1.1.2.1.

2.1.2.2.

2.1.2.2.1.

1,98 €

m2

13,60 €
25,50 €
10,20 €

m2
m2
2

m

34,00 €

m2

65,00 €

4,94 €

m2

kos

2,64 €

m2

73 / 18. 12. 2017

2.1.2.1.1.2.

2.1.1.3.2.

6,59 €

65,00 €

Št.

m2

kos

11010 /

2.1.1.3.1.2.

Oprema cestne infrastrukture

2.1.1.2.2.

do 5 m širine

Stran
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Novogradnja nadstreška

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov ter lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje nadstreška

UREDITEV ZASEBNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE

Črpališče

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja

Oprema črpališča z vsem potrebnim elektromaterialom

Potopna črpalka do vključno 10 kW

Potopna črpalka od 10 do vključno 20 kW

Potopna črpalka od 20 do vključno 30 kW

Potopna črpalka nad 30 do vključno 60 kW

Potopna črpalka nad 60 kW

Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, do vključno 10 kW

Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, od 10 do vključno 20 kW

Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, od 20 do vključno 30 kW

Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, nad 30 kW

Vodni števec

Frekvenčni regulator do 10 kw

Frekvenčni regulator, od 10 do vključno 20 kW

Frekvenčni regulator, od 20 do vključno 30 kW

Frekvenčni regulator, nad 30 kW

Cevovod

Zemeljska dela + alkaten cev

2.1.2.2.1.1.

2.1.2.2.1.1.1.

2.1.3.

2.1.3.1.

2.1.3.1.1.

2.1.3.1.1.1.

2.1.3.1.2.

2.1.3.1.2.1.

2.1.3.1.2.2.

2.1.3.1.2.3.

2.1.3.1.2.4.

2.1.3.1.2.5.

2.1.3.1.2.6.

2.1.3.1.2.7.

2.1.3.1.2.8.

2.1.3.1.2.9.

2.1.3.1.2.10.

2.1.3.1.2.11.

2.1.3.1.2.12.

2.1.3.1.2.13.

2.1.3.1.2.14.

2.1.3.2.

2.1.3.2.1.

12,00 €

160,00 €

223,33 €

298,00 €

350,00 €

73 / 18. 12. 2017 /

m

kW

kW

kW

kW

355,00 €

164,00 €

240,00 €

330,00 €

430,00 €

180,00 €

198,00 €

260,00 €

350,00 €

450,00 €

Št.

kos

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

400,00

27,50 €

m2

m2

55,00 €

m2
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11011

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Kablovod (podzemni kabel - izkop vključen pri cevovodu)

Zemeljska dela + kabel: presek 35 mm2

Zemeljska dela + kabel: presek 70 mm2

Zemeljska dela + kabel: presek 150 mm2

Vodno zajetje

Zbiralnik za vodo betonski

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja

Vrtina

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja vrtine, premer 3 "

Novogradnja vrtine, premer 4"

Novogradnja vrtine, premer4 1/2"

Vodnjak

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela

Novogradnja vodnjaka do 20 m

Novogradnja vodnjaka od 20 do 40 m

Novogradnja vodnjaka do 40 do 80 m

UREDITEV ZASEBNE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Kablovod (podzemni kabel, polaganj, izkop, zakop)

Zemeljska dela + kabel: presek 35 mm2

Zemeljska dela + kabel: presek 70 mm2

Zemeljska dela + kabel: presek 150 mm2

2.1.3.2.1.1.

2.1.3.3.

2.1.3.3.1.

2.1.3.3.2.

2.1.3.3.3.

2.1.3.4.

2.1.3.4.1.

2.1.3.4.1.1.

2.1.3.4.1.1.1.

2.1.3.5.

2.1.3.5.1.

2.1.3.5.1.1.

2.1.3.5.1.2.

2.1.3.5.1.3.

2.1.3.6.

2.1.3.6.1.

2.1.3.6.1.1.

2.1.3.6.1.2.

2.1.3.6.1.3.

2.1.4.

2.1.4.1.

2.1.4.1.1.

2.1.4.1.2.

2.1.4.1.3.

m

m

m

m

28,00

20,00

14,00

538,75 €

567,50 €

500,00 €

80,00 €

75,00 €

70,00 €

60,00 €

73 / 18. 12. 2017

m

m

m

m

m

m3

Št.

26,00 €

18,00 €

12,00 €

2,00 €

11012 /

m

m

m

m

Stran
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UREDITEV GOZDNE INFRASTRUKTURE

Gozdne ceste
Novogradnja gozdne ceste do 3,5 m širina + 0,5 m širine bankine
ali koritnice na vsako stran

2.1.5.

2.1.5.1.
2.1.5.1.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki znaša do 20 %
gradnje gozdne vlake

tm

5,00 €

2,00 €

10,00 €

3,00 €

Stran

Priprava gozdne vlake do 3,5 m širine

tm

tm

tm

15,00 €

14,00 €

70,00 €

20,00 €

100,00 €

110.390,00

64.100,00

58.480,00

56.100,00

460,00

520,00

350,00

40,00

73 / 18. 12. 2017 /

2.1.5.2.4.

Gradnja gozdne vlake do 3,5 m širine, manj kot 50 % izkopa v 5 in
6 kat.

2.1.5.2.2.1.

2.1.5.2.2.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki znaša do 20 %
gradnje gozdne vlake

tm

tm

tm

tm

tm

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

m

Št.

2.1.5.2.1.1.

Gradnja gozdne vlake do 3,5 m širine, več kot 50 % izkopa v 5 in 6
kat.

Transformatorska postaja, moč 2*1000 kVA

2.1.4.2.1.4.

2.1.5.2.1.

Transformatorska postaja, moč 1.000 kVA

2.1.4.2.1.3.

Gozdne vlake

Transformatorska postaja, moč 630 kVA

2.1.4.2.1.2.

2.1.5.2.

Transformatorska postaja, moč 450 kVA

2.1.4.2.1.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki znaša do 20 %
rekonstrukcije gozdne ceste

Gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter oprema

2.1.4.2.1.

2.1.5.1.2.1.

Transformatorska postaja

2.1.4.2.

Rekonstrukcija gozdne ceste

Oprema elektro omarice (material in delo)

2.1.4.1.7.

2.1.5.1.2.

Elektro omarica - pvc z vgradnjo

2.1.4.1.6.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki znaša do 20 %
novogradnje gozdne ceste

Elektro omarca - betonska z vgradnjo

2.1.4.1.5.

2.1.5.1.1.1.

Zemeljska dela + kabel: presek 240 mm2

2.1.4.1.4.

Uradni list Republike Slovenije

11013

AGROMELIORACIJE NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH

Gradbena in obrtniška dela (izvedba posameznih agromelioracijskih del
na kmetijskih zemljiščih) na območju do 30 ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti izvedbe agromelioracijskih del
na kmetijskih zemljiščih
Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

2.1.6.

2.1.6.1.

Odstranjevanje drevja in grmičevja

Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike

Odstranjevanje kamna

Profiliranje jarka v širini 1,5m – zgoraj in globini od 0,5m do 08, odvisno od
naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25m zgoraj,
globini 0d 0,5 do0,80 (max 1m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora
biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi
naknadnega pos. humusa.
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1.5 m ob poljskih poteh

2.1.6.1.6.

2.1.6.1.7.

2.1.6.1.8.

2.1.6.1.9.

2.1.6.1.13.

2.1.6.1.12.

2.1.6.1.11.

0,25 €
0,70 €
1,50 €
0,50 €
1,20 €
1,50 €
1,40 €
0,20 €

m2
m2
m2
m2
m3
m3
m3
m3

3,80 €

12,80 €

m3

kos

3,00 €

m3

73 / 18. 12. 2017

2.1.6.1.10.

2.1.6.1.5.

2.1.6.1.4.

Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120MN/m2 točnost do 1cm.
Granulacije od 0.02do 100mm
Planiranje oz. izravnava terena

2.1.6.1.3.

100 €

M

1.680,00 €

4.200,00 €

1,00 €

Št.

2.1.6.1.2.

ha

ha

tm

11014 /

2.1.6.1.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki znaša do 20 %
priprave gozdne vlake

2.1.5.2.4.1.

Stran
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Odstranjevanje drevja in grmičevja

Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike

Odstranjevanje kamna

Profiliranje jarka v širini 1,5m – zgoraj in globini od 0,5m do 08, odvisno od
naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25m zgoraj,
globini 0d 0,5 do0,80 (max 1m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora
biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi
naknadnega pos. humusa.
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1.5 m ob poljskih poteh
Gradbena in obrtniška dela (izvedba posameznih agromelioracijskih del
na kmetijskih zemljiščih) na območju od 101 ha do 200 ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti izvedbe agromelioracijskih del
na kmetijskih zemljiščih

2.1.6.2.6.

2.1.6.2.7.

2.1.6.2.8.

2.1.6.2.9.

0,25 €
0,70 €
1,50 €
0,50 €
1,20 €
1,50 €
1,40 €
0,20 €

m2
m2
m2
m2
m3
m3
m3
m3

ha

ha

1.008,00 €

2.520,00 €

3,80 €

12,80 €

m3

kos

3,00 €

m3

73 / 18. 12. 2017 /

2.1.6.3.1.

2.1.6.3.

2.1.6.2.13.

2.1.6.2.12.

100 €

1.176,00 €

2.940,00 €

m

ha

ha

Št.

2.1.6.2.11.

2.1.6.2.10.

2.1.6.2.5.

2.1.6.2.4.

Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120MN/m2 točnost do 1cm.
Granulacije od 0.02do 100mm
Planiranje oz. izravnava terena

Gradbena in obrtniška dela (izvedba posameznih agromelioracijskih del
na kmetijskih zemljiščih) na območju od 31 ha do 100 ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti izvedbe agromelioracijskih del
na kmetijskih zemljiščih
Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

2.1.6.2.3.

2.1.6.2.2.

2.1.6.2.1.

2.1.6.2.
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Odstranjevanje drevja in grmičevja

Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike

Odstranjevanje kamna

Profiliranje jarka v širini 1,5m – zgoraj in globini od 0,5m do 08, odvisno od
naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25m zgoraj,
globini 0d 0,5 do0,80 (max 1m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora
biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi
naknadnega pos. humusa.
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1.5 m ob poljskih poteh
Gradbena in obrtniška dela (izvedba posameznih agromelioracijskih del
na kmetijskih zemljiščih) na območju nad 200 ha
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti izvedbe agromelioracijskih del
na kmetijskih zemljiščih
Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

2.1.6.3.6.

2.1.6.3.7.

2.1.6.3.8.

2.1.6.3.9.

2.1.6.4.3.

2.1.6.4.2.

2.1.6.4.1.

0,70 €
1,50 €
0,50 €
1,20 €
1,50 €
1,40 €
0,20 €

m2
m2
m2
m3
m3
m3
m3

100 €
3,00 €

m3

840,00 €

2.100,00 €

m

ha

ha

3,80 €

0,25 €

m2

kos

12,80 €

m3
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2.1.6.4.

2.1.6.3.13.

2.1.6.3.12.

2.1.6.3.11.

2.1.6.3.10.

2.1.6.3.5.

3,00 €

m3

Št.

Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti

Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120MN/m2 točnost do 1cm.
Granulacije od 0.02do 100mm
Planiranje oz. izravnava terena

2.1.6.3.3.

100 €

m

11016 /

2.1.6.3.4.

Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

2.1.6.3.2.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike

Odstranjevanje kamna

Profiliranje jarka v širini 1,5m – zgoraj in globini od 0,5m do 08, odvisno od
naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25m zgoraj,
globini 0d 0,5 do0,80 (max 1m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora
biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi
naknadnega pos. humusa.
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1.5 m ob poljskih poteh

2.1.6.4.6.

2.1.6.4.7.

2.1.6.4.8.

2.1.6.4.9.

Ureditev črpališča za namakalne sisteme brez protislanske zaščite

Gradbeno-obrtniška dela

Gradbeno obrtniška dela (za do 10 ha namakalni sistem)

Gradbeno obrtniška dela (za več kot 10 ha namakalni sistem)

Oprema črpališča z vsem potrebnim elektromaterialom

Potopna črpalka do vključno 10 Kw

Potopna črpalka od 10 do vključno 20 Kw

2.1.7.1.1.

2.1.7.1.1.1.

2.1.7.1.1.2.

2.1.7.1.2.

2.1.7.1.2.1.

2.1.7.1.2.2.

1,50 €
0,50 €
1,20 €
1,50 €
1,40 €
0,20 €

m2
m2
m3
m3
m3
m3

Stran

350,00 €

73 / 18. 12. 2017 /

kW

450,00 €

400,00 €

m2
kW

200,00 €

m2

3,80 €

0,70 €

m2

Kos

0,25 €

12,80 €

m2

m3

Št.

2.1.7.1.

2.1.7.

2.1.6.4.13.

2.1.6.4.12.

2.1.6.4.11.

UREDITEV (NOVOGRADNJA IN TEHNOLOŠKE POSODOBITVE)
ZASEBNIH NAMAKALNIH SISTEMOV, KI SO NAMENJENI ENEMU
UPORABNIKU

Odstranjevanje drevja in grmičevja

2.1.6.4.5.

2.1.6.4.10.

Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120MN/m2 točnost do 1cm.
Granulacije od 0.02do 100mm
Planiranje oz. izravnava terena

2.1.6.4.4.

Uradni list Republike Slovenije

11017

Potopna črpalka nad 30 do vključno 60 kW

Potopna črpalka nad 60 kW

Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, do vključno 10 kW

Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, od 10 do vključno 20 kW

Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, od 20 do vključno 30 kW

Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor, nad 30 kW

Vodni števec

Frekvenčni regulator do 10 kw

Frekvenčni regulator, od 10 do vključno 20 kW

Frekvenčni regulator, od 20 do vključno 30 kW

Frekvenčni regulator, nad 30 kW

Ureditev vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje,
zbiralnik za kapnico)
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): do 2.000 m3, do 1 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): do 2.000 m3, do 2 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za
kapnico): do 2.000 m3, do 3 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za
kapnico): nad 2.000 m3, do 1 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): nad 2.000 m3, do 2 m globine

2.1.7.1.2.4.

2.1.7.1.2.5.

2.1.7.1.2.6.

2.1.7.1.2.7.

2.1.7.1.2.8.

2.1.7.1.2.9.

2.1.7.1.2.10.

2.1.7.1.2.11.

2.1.7.1.2.12.

2.1.7.1.2.13.

2.1.7.1.2.14.

2.1.7.2.

2.1.7.2.5.

2.1.7.2.4.

2.1.7.2.3.

2.1.7.2.2.

20,61 €
20,12 €
10,51 €
13,03 €
12,84 €

m3
m3
m3
m3

160,00 €

223,33 €

298,00 €

350,00 €

355,00 €

164,00 €

240,00 €

330,00 €
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m3

kW

kW

kW

kW

Kos

kW

kW

kW

430,00 €

180,00 €

198,00 €

260,00 €

Št.

kW

kW

kW

kW

11018 /

2.1.7.2.1.

Potopna črpalka od 20 do vključno 30 kW

2.1.7.1.2.3.

Stran
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Zbiralnik za kapnico nad 30 m3- pvc

Zbiralnik za vodo betonski

Izgradnja vodnjaka do 20 m

Izgradnja vodnjaka od 20 do 40 m

Izgradnja vodnjaka do 40 do 80 m

Cevovod (primar in sekundar) za namakalne sisteme brez protislanske
zaščite
Zemeljska dela + dovodna cev: novogradnja namakalnega sistema

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela

Zemeljska dela + dovodna cev: tehnološka posodobitev namakalnega sistema

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela

Kablovod (podzemni kabel - izkop vključen pri cevovodu) za namakalne
sisteme brez protislanske zaščite
Kabel: presek 35 mm2

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela

Kabel: presek 70 mm2

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela

Kabel: presek 150 mm2

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela

2.1.7.2.8.

2.1.7.2.9.

2.1.7.2.10.

2.1.7.2.11.

2.1.7.2.12.

2.1.7.3.

2.1.7.3.1.

2.1.7.3.1.1.

2.1.7.3.2.

2.1.7.3.2.1.

2.1.7.4.

2.1.7.4.1.

2.1.7.4.1.1.

2.1.7.4.2.

2.1.7.4.2.1.

2.1.7.4.3.

2.1.7.4.3.1.

2.1.7.2.7.

Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): nad 2.000 m3, do 3 m globine
Zbiralnik za kapnico do 30 m3 - pvc

2.1.7.2.6.

201,00 €
60,00 €

m3
m3

2,00 €

Stran

m

26,00 €

2,00 €

18,00 €
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m

m

m

2,00 €

12,00 €

2,00 €

12,00 €

2,00 €

12,00 €

538,75

567,50

Št.

m

m

m

m

m

m

m

m

500,00

165,00 €

m3

M

10,41 €

m3
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Vodni števec

Ureditev vrtine

Izgradnja cevne vrtine, 3 "

Izgradnja cevne vrtine, 4 "

Izgradnja cevne vrtine, 4 1/2"

Izgradnja cevne vrtine, geosonda

Mobilna oprema za namakanje (terciar)

Rolomat

65-270

65-320

75-250

75-280

75-300

75-330

85-300

85-320

90-280

90-300

85-350

85-370

90-330

90-350

85-400

2.1.7.4.4.

2.1.7.5.

2.1.7.5.1.

2.1.7.5.2.

2.1.7.5.3.

2.1.7.5.4.

2.1.7.6.

2.1.7.6.1.

2.1.7.6.1.1.

2.1.7.6.1.2.

2.1.7.6.1.3.

2.1.7.6.1.4.

2.1.7.6.1.5.

2.1.7.6.1.6.

2.1.7.6.1.7.

2.1.7.6.1.8.

2.1.7.6.1.9.

2.1.7.6.1.10.

2.1.7.6.1.11.

2.1.7.6.1.12.

2.1.7.6.1.13.

2.1.7.6.1.14.

2.1.7.6.1.15.

kos

kos

kos

kos

kos

kos

16.300,00 €

15.400,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

14.800,00 €

12.300,00 €

12.100,00 €

12.200,00 €

12.100,00 €

11.000,00 €

10.800,00 €

10.600,00 €

10.700,00 €

10.600,00 €

10.300,00 €

42,00 €
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kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

m

70,00 €

Št.

m

65,00 €

60,00 €

355,00 €

11020 /

m

m

kos

Stran
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85-450

90-370

90-390

90-420

90-450

100-330

100-350

100-380

100-400

110-350

100-430

100-450

110-380

110-400

110-420

100-480

100-500

110-450

110-490

125-350

100-550

110-550

110-500

120-450

2.1.7.6.1.16.

2.1.7.6.1.17.

2.1.7.6.1.18.

2.1.7.6.1.19.

2.1.7.6.1.20.

2.1.7.6.1.21.

2.1.7.6.1.22.

2.1.7.6.1.23.

2.1.7.6.1.24.

2.1.7.6.1.25.

2.1.7.6.1.26.

2.1.7.6.1.27.

2.1.7.6.1.28.

2.1.7.6.1.29.

2.1.7.6.1.30.

2.1.7.6.1.31.

2.1.7.6.1.32.

2.1.7.6.1.33.

2.1.7.6.1.34.

2.1.7.6.1.35.

2.1.7.6.1.36.

2.1.7.6.1.37.

2.1.7.6.1.38.

2.1.7.6.1.39.

24.800,00 €

Stran

kos

24.700,00 €

25.700,00 €

24.500,00 €

22.000,00 €

24.200,00 €
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kos

kos

kos

kos

kos

23.600,00 €

23.400,00 €

23.000,00 €

22.200,00 €

21.800,00 €

21.500,00 €

21.900,00 €

21.500,00 €

19.000,00 €

19.300,00 €

18.800,00 €

16.800,00 €

16.500,00 €

17.300,00 €

17.000,00 €

16.600,00 €

16.400,00 €

16.900,00 €

Št.

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos
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125-400

110-620

120-570

125-500

Cevni sistemi z razpršilci

Dežna krila

35 m

44 m

50 m

58 m

72 m

PIVOT/LINEAR

1-50 ha

51-100 ha

nad 100 ha

Fiksni namakalni sistemi (stabilni terciar)

Kapljično namakanje: kapljične cevi, ventili, lamelni filtri, spojke, delo,
montaža in nadzor

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Cevni sistemi:

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Podzemni cevni sistem z potopnimi hidranti:

2.1.7.6.1.40.

2.1.7.6.1.41.

2.1.7.6.1.42.

2.1.7.6.1.43.

2.1.7.6.2.

2.1.7.6.3.

2.1.7.6.3.1.

2.1.7.6.3.2.

2.1.7.6.3.3.

2.1.7.6.3.4.

2.1.7.6.3.5.

2.1.7.6.4.

2.1.7.6.4.1.

2.1.7.6.4.2.

2.1.7.6.4.3.

2.1.7.6.5

2.1.7.6.5.1.

2.1.7.6.5.1.1.

2.1.7.6.5.2.

2.1.7.6.5.2.1.

2.1.7.6.5.3.

ha

ha

ha

7.000,00 €

585,00 €

2.450,00 €

585,00 €

3.400,00 €

768,55 €

1.005,84 €

1.466,04 €

12.300,00 €

11.600,00 €

6.700,00 €

6.000,00 €

2.850,00 €
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ha

ha

ha

ha

ha

kos

kos

kos

kos

kos

Št.

2.450,00 €

27.500,00 €

28.300,00 €

27.800,00 €

23.200,00 €

11022 /

ha

kos

kos

kos

kos

Stran
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Oroševalni (protislanski) sistem: mikrorapršilci, kroglični ventili, alkaten spojke,
obešala, žica, delo, montaža in nadzor

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Računalniška in druga oprema za povezavo črpališča s centrom za
namakanje: meteorološka postaja, oprema za spremljanje škodljivcev,
ipd.

JAVNA INFRASTRUKTURA

AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

2.1.7.6.5.4.

2.1.7.6.5.4.1.

2.1.7.6.6

2.2.

2.2.1.

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odrivom ob
gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem
viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji
do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.
Fino planiranje (+-3cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

2.2.1.1.1.2.

6,00
2,70 €

0,20 €

kom
m3

m2

4.400,00 €

10.000 €

585,00 €

10.455,70 €

585,00 €
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2.2.1.1.1.3.

Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih
(zemeljska dela)

2.2.1.1.1.

ha

namakalni
sistem

ha

ha

ha

Št.

2.2.1.1.1.1.

Na komasacijskem območju velikost do 30 ha

2.2.1.1.

Metodološko pojasnilo: Za razliko od drugih vrst naložb v okviru javne
infrastrukture, so v okviru maksimalne priznane vrednosti za izvedbo
agromelioracij na komasacijskih območjih vključeni tudi splošni stroški, ki
lahko predstavljajo do 85% vrednosti celotne naložbe. Struktura razdelitve
splošnih stroškov je naslednja: do 70% vrednosti naložbe se nanaša na
izvedbo komasacij, do 15% vrednosti naložbe pa na splošne stroške
povezane z izvedbo agromelioracijskih del in komasacije. Izvedba
agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih vključuje stroške ureditve
cestne infrastrukture ter stroške izvedbe drugih agromelioracijskih del na
kmetijskih zemljiščih v okviru komasacijskega območja.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

2.1.7.6.5.3.1.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

11023

Grederiranje poljskih poti, z odvozom odstranjenega materiala na deponijo

Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca. 30cm (kasnejša ponovna
uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti)
Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120MN/m2 točnost do 1cm.
Granulacije od 0.02do 100mm
Planiranje oz. izravnava terena

2.2.1.1.1.7.

2.2.1.1.1.8.

Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike

Odstranjevanje kamna

Profiliranje jarka v širini 1,5m – zgoraj in globini od 0,5m do 08, odvisno od
naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25m zgoraj,
globini 0d 0,5 do0,80 (max 1m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora
biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi
naknadnega pos. humusa.
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1.5 m ob poljskih poteh
Oprema cestne infrastrukture: prometni znak

2.2.1.1.1.13.

2.2.1.1.1.14.

2.2.1.1.1.15.

2.2.1.1.1.20.

2.2.1.1.1.19.

2.2.1.1.1.18.

2.2.1.1.1.17.

12,80 €
0,25 €
0,70 €
1,50 €
0,50 €
1,20 €
1,50 €
1,40 €
0,20 €

m3
m2
m2
m2
m2
m3
m3
m3
m3

kom

65,00 €

3,80 €

3,00 €

m3

kom

2,70 €

m3
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2.2.1.1.1.16.

Odstranjevanje drevja in grmičevja

2.2.1.1.1.12.

2.2.1.1.1.11.

2.2.1.1.1.10.

0,18 €

m2

Št.

2.2.1.1.1.9.

100,00 €

0,90 €

m2
m

12,80 €

m3

11024 /

2.2.1.1.1.6.

2.2.1.1.1.5.

Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 35cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120MN/m2 točnost do 1cm.
Granulacije od 0.02do 100mm
Izdelava macadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega
peska debeline 5cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh.
Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

2.2.1.1.1.4.

Stran
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Ureditev meje na obodu komasacijskega območja

Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80%

Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80%

Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju

Tehnična priprava podatkov za elaborat ureditve meje na obodu
komasacijskega območju
Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju

Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč

Tehnična priprava podatkov za elaborat obstoječega stanja zemljišč

Izdelava elaborata obstoječega stanja zemljišč

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata obstoječega stanja zemljišč

Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč
komasacijskega sklada
Tehnična priprava podatkov za elaborat vrednotenja zemljišč in izvedba
analiz vzorcev zemljišč
Izdelava elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada

2.2.1.1.2.1.

2.2.1.1.2.1.1.

2.2.1.1.2.1.1.1.

2.2.1.1.2.1.2.

2.2.1.1.2.1.2.1.

2.2.1.1.2.2.

2.2.1.1.2.2.1.

2.2.1.1.2.3.

2.2.1.1.2.3.1.

2.2.1.1.2.3.2.

2.2.1.1.2.3.3.

2.2.1.1.2.4.

15,00 €

Stran

parcela

1.000,00 €

25,00 €

15,00 €

1.000,00 €

5,00 €

15,00 €

24,00 €

30,00 €

40,00 €

50,00 €

3.080,00 €

73 / 18. 12. 2017 /

2.2.1.1.2.4.2.

ha

lastnik

parcela

ha

zemljiškokat
astrska
točka

parcela

parcela

zemljiškokat
astrska
točka
zemljiškokat
astrska
točka
parcela

ha

Št.

2.2.1.1.2.4.1.

2.2.1.1.2.2.2.

Izvedba komasacije

2.2.1.1.2.
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Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje

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

Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave

2.2.1.1.2.6.1.

2.2.1.1.2.6.1.1.

2.2.1.1.2.6.2.

2.2.1.1.2.9.

2.2.1.1.2.8.1.

2.2.1.1.2.8.

Izmera objektov v komasacijskem območju, ki so pomembi za izdelavo
projekta nove razdelitve zemljišč – terase, elektro drogovi, …

objekt

m

m

parcela

zemljiškokat
astrska
točka
zemljiškokat
astrska
točka
parcela

100,00 €

0,80 €

1,00 €

16,00 €

20,00 €

32,00 €

40,00 €

73 / 18. 12. 2017

2.2.1.1.2.7.1.1.

2.2.1.1.2.7.1.

območja ‐ ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja ‐
ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora ‐
max. 80% vrednosti
Izmera objektov v komasacijskem območju ‐ stanovanjski objekti,
gospodarski objekti, ...
Izmera objektov ‐ stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ...

2.2.1.1.2.2.6.2.1. Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80% vrednosti
2.2.1.1.2.7.
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega

2.2.1.1.2.6.

20,00 €

5.000,00 €

25,00 €

Št.

ha

ha

lastnik

11026 /

2.2.1.1.2.5.2.

2.2.1.1.2.5.1.

2.2.1.1.2.5.

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata vrednotenja zemljišč
komasacijskega sklada
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za elaborat idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Ureditev meja znotraj komasacijskega območja ‐ gozdovi, trajni nasadi,
ohišnice, …

2.2.1.1.2.4.3.

Stran
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Tehnična priprava podatkov za projekt nove razdelitve zemljišč

Izdelava projekta nove razdelitve zemljišč

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev projekta nove razdelitve zemljišč posestni list

Usklajevanje in obravnava pripomb projekta nove razdelitve zemljišč - lastnik

Zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov

Tehnična priprava podatkov za teren

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80% vrednosti
Vabila, zapisniki, izvedba seznanitve z novimi parcelami

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80% vrednosti
Prenos novih mej (zemljoškokatastrskih točk) v naravo, označitev
zemljiškokatastrskih točk z mejnimi znamenji, izmeritev označenih
zemljiškokatastrskih točk
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80% vrednosti

Izdelava elaborata komasacije

Izdelava elaborata komasacije - upravni del

Izdelava elaborata komasacije - geodetski del

Izdelava elaborata komasacije - bonitiranje del

2.2.1.1.2.9.1.1.

2.2.1.1.2.10.1.

2.2.1.1.2.10.2.

2.2.1.1.2.10.3.

2.2.1.1.2.10.4.

2.2.1.1.2.11.

2.2.1.1.2.11.1.

2.2.1.1.2.11.1.1.

2.2.1.1.2.11.2.1.

2.2.1.1.2.12.

2.2.1.1.2.12.1.

2.2.1.1.2.12.2.

2.2.1.1.2.12.3.

40,00 €

Stran

na parcelo
in elaborat

5,00 €

10,00 €

24,00 €

30,00 €

24,00 €

30,00 €

8,00 €

10,00 €

30,00 €

30,00 €

20,00 €

1.000,00 €

32,00 €

40,00 €

73 / 18. 12. 2017 /

na ZK točko

na parcelo

na ZK točko

na ZK točko

na lastnika

na lastnika

na parcelo

na parcelo

na posestni
list
na lastnika

na parcelo

ha

ha

ha

Št.

2.2.1.1.2.11.3.1.

2.2.11.2.11.3.

2.2.1.1.2.11.2.

2.2.1.1.2.10.

Izmera objektov v območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove
razdelitve zemljišč ‐ terase, elektro drogovi, ....
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora ‐
max. 80% vrednosti
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč

2.2.1.1.2.9.1.
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list
ha

Stroški uradnih prevodov

Ostali stroški

Na komasacijskem območju velikost od 31 ha do 100 ha

Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih
(zemeljska dela)

2.2.1.1.3.3.

2.2.1.1.3.4.

2.2.1.2.

2.2.1.2.1.

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odrivom ob
gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem
viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji
do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.
Fino planiranje (+-3cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 35cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120MN/m2 točnost do 1cm.
Granulacije od 0.02do 100mm
Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega
peska debeline 5cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh.
Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

Grederiranje poljskih poti, z odvozom odstranjenega materiala na deponijo

Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca. 30cm (kasnejša ponovna
uporaba materiala, pri izgradnji novih poljskih poti)
Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri

2.2.1.2.1.2.

2.2.1.2.1.4.

2.2.1.2.1.7.

2.2.1.2.1.8.

2.2.1.2.1.9.

2.2.1.2.1.6.

2,70 €
3,00 €

m3
m3

0,90 €

m2

0,18 €

12,80 €

m3

m2

0,20 €

m2

100,00 €

2,70 €

m3

m

6,00

kom

73 / 18. 12. 2017

2.2.1.2.1.5.

2.2.1.2.1.3.

Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

2.2.1.2.1.1.

2.940,00 €

231,00 €

20,00 €

Št.

ha

ha

Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del

2.2.1.1.3.2.

11028 /

132,00 €

264,00 €

ha

2.2.1.1.3.1.

2.2.1.1.3.

660,00 €

880,00 €

ha

ha

Dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja ‐ max. 20% na skupno
vrednost izvedbe komasacije
Splošni stroški povezani z izvedbo agromelioracijskih del na
kmetijskih zemljiščih in komasacije
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije

2.2.1.1.2.13.

Stran
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Odstranjevanje drevja in grmičevja

Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike

Odstranjevanje kamna

Profiliranje jarka v širini 1,5m – zgoraj in globini od 0,5m do 08, odvisno od
naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25m zgoraj,
globini 0d 0,5 do0,80 (max 1m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora
biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi
naknadnega pos. humusa.
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1.5 m ob poljskih poteh
Oprema cestne infrastrukture: prometni znak

Izvedba komasacije

Ureditev meje na obodu komasacijskega območja

Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80%

2.2.12.1.12.

2.2.1.2.1.13.

2.2.1.2.1.14.

2.2.1.2.1.15.

2.2.1.2.1.20.

2.2.1.2.2.

2.2.1.2.2.1.

2.2.1.2.2.1.1.

2.2.1.2.2.1.1.1.

2.2.1.2.1.19.

2.2.1.2.1.18.

2.2.1.2.1.17.

2.2.1.2.1.16.

2.2.1.2.1.11.

Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120MN/m2 točnost do 1cm.
Granulacije od 0.02do 100mm
Planiranje oz. izravnava terena

2.2.1.2.1.10.

gradnji novih poljskih poti

0,70 €
1,50 €
0,50 €
1,20 €
1,50 €
1,40 €
0,20 €

m2
m2
m2
m3
m3
m3
m3

zemljiškokat
astrska
točka
zemljiškokat
astrska
točka

40,00 €

50,00 €

2.058,00 €

65,00 €

Št.

ha

kom

3,80 €

0,25 €

m2

kom

12,80 €

m3
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Stran

11029

Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju

Tehnična priprava podatkov za elaborat ureditve meje na obodu
komasacijskega območju
Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju

Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč

Tehnična priprava podatkov za elaborat obstoječega stanja zemljišč

Izdelava elaborata obstoječega stanja zemljišč

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata obstoječega stanja zemljišč

Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč
komasacijskega sklada
Tehnična priprava podatkov za elaborat vrednotenja zemljišč in izvedba
analiz vzorcev zemljišč
Izdelava elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada

2.2.1.2.2.2.

2.2.1.2.2.2.1.

2.2.1.2.2.3.

2.2.1.2.2.3.1.

2.2.1.2.2.3.2.

2.2.1.2.2.3.3.

2.2.1.2.2.4.

2.2.1.2.2.6.

2.2.1.2.2.5.2.

2.2.1.2.2.5.1.

2.2.1.2.2.5.

ha

ha

lastnik

parcela

ha

20,00 €

6.000,00 €

25,00 €

15,00 €

2.000,00 €

25,00 €

15,00 €

2.000,00 €

5,00 €

15,00 €

24,00 €

73 / 18. 12. 2017

2.2.1.2.2.4.3.

2.2.1.2.2.4.2.

2.2.1.2.2.4.1.

lastnik

parcela

ha

zemljiškokat
astrska
točka

parcela

parcela

30,00 €

Št.

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata vrednotenja zemljišč
komasacijskega sklada
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za elaborat idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Ureditev meja znotraj komasacijskega območja ‐ gozdovi, trajni nasadi,
ohišnice, …

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80%

2.2.1.2.2.1.2.1.

parcela

11030 /

2.2.1.2.2.2.2.

Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave

2.2.1.2.2.1.2.

Stran
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Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave

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

2.2.1.2.2.6.2.

2.2.1.2.2.6.2.1.

Tehnična priprava podatkov za projekt nove razdelitve zemljišč

Izdelava projekta nove razdelitve zemljišč

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev projekta nove razdelitve zemljišč posestni list

2.2.1.2.2.10.1.

2.2.1.2.2.10.2.

2.2.1.2.2.10.3.

2.2.1.2.2.10.

Izmera objektov v komasacijskem območju, ki so pomembi za izdelavo
projekta nove razdelitve zemljišč – terase, elektro drogovi, …
Izmera objektov v območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove
razdelitve zemljišč ‐ terase, elektro drogovi, ....
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora ‐
max. 80% vrednosti
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč

30,00 €

Stran

na posestni
list

20,00 €

2.000,00 €

32,00 €

40,00 €

100,00 €

0,80 €

1,00 €

16,00 €

20,00 €

32,00 €

40,00 €
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na parcelo

ha

ha

ha

objekt

m

m

parcela

zemljiškokat
astrska
točka
zemljiškokat
astrska
točka
parcela

Št.

2.2.1.2.2.9.1.1.

2.2.1.2.2.9.1.

2.2.1.2.2.9.

2.2.1.2.2.8.1.

2.2.1.2.2.8.

2.2.1.2.2.7.1.1.

2.2.1.2.2.7.1.

Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega
območja ‐ ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja ‐
ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora ‐
max. 80% vrednosti
Izmera objektov v komasacijskem območju ‐ stanovanjski objekti,
gospodarski objekti, ...
Izmera objektov ‐ stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ...

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

2.2.1.2.2.6.1.1.

2.2.1.2.2.7.

Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje

2.2.1.2.2.6.1.
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Zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov

Tehnična priprava podatkov za teren

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80% vrednosti
Vabila, zapisniki, izvedba seznanitve z novimi parcelami

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80% vrednosti
Prenos novih mej (zemljoškokatastrskih točk) v naravo, označitev
zemljiškokatastrskih točk z mejnimi znamenji, izmeritev označenih
zemljiškokatastrskih točk
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80% vrednosti

Izdelava elaborata komasacije

Izdelava elaborata komasacije - upravni del

Izdelava elaborata komasacije - geodetski del

Izdelava elaborata komasacije - bonitiranje del

2.2.1.2.2.11.

2.2.1.2.2.11.1.

2.2.1.2.2.11.1.1.

2.2.1.2.2.11.2.1.

2.2.1.2.2.12.

2.2.1.2.2.12.1.

2.2.1.2.2.12.2.

2.2.1.2.2.12.3.

2.2.1.2.2.13.

ha
list
ha

Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del

Stroški uradnih prevodov

Ostali stroški

2.2.1.2.3.2.

2.2.1.2.3.3.

2.2.1.2.3.4.

154,35 €

20,00 €

88,20 €

176,40 €

ha

2.2.1.2.3.1.

73 / 18. 12. 2017

2.2.1.2.3.

441,00 €

588,00 €

40,00 €

5,00 €

10,00 €

24,00 €

30,00 €

ha

na parcelo
in elaborat
ha

na ZK točko

na parcelo

na ZK točko

na ZK točko

24,00 €

Dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja ‐ max. 20% na skupno
vrednost izvedbe komasacije
Splošni stroški povezani z izvedbo agromelioracijskih del na
kmetijskih zemljiščih in komasacije
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije

2.2.1.2.2.11.3.1.

2.2.1.2.2.11.3.

na lastnika

30,00 €

8,00 €

10,00 €

30,00 €

Št.

na lastnika

na parcelo

na parcelo

na lastnika

11032 /

2.2.1.2.2.11.2.

Usklajevanje in obravnava pripomb projekta nove razdelitve zemljišč - lastnik

2.2.1.2.2.10.4.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odrivom ob
gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem
viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji
do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.
Fino planiranje (+-3cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 35 cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120MN/m2 točnost do 1cm.
Granulacije od 0.02do 100 mm
Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh.
Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

Grederiranje poljskih poti, z odvozom odstranjenega materiala na deponijo

Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca. 30cm (kasnejša ponovna
uporabamateriala, pri izgradnji novih poljskih poti)
Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120MN/m2 točnost do 1cm.
Granulacije od 0.02do 100mm
Planiranje oz. izravnava terena

2.2.1.3.1.2.

2.2.1.3.1.4.

2.2.1.3.1.7.

2.2.1.3.1.8.

Odstranjevanje drevja in grmičevja

Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike

Odstranjevanje kamna

2.2.1.3.1.12.

2.2.1.3.1.13.

2.2.1.3.1.14.

2.2.1.3.1.11.

0,70 €
1,50 €
0,50 €

m2
m2
m2

12,80 €

m3

0,25 €

3,00 €

m3

m2

2,70 €

m3

0,90 €

m2

0,18 €

12,80 €

m3

m2

0,20 €

m2

100,00 €

2,70 €

m3

m

6,00

2.520,00 €

kom

ha

Št.

2.2.1.3.1.10.

2.2.1.3.1.9.

2.2.1.3.1.6.

2.2.1.3.1.5.

2.2.1.3.1.3.

Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih
(zemeljska dela)

2.2.1.3.1.

2.2.1.3.1.1.

Na komasacijskem območju velikost od 101 ha do 200 ha

2.2.1.3.
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Izvedba komasacije

Ureditev meje na obodu komasacijskega območja

Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80%

Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80%

Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju

Tehnična priprava podatkov za elaborat ureditve meje na obodu
komasacijskega območju
Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju

Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč

2.2.1.3.1.20.

2.2.1.3.2.

2.2.1.3.2.1.

2.2.1.3.2.1.1.

2.2.1.3.2.1.1.1.

2.2.1.3.2.1.2.

2.2.1.3.2.1.2.1.

2.2.1.3.2.2.

2.2.1.3.2.2.1.

2.2.1.3.2.3.

zemljiškokat
astrska
točka

parcela

parcela

zemljiškokat
astrska
točka
zemljiškokat
astrska
točka
parcela

ha

kom

5,00 €

15,00 €

24,00 €

30,00 €

40,00 €

50,00 €

1.764,00 €

65,00 €

73 / 18. 12. 2017

2.2.1.3.2.2.2.

0,20 €

m3
3,80 €

1,40 €

m3

kom

1,50 €

m3

Št.

2.2.1.3.1.19.

1,20 €

m3

11034 /

2.2.1.3.1.18.

2.2.1.3.1.17.

2.2.1.3.1.16.

Profiliranje jarka v širini 1,5m – zgoraj in globini od 0,5m do 08, odvisno od
naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec
Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25m zgoraj,
globini 0d 0,5 do0,80 (max 1m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora
biti minimalni padec.
Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi
naknadnega pos. humusa.
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1.5 m ob poljskih poteh
Oprema cestne infrastrukture: prometni znak

2.2.1.3.1.15.

Stran
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Izdelava elaborata obstoječega stanja zemljišč

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata obstoječega stanja zemljišč

Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč
komasacijskega sklada
Tehnična priprava podatkov za elaborat vrednotenja zemljišč in izvedba
analiz vzorcev zemljišč
Izdelava elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada

2.2.1.3.2.3.2.

2.2.1.3.2.3.3.

2.2.1.3.2.4.

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

Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave

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

2.2.1.3.2.6.1.1.

2.2.1.3.2.6.2.

2.2.1.3.2.6.2.1.

Stran

2.2.1.3.2.7.

16,00 €

20,00 €

32,00 €

40,00 €

20,00 €

7.000,00 €

25,00 €

15,00 €

3.000,00 €

25,00 €

15,00 €

3.000,00 €

73 / 18. 12. 2017 /

parcela

zemljiškokat
astrska
točka
zemljiškokat
astrska
točka
parcela

ha

ha

lastnik

parcela

ha

lastnik

parcela

ha

Št.

Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega
območja ‐ ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …

Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje

2.2.1.3.2.6.1.

2.2.1.3.2.6.

2.2.1.3.2.5.2.

2.2.1.3.2.5.1.

2.2.1.3.2.5.

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata vrednotenja zemljišč
komasacijskega sklada
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za elaborat idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Ureditev meja znotraj komasacijskega območja ‐ gozdovi, trajni nasadi,
ohišnice, …

2.2.1.3.2.4.3.

2.2.1.3.2.4.2.

2.2.1.3.2.4.1.

Tehnična priprava podatkov za elaborat obstoječega stanja zemljišč

2.2.1.3.2.3.1.

Uradni list Republike Slovenije
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Izdelava projekta nove razdelitve zemljišč

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev projekta nove razdelitve zemljišč posestni list

Usklajevanje in obravnava pripomb projekta nove razdelitve zemljišč - lastnik

Zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov

Tehnična priprava podatkov za teren

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80% vrednosti
Vabila, zapisniki, izvedba seznanitve z novimi parcelami

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80% vrednosti
Prenos novih mej (zemljoškokatastrskih točk) v naravo, označitev
zemljiškokatastrskih točk z mejnimi znamenji, izmeritev označenih

2.2.1.3.2.10.2.

2.2.1.3.2.10.3.

2.2.1.3.2.10.4.

2.2.1.3.2.11.

2.2.1.3.2.11.1.

2.2.1.3.2.11.1.1.

2.2.1.3.2.11.2.1.

2.2.1.3.2.11.3.

na ZK točko

na lastnika

na lastnika

na parcelo

na parcelo

na posestni
list
na lastnika

na parcelo

ha

ha

ha

30,00 €

24,00 €

30,00 €

8,00 €

10,00 €

30,00 €

30,00 €

20,00 €

3.000,00 €

32,00 €

40,00 €

100,00 €

0,80 €

1,00 €

73 / 18. 12. 2017

2.2.1.3.2.11.2.

Tehnična priprava podatkov za projekt nove razdelitve zemljišč

2.2.1.3.2.10.1.

2.2.1.3.2.10.

2.2.1.3.2.9.1.1.

2.2.1.3.2.9.1.

Izmera objektov v komasacijskem območju, ki so pomembi za izdelavo
projekta nove razdelitve zemljišč – terase, elektro drogovi, …
Izmera objektov v območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove
razdelitve zemljišč ‐ terase, elektro drogovi, ....
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora ‐
max. 80% vrednosti
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč

objekt

m

m

Št.

2.2.1.3.2.9.

Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja ‐
ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora ‐
max. 80% vrednosti
Izmera objektov v komasacijskem območju ‐ stanovanjski objekti,
gospodarski objekti, ...
Izmera objektov ‐ stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ...

11036 /

2.2.1.3.2.8.1.

2.2.1.3.2.8.

2.2.1.3.2.7.1.1.

2.2.1.3.2.7.1.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

ha

Ostali stroški

Na komasacijskem območju velikost nad 200 ha

Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih
(zemeljska dela)

2.2.1.3.3.4.

2.2.1.4.

2.2.1.4.1.

Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30cm z odrivom ob
gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem
viškov materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji
do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.

Fino planiranje (+-3cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem.

2.2.1.4.1.2.

2.2.1.4.1.3.

6,00
2,70 €

0,20 €

kom
m3

m2

2.100,00 €

132,30 €

20,00 €

Št.

2.2.1.4.1.1.

ha

list

Stroški uradnih prevodov

2.2.1.3.3.3.

75,60 €

ha

2.2.1.3.3.1.

2.2.1.3.3.

Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del

504,00 €

40,00 €

2.2.1.3.3.2.

2.2.1.3.2.13.

na parcelo
in elaborat
ha

5,00 €

151,20 €

Izdelava elaborata komasacije - bonitiranje del

2.2.1.3.2.12.3.

na ZK točko

10,00 €

ha

Izdelava elaborata komasacije - geodetski del

2.2.1.3.2.12.2.

na parcelo

378,00 €

Izdelava elaborata komasacije - upravni del

2.2.1.3.2.12.1.

24,00 €

ha

Izdelava elaborata komasacije

2.2.1.3.2.12.

na ZK točko

Dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja ‐ max. 20% na skupno
vrednost izvedbe komasacije
Splošni stroški povezani z izvedbo agromelioracijskih del na
kmetijskih zemljiščih in komasacije
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije

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

2.2.1.3.2.11.3.1.

zemljiškokatastrskih točk
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Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 35cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120MN/m2 točnost do 1cm.
Granulacije od 0.02do 100mm

Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh.

Dobava in vgrajevanje betonskega propusta

Grederiranje poljskih poti, z odvozom odstranjenega materiala na deponijo

Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini cca. 30 cm (kasnejša ponovna
uporabamateriala, pri izgradnji novih poljskih poti)

Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala - humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti

Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120MN/m2 točnost do 1cm.
Granulacije od 0.02do 100 mm

Planiranje oz. izravnava terena

Odstranjevanje drevja in grmičevja

Sajenje trave . travne mešanice primerne za travnike

Odstranjevanje kamna

Profiliranje jarka v širini 1,5m – zgoraj in globini od 0,5m do 08, odvisno od
naklona terena. Zagotovljen mora biti minimalen padec

Odvoz dela (80%) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega

2.2.1.4.1.4.

2.2.1.4.1.5.

2.2.1.4.1.6.

2.2.1.4.1.7.

2.2.1.4.1.8.

2.2.1.4.1.9.

2.2.1.4.1.10.

2.2.1.4.1.11.

2.2.1.4.1.12.

2.2.1.4.1.13.

2.2.1.4.1.14.

2.2.1.4.1.15.

2.2.1.4.1.16.

0,18 €
2,70 €
3,00 €

12,80 €

0,25 €
0,70 €
1,50 €
0,50 €
1,20 €
1,50 €

m2
m3
m3

m3

m2
m2
m2
m2
m3
m3

Št.

100,00 €

0,90 €

m2

11038 /

m

12,80 €

m3

Stran
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Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini cca 1,25m zgoraj,
globini 0d 0,5 do0,80 (max 1m) odvisno od naklona terena. Zagotovljen mora
biti minimalni padec.

Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi
naknadnega pos. humusa.

Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1.5 m ob poljskih poteh

Oprema cestne infrastrukture: prometni znak

Izvedba komasacije

Ureditev meje na obodu komasacijskega območja

Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80%

Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80%

Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju

2.2.1.4.1.17.

2.2.1.4.1.18.

2.2.1.4.1.19.

2.2.1.4.1.20.

2.2.1.4.2.

2.2.1.4.2.1.

2.2.1.4.2.1.1.

2.2.1.4.2.1.1.1.

2.2.21.4.2.1.2.

2.2.1.4.2.1.2.1.

2.2.1.4.2.2.

mejnega odvodnjavanja ali planiranja terena.

parcela

24,00 €

30,00 €

40,00 €

50,00 €

1.470,00 €

65,00 €

Št.

parcela

zemljiškokat
astrska
točka

zemljiškokat
astrska
točka

ha

kom

3,80 €

0,20 €

m3
kom

1,40 €

m3
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Izdelava elaborata obstoječega stanja zemljišč

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata obstoječega stanja zemljišč

Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč
komasacijskega sklada
Tehnična priprava podatkov za elaborat vrednotenja zemljišč in izvedba
analiz vzorcev zemljišč
Izdelava elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada

2.2.1.4.2.3.2.

2.2.1.4.2.3.3.

2.2.1.4.2.4.

2.2.1.4.2.6.1.

2.2.1.4.2.6.

2.2.1.4.2.5.2.

zemljiškokat
astrska

ha

ha

lastnik

parcela

ha

40,00 €

20,00 €

8.000,00 €

25,00 €

15,00 €

4.000,00 €

25,00 €

15,00 €

4.000,00 €

73 / 18. 12. 2017

2.2.1.4.2.5.1.

2.2.1.4.2.5.

2.2.1.4.2.4.3.

2.2.1.4.2.4.2.

2.2.1.4.2.4.1.

Lastnik

parcela

ha

5,00 €

15,00 €

Št.

Tehnična priprava podatkov za teren, terenske meritve, zamejničenje

Tehnična priprava podatkov za elaborat obstoječega stanja zemljišč

2.2.1.4.2.3.1.

zemljiškokat
astrska
točka

parcela

11040 /

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata vrednotenja zemljišč
komasacijskega sklada
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za elaborat idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Ureditev meja znotraj komasacijskega območja ‐ gozdovi, trajni nasadi,
ohišnice, …

Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč

2.2.1.4.2.3.

2.2.1.4.2.2.2.

Tehnična priprava podatkov za elaborat ureditve meje na obodu
komasacijskega območju
Izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območju

2.2.1.4.2.2.1.

Stran
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Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80% vrednosti

Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega
območja ‐ ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja ‐
ceste, poti, melioracijski jarki, potoki, …
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora ‐
max. 80% vrednosti
Izmera objektov v komasacijskem območju ‐ stanovanjski objekti,
gospodarski objekti, ...
Izmera objektov ‐ stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ...

2.2.1.4.2.6.2.1.

2.2.1.4.2.7.

Tehnična priprava podatkov za projekt nove razdelitve zemljišč

Izdelava projekta nove razdelitve zemljišč

2.2.1.4.2.10.1.

2.2.1.4.2.10.2.

2.2.1.4.2.10.

2.2.1.4.2.9.1.1.

20,00 €

4.000,00 €

32,00 €

40,00 €

100,00 €

0,80 €

1,00 €

16,00 €

20,00 €

32,00 €
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na parcelo

ha

ha

ha

objekt

m

m

parcela

parcela

zemljiškokat
astrska
točka

Št.

2.2.1.4.2.9.1.

2.2.1.4.2.9.

2.2.1.4.2.8.1.

2.2.1.4.2.8.

2.2.1.4.2.7.1.1.

Izmera objektov v komasacijskem območju, ki so pomembi za izdelavo
projekta nove razdelitve zemljišč – terase, elektro drogovi, …
Izmera objektov v območju, ki so pomembi za izdelavo projekta nove
razdelitve zemljišč ‐ terase, elektro drogovi, ....
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora ‐
max. 80% vrednosti
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč

Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave

2.2.1.4.2.6.2.

2.2.1.4.2.7.1.

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

2.2.1.4.2.6.1.1.

točka
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Usklajevanje in obravnava pripomb projekta nove razdelitve zemljišč – lastnik

Zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov

Tehnična priprava podatkov za teren

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80% vrednosti
Vabila, zapisniki, izvedba seznanitve z novimi parcelami

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80% vrednosti
Prenos novih mej (zemljoškokatastrskih točk) v naravo, označitev
zemljiškokatastrskih točk z mejnimi znamenji, izmeritev označenih
zemljiškokatastrskih točk
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora max. 80% vrednosti

Izdelava elaborata komasacije

Izdelava elaborata komasacije - upravni del

Izdelava elaborata komasacije - geodetski del

Izdelava elaborata komasacije - bonitiranje del

Dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja ‐ max. 20% na skupno
vrednost izvedbe komasacije
Splošni stroški povezani z izvedbo agromelioracijskih del na
kmetijskih zemljiščih in komasacije

2.2.1.4.2.10.4.

2.2.1.4.2.11.

2.2.1.4.2.11.1.

2.2.1.4.2.11.1.1.

2.2.1.4.2.11.2.1.

2.2.1.4.2.12.

2.2.1.4.2.12.1.

2.2.1.4.2.12.2.

2.2.1.4.2.12.3.

2.2.1.4.2.13.

ha

ha

na parcelo
in elaborat

na ZK točko

na parcelo

na ZK točko

na ZK točko

315,00 €

420,00 €

40,00 €

5,00 €

10,00 €

24,00 €

30,00 €

24,00 €

30,00 €
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2.2.1.4.3.

2.2.1.4.2.11.3.1.

2.2.1.4.2.11.3.

na lastnika

na lastnika

8,00 €

10,00 €

30,00 €

30,00 €

Št.

na parcelo

na parcelo

na lastnika

na posestni
list
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2.2.1.4.2.11.2.

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev projekta nove razdelitve zemljišč posestni list

2.2.1.4.2.10.3.

Stran
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List
ha

Stroški uradnih prevodov

Ostali stroški

UREDITEV NAMAKALNIH SISTEMOV, KI SO NAMENJENI VEČ
UPORABNIKOM
Novogradnje namakalnih sistemov, ki so namenjeni več
uporabnikom

2.2.1.4.3.3.

2.2.1.4.3.4.

2.2.2

Izgradnja primarnega in sekundarnega voda za namakalne sisteme brez
protislanske zaščite

Primarni vod

Gradbeno obrtniška dela z črpališčem, dovodni cevovod, transformatorsko
postajo in vsem ostalim pripadajočim materialom v ključno z merilnimi
inštrumenti in avtomatizacijo sistema

Transformatorska postaja

450 kVA

630 kVA

1000 kVA

2*1000 kVA

Računalniška in druga oprema za povezavo črpališča s centrom za namakanje:
meteorološka postaja, oprema za spremljanje škodljivcev, ipd.

Ureditev vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje,

2.2.2.1.1.

2.2.2.1.1.1.

2.2.2.1.1.2.

2.2.2.1.1.2.1.

2.2.2.1.1.2.1.1.

2.2.2.1.1.2.1.2.

2.2.2.1.1.2.1.3.

2.2.2.1.1.2.1.4.

2.2.2.1.1.3.

2.2.2.1.2.

10.000 €

110.390,00 €

64.100,00 €
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kom

kos

kos

58.480,00 €

Št.

kos

56.100,00 €

3.650,00 €

ha

kos

3.800,00 €

7.450,00 €

110,00 €

20,00 €

63,00 €

126,00 €

ha

ha

ha

Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del

2.2.1.4.3.2.

2.2.2.1.

ha

Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije

2.2.1.4.3.1.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

11043

Zbiralnik za kapnico nad 30 m3- pvc

Zbiralnik za vodo betonski

Izgradnja vodnjaka do 20 m

Izgradnja vodnjaka od 20 do 40 m

Izgradnja vodnjaka do 40 do 80 m

Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni
več uporabnikom

Izgradnja primarnega in sekundarnega voda za namakalne sisteme brez
protislanske zaščite

Primarni vod

Gradbeno obrtniška dela z črpališčem, dovodni cevovod, transformatorsko
postajo in vsem ostalim pripadajočim materialom v ključno z merilnimi

2.2.2.1.2.8.

2.2.2.1.2.9.

2.2.2.1.2.10.

2.2.2.1.2.11.

2.2.2.1.2.12.

2.2.2.2.

2.2.2.2.1.

2.2.2.2.1.1.

2.2.2.2.1.2.

2.2.2.1.2.7.

2.2.2.1.2.6.

2.2.2.1.2.5.

13,03 €
12,84 €
10,41 €
165,00 €
201,00 €
60,00 €

m3
m3
m3
m3
m3
m3

ha

ha

3.650,00 €

3.800,00 €

7.450,00 €

538,75 €

567,50 €
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ha

m

m

500,00 €

10,51 €

m3

m

20,12 €

m3

Št.

2.2.2.1.2.4.

20,61 €

m3
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2.2.2.1.2.3.

2.2.2.1.2.2.

Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): do 2.000 m3, do 1 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): do 2.000 m3, do 2 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za
kapnico): do 2.000 m3, do 3 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za
kapnico): nad 2.000 m3, do 1 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): nad 2.000 m3, do 2 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): nad 2.000 m3, do 3 m globine
Zbiralnik za kapnico do 30 m3 – pvc

2.2.2.1.2.1.

zbiralnik za kapnico)

Stran
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Izgradnja vodnjaka do 20 m

2.2.2.2.2.7.

10,51 €
13,03 €
12,84 €
10,41 €
165,00 €
201,00 €
60,00 €

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Stran

500,00 €

20,12 €

m3

73 / 18. 12. 2017 /

m

20,61 €

10.000 €

110.390,00 €

64.100,00 €

58.480,00 €

56.100,00 €

m3

kos

kos

kos

kos

kos

Št.

2.2.2.2.2.6.

2.2.2.2.2.5.

2.2.2.2.2.4.

2.2.2.2.2.3.

2.2.2.2.2.2.

2.2.2.2.2.10.

Ureditev vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje,
zbiralnik za kapnico)

2.2.2.2.2.

Zbiralnik za vodo betonski

Računalniška in druga oprema za povezavo črpališča s centrom za namakanje:
meteorološka postaja, oprema za spremljanje škodljivcev, ipd.

2.2.2.2.1.3.

2.2.2.2.2.9.

2*1000 kVA

2.2.2.2.1.2.1.4.

Zbiralnik za kapnico nad 30 m3- pvc

1000 kVA

2.2.2.2.1.2.1.3.

2.2.2.2.2.8.

630 kVA

2.2.2.2.1.2.1.2.

Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): do 2.000 m3, do 1 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): do 2.000 m3, do 2 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za
kapnico): do 2.000 m3, do 3 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik za
kapnico): nad 2.000 m3, do 1 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): nad 2.000 m3, do 2 m globine
Izgradnja vodnega zbiralnika (akumulacija, vodnjak, vodno zajetje, zbiralnik
za kapnico): nad 2.000 m3, do 3 m globine
Zbiralnik za kapnico do 30 m3 – pvc

450 kVA

2.2.2.2.1.2.1.1.

2.2.2.2.2.1.

Transformatorska postaja

2.2.2.2.1.2.1.

inštrumenti in avtomatizacijo sistema

Uradni list Republike Slovenije
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Postavitev opore brez mreže proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal

3.1.1.1.1.1.

3.1.1.1.1.2.

3.1.1.1.1.3.

3.1.1.1.1.4.

3.1.1.1.2.

3.1.1.1.2.1.

3.1.1.1.2.2.

3.1.1.1.2.3.

3.1.1.1.2.4.

3.1.1.1.3.

3.1.1.1.3.1.

ha

ha

drevo

drevo

drevo

1.995,74 €

9.979,74 €

4,45 €

1,58 €

7,57 €

1,51 €

9,08 €

drevo
drevo

4,45 €

1,58 €

7,57 €

5,82 €

13,39 €

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo
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3.1.1.1.3.1.1.

Naprava nasada brez mreže proti toči

Postavitev oz. prestrukturiranje jablanovega nasada 500 do 1.499 dreves/ha, stroški oskrbe
v 1. letu, bruto površina nasada

3.1.1.1.

Št.

3.1.1.1.1.

Postavitev oz. prestrukturiranje sadovnjakov in oljčnikov brez
mreže proti toči

538,75 €

3.1.1.

STROŠKI IZGRADNJE NAPRAV NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

3.

m

567,50 €

UREDITEV TRAJNIH NASADOV SADOVNJAKOV, OLJČNIKOV, VINOGRADOV IN
HMELJIŠČ, NASADOV TRAJNIH RASTLIN PRI VRTNINAH TER UREDITEV DREVESNIC,
TRSNIC OZIROMA MATIČNIH NASADOV PRI PRIDELAVI OKRASNIH RASTLIN

Izgradnja vodnjaka do 40 do 80 m

2.2.2.2.2.12.

m

11046 /

3.1.

Izgradnja vodnjaka od 20 do 40 m

2.2.2.2.2.11.

Stran
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Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje jablanovega nasada 1.500 do 2.499 dreves/ha, stroški
oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada

3.1.1.1.5.2.

3.1.1.2.

Naprava nasada brez mreže proti toči

Postavitev opore brez mreže proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.2.1.

3.1.1.2.1.1.

3.1.1.2.1.2.

3.1.1.2.1.3.

3.1.1.2.1.4.

3.1.1.2.2.

3.1.1.2.2.1.

3.1.1.2.2.2.
3.1.1.2.2.3.

drevo
drevo

6,94 €
1,03 €

1,35 €

8,29 €

drevo
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drevo

4,45 €

1,41 €

6,94 €
drevo

drevo

drevo

4,37 €

11,31 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

Št.

drevo

drevo

tm

tm

tm

619,71 €

3.1.1.1.5.1.

3.1.1.1.5.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

1.239,42 €

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

3.1.1.1.4.2.

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Strojno in ročno delo

b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.1.4.1.

3.1.1.1.4.

3.1.1.1.3.3.1.

3.1.1.1.3.3.

3.1.1.1.3.2.1.

3.1.1.1.3.2.
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Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.2.3.

3.1.1.2.3.1.

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje jablanovega nasada 2.500 do 2.999 dreves/ha, stroški
oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada

Naprava nasada brez mreže proti toči

Postavitev opore brez mreže proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

3.1.1.2.5.2.

3.1.1.3.

3.1.1.3.1.

3.1.1.3.1.1.

3.1.1.3.1.2.

3.1.1.3.1.3.

3.1.1.3.1.4.

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

4,45 €

1,33 €

6,78 €

3,95 €

10,73 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €
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tm

tm

tm

619,71 €

3.1.1.2.5.1.

3.1.1.2.5.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

1.239,42 €

3.1.1.2.4.2.

ha

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

15.600,14 €

3.1.1.2.4.1.

3.1.1.2.4.

3.1.1.2.3.3.1.

3.1.1.2.3.3.

3.1.1.2.3.2.1.

ha

1.995,74 €

9.979,74 €

4,45 €

Št.

3.1.1.2.3.2.

ha

ha

drevo

11048 /

3.1.1.2.3.1.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

3.1.1.2.2.4.

Stran
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Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.3.2.1.

3.1.1.3.2.2.

3.1.1.3.2.3.

3.1.1.3.2.4.

3.1.1.3.3.

3.1.1.3.3.1.

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje jablanovega nasada 3.000 do 3.999 dreves/ha, stroški
oskrbe v 1. letu bruto površina nasada

Naprava nasada brez mreže proti toči

3.1.1.3.5.1.

3.1.1.3.5.2.

3.1.1.4.

3.1.1.4.1.

3.1.1.3.5.

Stran

9,84 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

73 / 18. 12. 2017 /

drevo

tm

tm

tm

619,71 €

Št.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

3.1.1.3.4.2.

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

4,45 €

1,00 €

6,78 €

1,30 €

8,08 €

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

3.1.1.3.4.1.

3.1.1.3.4.

3.1.1.3.3.3.1.

3.1.1.3.3.3.

3.1.1.3.3.2.1.

3.1.1.3.3.2.

3.1.1.3.3.1.1.

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

3.1.1.3.2.
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11049

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.4.1.2.

3.1.1.4.1.3.

3.1.1.4.1.4.

3.1.1.4.2.

3.1.1.4.2.1.

3.1.1.4.2.2.

3.1.1.4.2.3.

3.1.1.4.2.4.

3.1.1.4.3.

3.1.1.4.3.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

3.1.1.4.4.2.

3.1.1.4.5.

Strojno in ročno delo

3.1.1.4.4.1.

3.1.1.4.4.

tm

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

12,20 €

619,71 €

1.239,42 €

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

4,45 €

0,92 €

6,59 €

1,22 €

73 / 18. 12. 2017

3.1.1.4.3.3.1.

3.1.1.4.3.3.

3.1.1.4.3.2.1.

3.1.1.4.3.2.

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

7,81 €

4,45 €

1,15 €

6,59 €

3,26 €

Št.

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

11050 /

3.1.1.4.3.1.1.

Postavitev opore brez mreže proti toči

3.1.1.4.1.1.

Stran
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Naprava nasada brez mreže proti toči

Postavitev opore brez mreže proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi

3.1.1.5.1.

3.1.1.5.1.1.

3.1.1.5.1.2.

3.1.1.5.1.3.

3.1.1.5.1.4.

3.1.1.5.2.

3.1.1.5.2.1.

3.1.1.5.2.2.

3.1.1.5.2.3.

3.1.1.5.2.4.

3.1.1.5.3.

3.1.1.5.3.1.

ha

ha

ha

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

4,45 €

0,89 €

6,52 €

1,22 €

7,74 €

4,45 €

1,15 €

6,59 €

3,26 €

9,78 €

73 / 18. 12. 2017 /

3.1.1.5.3.3.

3.1.1.5.3.2.1.

3.1.1.5.3.2.

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

Št.

3.1.1.5.3.1.1.

Prva postavitev oz. prestrukturiranje jablanovega nasada 4.000 do 4.499 dreves/ha, stroški
oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada,

1,97 €

3.1.1.5.

tm

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

12,20 €

3.1.1.4.5.2.

tm

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.4.5.1.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

11051

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada

Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje jablanovega nasada 4.500 dreves/ha ali več, stroški
oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada

Naprava nasada brez mreže proti toči

Postavitev opore brez mreže proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,

3.1.1.5.4.2.

3.1.1.5.5.

3.1.1.5.5.1.

3.1.1.5.5.2.

3.1.1.6.

3.1.1.6.1.

3.1.1.6.1.1.

3.1.1.6.1.2.

3.1.1.6.1.3.

3.1.1.6.1.4.

3.1.1.6.2.

3.1.1.6.2.1.

3.1.1.6.2.2.

3.1.1.6.2.3.

3.1.1.6.2.4.

3.1.1.6.3.

3.1.1.6.3.1.

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

9.979,74 €

4,45 €

0,89 €

6,52 €

1,22 €

7,74 €

4,45 €

1,12 €

6,52 €

3,26 €

9,78 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

73 / 18. 12. 2017

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

tm

tm

tm

Št.

619,71 €

1.239,42 €

11052 /

ha

ha

1.239,42 €

Strojno in ročno delo

ha

3.557,46 €

3.1.1.5.4.1.

3.1.1.5.4.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.5.3.3.1.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje hruškovega nasada 2.200 do 2.999 dreves/ha, stroški
oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada

3.1.1.6.5.1.

3.1.1.6.5.2.

3.1.1.7.

Naprava nasada brez mreže proti toči

Postavitev opore brez mreže proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.1.7.1.1.

3.1.1.7.1.2.

3.1.1.7.1.3.

3.1.1.7.1.4.

3.1.1.7.2.

3.1.1.7.2.1.

3.1.1.7.2.2.

7,70 €

1,30 €

Stran

drevo

drevo

9,00 €

5,50 €

1,30 €

7,70 €

3,95 €

11,64 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

73 / 18. 12. 2017 /

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

tm

tm

tm

619,71 €

Št.

3.1.1.7.1.

3.1.1.6.5.

ha

1.239,42 €

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

ha

ha

ha

ha

ha

ha

3.1.1.6.4.2.

3.1.1.6.4.

3.1.1.6.3.3.1.

3.1.1.6.3.3.

3.1.1.6.3.2.1.

3.1.1.6.3.2.

Strojno in ročno delo

1.995,74 €

3.1.1.6.4.1.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.6.3.1.1.

talne ali površinske vode.
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Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.7.2.4.

3.1.1.7.3.

3.1.1.7.3.1.

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje hruškovega nasada 3.000 do 4.499 dreves/ha, stroški
oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada

3.1.1.7.5.2.

3.1.1.8.

Naprava nasada brez mreže proti toči

Postavitev opore brez mreže proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.1.8.1.

3.1.1.8.1.1.

3.1.1.8.1.2.

drevo

drevo

drevo

tm

7,48 €

3,26 €

10,74 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

73 / 18. 12. 2017

tm

tm

619,71 €

3.1.1.7.5.1.

3.1.1.7.5.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

1.239,42 €

3.1.1.7.4.2.

ha

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

3.1.1.7.4.1.

3.1.1.7.4.

3.1.1.7.3.3.1.

3.1.1.7.3.3.

3.1.1.7.3.2.1.

3.1.1.7.3.2.

1.995,74 €

9.979,74 €

5,50 €

1,10 €

Št.

ha

ha

drevo

drevo

11054 /

3.1.1.7.3.1.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.7.2.3.

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.8.1.4.

3.1.1.8.2.

3.1.1.8.2.1.

3.1.1.8.2.2.

3.1.1.8.2.3.

3.1.1.8.2.4.

3.1.1.8.3.

3.1.1.8.3.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.8.4.2.

3.1.1.8.5.1.

3.1.1.8.5.2.

3.1.1.8.5.

Strojno in ročno delo

3.1.1.8.4.1.

1,97 €

Stran

tm

12,20 €

12,20 €

619,71 €

1.239,42 €

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

5,37 €

0,89 €

7,48 €

1,22 €

8,71 €

5,37 €

1,10 €

73 / 18. 12. 2017 /

tm

tm

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

Št.

3.1.1.8.4.

3.1.1.8.3.3.1.

3.1.1.8.3.3.

3.1.1.8.3.2.1.

3.1.1.8.3.2.

3.1.1.8.3.1.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.8.1.3.
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Postavitev opore brez mreže proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.9.1.1.

3.1.1.9.1.2.

3.1.1.9.1.3.

3.1.1.9.1.4.

3.1.1.9.2.

3.1.1.9.2.1.

3.1.1.9.2.2.

3.1.1.9.2.3.

3.1.1.9.2.4.

3.1.1.9.3.

3.1.1.9.3.1.

Strojno in ročno delo

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti

3.1.1.9.4.1.

3.1.1.9.4.2.

3.1.1.9.4.

3.1.1.9.3.3.1.

3.1.1.9.3.3.

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

619,71 €

1.239,42 €

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

5,37 €

0,89 €

7,48 €

1,22 €

8,70 €

5,37 €
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3.1.1.9.3.2.1.

3.1.1.9.3.2.

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

1,10 €

7,48 €

3,26 €

10,74 €

Št.

drevo

drevo

drevo

drevo

11056 /

3.1.1.9.3.1.1.

Naprava nasada brez mreže proti toči

Prva postavitev oz. prestrukturiranje hruškovega nasada 4.500 dreves/ha ali več, stroški
oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada

3.1.1.9.1.

3.1.1.9.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.10.1.

3.1.1.10.1.1.

3.1.1.10.1.2.

3.1.1.10.1.3.

3.1.1.10.2.

3.1.1.10.2.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

3.1.1.10.3.2.

12,20 €

619,71 €

1.239,42 €

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

Stran

tm

ha

ha

ha

ha

4,16 €

2,34 €

8,32 €

8,32 €
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3.1.1.10.4.

Strojno in ročno delo

3.1.1.10.3.1.

3.1.1.10.3.

3.1.1.10.2.3.1.

ha

ha

ha

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

1,97 €

Št.

3.1.1.10.2.3.

3.1.1.10.2.2.1.

3.1.1.10.2.2.

3.1.1.10.2.1.1.

Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada breskev, stroški oskrbe v 1. letu, bruto
površina nasada

3.1.1.10.

tm

12,20 €

12,20 €

9.979,74 €

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.9.5.2.

tm

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.9.5.1.

tm

Ureditev žičnate ograje

3.1.1.9.5.

odstranitve nasada
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Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.11.1.

3.1.1.11.1.1.

3.1.1.11.1.2.

3.1.1.11.1.3.

3.1.1.11.2.

3.1.1.11.2.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.11.3.2.

3.1.1.11.4.1.

3.1.1.11.4.2.

3.1.1.11.4.

Strojno in ročno delo

3.1.1.11.3.1.

tm

tm

tm

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

1,97 €

12,20 €

12,20 €

619,71 €

1.239,42 €

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

4,16 €

2,34 €
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3.1.1.11.3.

3.1.1.11.2.3.1.

3.1.1.11.2.3.

3.1.1.11.3.2.1.

3.1.1.11.2.2.

ha

ha

drevo

drevo

8,32 €

8,32 €

Št.

drevo

drevo

11058 /

3.1.1.11.2.1.1.

Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada nektarin, 1.250 dreves/ha ali več, stroški oskrbe v 1.
letu, bruto površina nasada

1,97 €

3.1.1.11.

tm

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

12,20 €

3.1.1.10.4.2.

tm

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.10.4.1.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.12.1.1.

3.1.1.12.1.2.

3.1.1.12.1.3.

3.1.1.12.2.

3.1.1.12.2.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.12.3.2.

3.1.1.12.4.1.

3.1.1.12.4.2.

3.1.1.12.4.

Strojno in ročno delo

1,97 €

12,20 €

12,20 €

619,71 €

1.239,42 €

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

4,45 €

3,56 €

8,90 €

8,90 €
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tm

tm

tm

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

Št.

3.1.1.12.3.1.

3.1.1.12.3.

3.1.1.12.2.3.1.

3.1.1.12.2.3.

3.1.1.12.2.2.1.

3.1.1.12.2.2.

3.1.1.12.2.1.1.

Naprava nasada brez mreže proti toči

Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada marelic, stroški oskrbe v 1. letu, bruto
površina nasada

3.1.1.12.1.

3.1.1.12.
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Stran

11059

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.13.1.3.

3.1.1.13.1.4.

3.1.1.13.2.

3.1.1.13.2.1.

3.1.1.13.2.2.

3.1.1.13.2.3.

3.1.1.13.2.4.

3.1.1.13.3.

3.1.1.13.3.1.

3.1.1.13.4.1.

3.1.1.13.4.

3.1.1.13.3.3.1.

3.1.1.13.3.3.

ha

ha

ha

ha

ha

ha

1.239,42 €

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

3,26 €

0,53 €

4,68 €

0,21 €

4,89 €

3,26 €

0,62 €

4,89 €
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3.1.1.13.3.2.1.

3.1.1.13.3.2.

ha

ha

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

1,07 €

Št.

Strojno in ročno delo

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.1.13.1.2.

sadika

11060 /

3.1.1.13.2.1.1.

Postavitev opore brez mreže proti toči

3.1.1.13.1.1.

5,76 €

Naprava nasada brez mreže proti toči

3.1.1.13.1.

sadika

Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada malin: stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina
nasada

3.1.1.13.

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada robid: stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina
nasada

Naprava nasada brez mreže proti toči

Postavitev opore

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m

3.1.1.13.5.2.

3.1.1.14.

3.1.1.14.1.

3.1.1.14.1.1.

3.1.1.14.1.2.

3.1.1.14.1.3.

3.1.1.14.1.4.

3.1.1.14.2.

3.1.1.14.2.1.

3.1.1.14.2.2.

3.1.1.14.2.3.

3.1.1.14.2.4.

3.1.1.14.3.

3.1.1.14.3.1.

ha

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

Stran

3.1.1.14.3.3.

ha

ha

1.995,74 €
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3.1.1.14.3.2.1.

3.1.1.14.3.2.

ha

9.979,74 €

3,40 €

0,92 €

6,79 €

0,52 €

7,31 €

3,40 €

1,19 €

6,79 €

2,68 €

9,47 €

1,97 €

12,20 €

Št.

3.1.1.14.2.1.1.

ha

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

tm

tm

12,20 €

Nakup in postavitev žičnate ograje

tm

619,71 €

3.1.1.13.5.1.

3.1.1.13.5.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

3.1.1.13.4.2.
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada ribeza in kosmulje: stroški oskrbe v 1. letu,
bruto površina nasada

Naprava nasada brez mreže proti toči

3.1.1.14.5.1.

3.1.1.14.5.2.

3.1.1.15.

3.1.1.15.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,

3.1.1.15.1.4.

3.1.1.15.2.

3.1.1.15.2.1.

3.1.1.15.2.2.

3.1.1.15.2.3.

3.1.1.15.2.4.

3.1.1.15.3.

3.1.1.15.3.1.

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.1.15.1.2.

3.1.1.15.1.3.

Postavitev opore

3.1.1.15.1.1.

3.1.1.14.5.

ha

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

9.979,74 €

3,72 €

2,02 €

8,79 €

0,63 €

9,43 €

3,72 €

2,47 €

8,79 €

2,74 €

11,53 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

619,71 €
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sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

tm

tm

tm

ha

Št.

1.239,42 €

1.239,42 €

11062 /

ha

ha

3.1.1.14.4.2.

3.1.1.14.4.

Strojno in ročno delo

3.557,46 €

3.1.1.14.4.1.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.14.3.3.1.

globine, odvodnjavanje in prevozi

Stran
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Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada sliv, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina
nasada

3.1.1.15.5.1.

3.1.1.15.5.2.

3.1.1.16.

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal

3.1.1.16.1.1.

3.1.1.16.1.2.

3.1.1.16.1.3.

3.1.1.16.2.

3.1.1.16.2.1.

1.995,74 €

9.979,74 €

4,50 €

4,45 €

11,13 €

11,13 €

Stran

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

1,97 €

12,20 €

12,20 €
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3.1.1.16.2.1.1.

Naprava nasada

tm

tm

tm

619,71 €

Št.

3.1.1.16.1.

3.1.1.15.5.

ha

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

ha

ha

ha

ha

ha

3.1.1.15.4.2.

3.1.1.15.4.

3.1.1.15.3.3.1.

3.1.1.15.3.3.

3.1.1.15.3.2.1.

3.1.1.15.3.2.

Strojno in ročno delo

1.995,74 €

3.1.1.15.4.1.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.15.2.1.1.

talne ali površinske vode.
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Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada sliv , stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina
nasada

3.1.1.16.4.2.

3.1.1.17.

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in

3.1.1.17.1.1.

3.1.1.17.1.2.

3.1.1.17.1.3.

3.1.1.17.2.

3.1.1.17.2.1.

3.1.1.17.2.2.

ha

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

4,52 €

3,31 €

9,04 €

9,04 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €
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3.1.1.17.2.1.1.

Naprava nasada

3.1.1.17.1.

tm

tm

tm

619,71 €

3.1.1.16.4.1.

3.1.1.16.4.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

1.239,42 €

3.1.1.16.3.2.

ha

1.239,42 €

Strojno in ročno delo

ha

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

3.1.1.16.3.1.

3.1.1.16.3.

ha

ha

ha

ha

Št.

3.1.1.16.2.3.1.

b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

11064 /

3.1.1.16.2.3.

3.1.1.16.2.2.1.

3.1.1.16.2.2.

Stran
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Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnega nasada češenj in višenj na šibki podlagi,
stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada

Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi

3.1.1.17.4.1.

3.1.1.17.4.2.

3.1.1.18.

3.1.1.18.1.

3.1.1.18.1.1.

3.1.1.18.1.2.

3.1.1.18.1.3.

3.1.1.18.2.

3.1.1.18.2.1.

ha

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

5,20 €

4,02 €

15,26 €

15,26 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

73 / 18. 12. 2017 /

3.1.1.18.2.2.

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

tm

tm

tm

619,71 €

Št.

3.1.1.18.2.1.1.

3.1.1.17.4.

ha

1.239,42 €

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

ha

ha

ha

ha

3.1.1.17.3.2.

3.1.1.17.3.

3.1.1.17.2.3.1.

3.1.1.17.2.3.

Strojno in ročno delo

3.¸120,02

3.1.1.17.3.1.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.17.3.2.1.

prevozi
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnega nasada češenj in višenj na sejancu,
stroški oskrbe v 1. letu,bruto površina nasada

3.1.1.18.3.2.

3.1.1.18.4.1.

3.1.1.18.4.2.

3.1.1.19.

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m

3.1.1.19.1.3.

3.1.1.19.2.

3.1.1.19.2.1.

3.1.1.19.2.3.

3.1.1.19.2.2.1.

3.1.1.19.2.2.

ha

ha

ha

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

tm

tm

tm

ha

ha

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

4,50 €

7,96 €

33,39 €

33,39 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

619,71 €

1.239,42 €

1.239,42 €
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3.1.1.19.2.1.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.1.19.1.2.

3.1.1.19.1.1.

3.1.1.19.1.

3.1.1.18.4.

Naprava nasada

Strojno in ročno delo

3.1.1.18.3.1.

ha

3.557,46 €

17.787,30 €

Št.

3.1.1.18.3.

ha

ha

3.¸120,02

11066 /

3.1.1.18.2.3.1.

3.1.1.18.2.3.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.18.3.2.1.

Stran
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Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada aktinidije, stroški oskrbe v 1. letu, bruto
površina nasada

3.1.1.19.4.1.

3.1.1.19.4.2.

3.1.1.20.

Postavitev opore

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal

3.1.1.20.1.1.

3.1.1.20.1.2.

3.1.1.20.1.3.

3.1.1.20.1.4.

3.1.1.20.2.

3.1.1.20.2.1.

3.1.1.20.2.2.

3.1.1.20.2.3.

3.1.1.20.2.4.

3.1.1.20.3.

3.1.1.20.3.1.

Stran

1.995,74 €

9.979,74 €

4,30 €

2,72 €

7,69 €

6,00 €

13,68 €

4,30 €

4,96 €

7,69 €

17,25 €

24,94 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €
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ha

ha

Sadika

Sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

tm

tm

tm

619,71 €

Št.

3.1.1.20.2.1.1.

Naprava nasada brez mreže proti toči

3.1.1.20.1.

3.1.1.19.4.

ha

1.239,42 €

1.239,42 €

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

ha

ha

3.1.1.19.3.2.

3.1.1.19.3.

Strojno in ročno delo

3.557,46 €

3.1.1.19.3.1.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.19.2.3.1.

globine, odvodnjavanje in prevozi
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada ameriških borovnic;
stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada

Naprava nasada brez mreže proti toči

Izdelava opore

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Izdelava opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

3.1.1.20.4.2.

3.1.1.20.5.1.

3.1.1.20.5.2.

3.1.1.21.

3.1.1.21.1.

3.1.1.21.1.1.

3.1.1.21.1.2.

3.1.1.21.1.3.

3.1.1.21.1.4.

3.1.1.21.2.

3.1.1.21.2.1.

3.1.1.21.2.2.

3.1.1.21.2.3.

3.1.1.21.2.4.

3.1.1.20.5.

Strojno in ročno delo

3.1.1.20.4.1.

3.1.1.20.4.

grm

grm

grm

grm

grm

grm

3,14 €

4,32 €

10,01 €

0,80 €

10,81 €

3,14 €

5,28 €

10,01 €

3,18 €

13,19 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

619,71 €

1.239,42 €

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

73 / 18. 12. 2017

grm

grm

grm

grm

tm

tm

tm

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Št.

3.1.1.20.3.3.1.

b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

11068 /

3.1.1.20.3.3.

3.1.1.20.3.2.1.

3.1.1.20.3.2.

Stran
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a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.21.3.1.

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev nasada jagod, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada

Naprava nasada

Priprava zemljišča

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Nakup in postavitev visokih tunelov: 4,8 m x 50 m, 40 tunelov

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki lahko znaša

3.1.1.21.5.1.

3.1.1.21.5.2.

3.1.1.22.

3.1.1.22.1.

3.1.1.22.1.1.

3.1.1.22.1.2.

3.1.1.22.1.3.

3.1.1.22.1.4.

3.1.1.22.2.

3.1.1.22.2.1.

3.1.1.21.5.

16.015,94 €

40.039,86 €

Stran

ha

ha

0,21 €

0,13 €

0,36 €

0,09 €

73 / 18. 12. 2017 /

sadika

sadika

sadika

sadika

0,45 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

619,71 €

1.239,42 €

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

Št.

sadika

tm

tm

tm

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

3.1.1.21.4.2.

ha

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

3.1.1.21.4.1

3.1.1.21.4.

3.1.1.21.3.3.1.

3.1.1.21.3.3.

3.1.1.21.3.2.1.

3.1.1.21.3.2.

3.1.1.21.3.1.1.

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

3.1.1.21.3.
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Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje vinograda za pridelavo namiznega grozdja, stroški
oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada

Naprava nasada brez mreže proti toči

Postavitev opore brez mreže proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Izdelava opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi

3.1.1.22.4.2.

3.1.1.23.

3.1.1.23.1.

3.1.1.23.1.1.

3.1.1.23.1.2.

3.1.1.23.1.3.

3.1.1.23.1.4.

3.1.1.23.2.

3.1.1.23.2.1.

3.1.1.23.2.2.

3.1.1.23.2.3.

3.1.1.23.2.4.

3.1.1.23.3.

3.1.1.23.3.1.

3.1.1.23.3.2.

3.1.1.23.3.1.1.

ha

ha

ha

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

1,50 €

0,49 €

2,73 €

0,90 €

3,63 €

1,50 €

0,81 €

2,73 €

3,27 €

6,00 €

1,97 €
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Trs

Trs

trs

trs

trs

trs

trs

trs

trs

trs

tm

12,20 €

12,20 €

Št.

tm

tm

17.376,69 €

11070 /

3.1.1.22.4.

ha

3.1.1.22.4.1.

43.441,73 €

3.1.1.22.3.1.

ha

Nakup in postavitev visokih tunelov s senčilnimi mrežami: 4,8 m x 50 m,
40 tunelov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki lahko znaša
maksimalno 40 odstotkov novogradnje enostavnih in nezahtevnih objektov
Ureditev žičnate ograje

3.1.1.22.3.

maksimalno 40 odstotkov novogradnje enostavnih in nezahtevnih objektov

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev vinograda za pridelavo vinskega grozdja, stroški oskrbe v 1. letu, bruto
površina nasada

Naprava nasada brez mreže proti toči

Postavitev opore

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Izdelava opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

3.1.1.23.42.

3.1.1.23.5.1.

3.1.1.23.5.2.

3.1.1.24.

3.1.1.24.1.

3.1.1.24.1.1.

3.1.1.24.1.2.

3.1.1.24.1.3.

3.1.1.24.1.4.

3.1.1.24.2.

3.1.1.24.2.1.

3.1.1.24.2.2.

3.1.1.24.2.3.

3.1.1.24.2.4.

3.1.1.24.3.

3.1.1.23.5.

1,15 €

0,44 €

2,28 €

0,79 €

3,07 €
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trs

trs

trs

trs

trs

1,15 €

0,70 €

2,28 €

2,62 €

4,90 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

619,71 €

1.239,42 €

Št.

trs

trs

ha

trs

trs

tm

tm

tm

ha

ha

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

3.¸120,02

3.1.1.23.4.1.

3.1.1.23.4.

3.1.1.23.3.3.1.

3.1.1.23.3.3.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.23.3.2.1.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

11071

Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi

3.1.1.25.1.

3.1.1.25.1.1.

3.1.1.25.1.2.

3.1.1.25.1.3.

3.1.1.25.2.

3.1.1.25.2.1.

3.1.1.25.2.2.

ha

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

7,76 €

4,86 €

20,57 €

20,57 €
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3.1.1.25.2.1.1.

Prva postavitev oz. prestrukturiranje ekstenzivnih sadovnjakov, stroški oskrbe v 1. letu,
bruto površina nasada

1,97 €

3.1.1.25.

tm

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

12,20 €

3.1.1.24.4.2.

tm

12,20 €

3.557,46 €

Nakup in postavitev žičnate ograje

tm

ha

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

3.1.1.24.4.1.

3.1.1.24.4.

3.1.1.24.3.3.1.

ha

ha

ha

ha

ha

Št.

3.1.1.24.3.3.

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje

11072 /

3.1.1.24.3.2.1.

3.1.1.24.3.2.

3.1.1.24.3.1.1.

3.1.1.24.3.1.

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje leskovega nasada, stroški oskrbe v 1. letu, bruto
površina nasada

Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal

3.1.1.25.3.2.

3.1.1.25.4.1.

3.1.1.25.4.2.

3.1.1.26.

3.1.1.26.1.

3.1.1.26.1.1.

3.1.1.26.1.2.

3.1.1.26.1.3.

3.1.1.26.2.

3.1.1.26.2.1.

ha

ha

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

5,94 €

2,75 €

11,88 €

11,88 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €
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3.1.1.26.3.2.1.

3.1.1.26.2.2.

ha

ha

grm

grm

grm

grm

tm

tm

tm

619,71 €

1.239,42 €

Št.

3.1.1.26.2.1.1.

3.1.1.25.4.

ha

ha

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

3.¸120,02

3.1.1.25.3.1.

3.1.1.25.3.

3.1.1.25.2.3.1.

3.1.1.25.2.3.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.25.3.2.1.

Uradni list Republike Slovenije
Stran

11073

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje orehovega nasada, stroški oskrbe v 1. letu, bruto
površina nasada

Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi

3.1.1.26.4.2.

3.1.1.27.

3.1.1.27.1.

3.1.1.27.1.1.

3.1.1.27.1.2.

3.1.1.27.1.3.

3.1.1.27.2.

3.1.1.27.2.1.

3.1.1.27.2.3.

3.1.1.27.3.2.1.

3.1.1.27.2.2.

ha

ha

ha

ha

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

24,37 €

10,66 €

48,75 €

48,75 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €
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3.1.1.27.2.1.1.

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

tm

tm

tm

619,71 €

3.1.1.26.4.1.

3.1.1.26.4.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

1.239,42 €

3.1.1.26.3.2.

ha

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

Št.

3.1.1.26.3.1.

c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

11074 /

3.1.1.26.3.

3.1.1.26.2.3.1.

3.1.1.26.2.3.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada oljk, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina
nasada

3.1.1.27.3.2.

3.1.1.27.4.1.

3.1.1.27.4.2.

3.1.1.28.

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.28.1.1.

3.1.1.28.1.2.

3.1.1.28.1.3.

3.1.1.28.2.

3.1.1.28.2.1.

ha

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

Stran

3.1.1.28.3.

ha

ha

ha

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

6,94 €

3,37 €

18,74 €

18,74 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €
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3.1.1.28.2.3.1.

3.1.1.28.2.3.

3.1.1.28.3.2.1.

ha

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

tm

tm

tm

619,71 €

1.239,42 €

Št.

3.1.1.28.2.2.

3.1.1.28.2.1.1.

Naprava nasada

3.1.1.28.1.

3.1.1.27.4.

ha

ha

1.239,42 €

Strojno in ročno delo

ha

3.557,46 €

3.1.1.27.3.1.

3.1.1.27.3.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.27.2.3.1.

Uradni list Republike Slovenije

11075

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada kakijev, stroški oskrbe v 1. letu, bruto
površina nasada

Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.28.4.2.

3.1.1.29.

3.1.1.29.1.

3.1.1.29.1.1.

3.1.1.29.1.2.

3.1.1.29.1.3.

3.1.1.29.2.

3.1.1.29.2.1.

Strojno in ročno delo

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada

3.1.1.29.3.1.

3.1.1.29.3.2.

3.1.1.29.3.

3.1.1.29.2.3.1.

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

1.995,74 €

9.979,74 €

3,65 €

2,18 €

7,31 €

7,31 €

619,71 €

1.239,42 €

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02
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3.1.1.29.2.3.

3.1.1.29.2.2.1.

3.1.1.29.2.2.

3.1.1.29.2.1.1.

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

1,97 €

12,20 €

12,20 €

Št.

tm

tm

tm

619,71 €

1.239,42 €

11076 /

15.600,14 €

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.28.4.1.

3.1.1.28.4.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

3.1.1.28.3.2.

ha

Strojno in ročno delo

3.1.1.28.3.1.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.30.1.1.

3.1.1.30.1.2.

3.1.1.30.1.3.

3.1.1.30.2.

3.1.1.30.2.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.30.3.2.

3.1.1.30.4.1.

12,20 €

12,20 €

619,71 €

1.239,42 €

1.239,42 €

Stran

tm

tm

ha

ha

ha

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

23,99 €

5,58 €

47,99 €

47,99 €

1,97 €
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3.1.1.30.4.

Strojno in ročno delo

3.1.1.30.3.1.

3.1.1.30.3.

ha

ha

ha

ha

Ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

tm

12,20 €

12,20 €

Št.

3.1.1.30.2.3.1.

3.1.1.30.2.3.

3.1.1.30.2.2.1.

3.1.1.30.2.2.

3.1.1.30.2.1.1.

Naprava nasada brez mreže proti toči

Prva postavitev oz. prestrukturiranje nasada kostanjev, stroški oskrbe v 1. letu, bruto
površina nasada

3.1.1.30.

3.1.1.30.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.29.4.2.

tm

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.29.4.1.

tm

Ureditev žičnate ograje

3.1.1.29.4.
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.31.1.2.

3.1.1.31.1.3.

3.1.1.31.2.

3.1.1.31.2.1.

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnega nasada drugih sadnih vrst, stroški oskrbe
v 1. letu, bruto površina nasada

3.1.1.31.4.2.

3.1.1.32.

tm

tm

tm

1,97 €

12,20 €

12,20 €

619,71 €

3.1.1.31.4.1.

3.1.1.31.4.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

1.239,42 €

3.1.1.31.3.2.

ha

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

1.995,74 €

9.979,74 €

5,36 €

73 / 18. 12. 2017

3.1.1.31.3.1.

3.1.1.31.3.

3.1.1.31.2.3.1.

3.1.1.31.2.3.

3.1.1.31.2.2.1.

3.1.1.31.2.2.

ha

ha

drevo

2,82 €

10,73 €

Št.

drevo

drevo
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3.1.1.31.2.1.1.

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.1.31.1.1.

10,73 €

Naprava nasada

3.1.1.31.1.

drevo

Postavitev oz. prestrukturiranje nasada fig, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada

1,97 €

3.1.1.31.

tm

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.30.4.2.

Stran
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Postavitev opore

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.32.1.1.

3.1.1.32.1.2.

3.1.1.32.1.3.

3.1.1.32.2.

3.1.1.32.2.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnega nasada
mandeljnjev, stroški oskrbe v 1. letu, bruto površina nasada

3.1.1.32.3.2.

3.1.1.32.4.1.

3.1.1.32.4.2.

3.1.1.33.

Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.1.33.1.1.

8,51 €

8,51 €

Stran

drevo

drevo

1,97 €

12,20 €

12,20 €

619,71 €

1.239,42 €

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

1.995,74 €

9.979,74 €

4.172,77 €

15.992,40 €

11.826,04 €

27.818,44 €
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3.1.1.33.1.

tm

tm

tm

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Št.

3.1.1.32.4.

Strojno in ročno delo

3.1.1.32.3.1.

3.1.1.32.3.

3.1.1.32.2.3.1.

3.1.1.32.2.3.

3.1.1.32.2.2.1.

3.1.1.32.2.2.

3.1.1.32.2.1.1.

Naprava nasada

3.1.1.32.1.
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Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8 - 30% - dve do trivrstne terase, potrebno čiščenje terena,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30% enovrstne terase, potrebno čiščenje terena
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.33.1.3.

3.1.1.33.2.

3.1.1.33.2.1.

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oz. prestrukturiranje hmeljišč

Celotna naprava hmeljišča s prvo postavitvijo oziroma obnovo žičnice, 2.500 do 3.499 sadik
/ha, stroški oskrbe v 1. letu, certificirane sadike A, B oz. standardne sadike hmelja, bruto
površina nasada
Naprava hmeljišča, brez žičnice za hmelj
4,63 €
sadika

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.33.4.2.

3.1.2.

3.1.2.1.

3.1.2.1.1.

3.1.2.1.1.1.

3.1.2.1.1.2.

sadika

sadika

1,32 €

4,63 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €
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tm

tm

tm

619,71 €

3.1.1.33.4.1.

3.1.1.33.4.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

1.239,42 €

3.1.1.33.3.2.

ha

1.239,42 €

3.557,46 €

17.787,30 €

3.¸120,02

15.600,14 €

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

3.1.1.33.3.1.

3.1.1.33.3.

3.1.1.33.2.3.1.

3.1.1.33.2.3.

3.1.1.33.3.2.1.

3.1.1.33.2.2.

1.995,74 €

9.979,74 €

4,25 €

2,14 €

Št.

ha

ha

drevo

drevo

11080 /

3.1.1.33.2.1.1.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.33.1.2.

Stran
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Postavitev žičnice za hmelj

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnega lesa upravičenca

Priprava tal za postavitev hmeljišča

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Celotna naprava hmeljišča s prvo postavitvijo oziroma obnovo žičnice, 3.500 do 4.000
sadik/ha, stroški oskrbe v 1. letu, certificirane sadike A, B oz. standardne sadike hmelja,
bruto površina nasada
Naprava hmeljišča, brez žičnice za hmelj
4,61 €
sadika

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca-certificirana sadika A

Standardna sadika

Certificirana sadika B

Postavitev žičnice za hmelj

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnega lesa upravičenca

3.1.2.1.2.

3.1.2.1.2.1.

3.1.2.1.2.2.

3.1.2.1.3.

3.1.2.1.3.1.

3.1.2.1.3.1.1.

3.1.2.1.4.1.

3.1.2.1.4.2.

3.1.2.2.

3.1.2.2.1.

3.1.2.2.1.1.

3.1.2.2.1.2.

3.1.2.2.1.3.

3.1.2.2.1.4.

3.1.2.2.1.5.

3.1.2.2.2.

3.1.2.2.2.1.

3.1.2.2.2.2.

3.1.2.1.4.

Certificirana sadika B

1,30 €

Stran

sadika

0,93 €

4,62 €

sadika
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sadika

1,33 €

1,23 €

2,305 €
sadika

sadika

sadika

1,37 €

4,61 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

1.995,74 €

9.979,74 €

1,49 €

1,07 €

5,28 €

1,33 €

Št.

sadika

sadika

tm

tm

tm

ha

ha

sadika

sadika

sadika

sadika

1,23 €

3.1.2.1.1.5.

sadika

Standardna sadika

2,315 €

3.1.2.1.1.4.

sadika

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca-certificirana sadika A

3.1.2.1.1.3.
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a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Celotna naprava hmeljišča s prvo postavitvijo oziroma obnovo
žičnice, nad 4.000 sadik/ha, stroški oskrbe v 1. letu, certificirane
sadike A, B oz. standardne sadike hmelja, bruto površina nasada

3.1.2.2.3.1.

3.1.2.2.3.1.1.

3.1.2.2.4.1.

3.1.2.2.4.2.

3.1.2.3.

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca-certificirana sadika A

Standardna sadika

Certificirana sadika B

Postavitev žičnice za hmelj

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnega lesa upravičenca

Priprava tal za postavitev hmeljišča

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.2.3.1.1.

3.1.2.3.1.2.

3.1.2.3.1.3.

3.1.2.3.1.4.

3.1.2.3.1.5.

3.1.2.3.2.

3.1.2.3.2.1.

3.1.2.3.2.2.

3.1.2.3.3.

3.1.2.3.3.1.

3.1.2.3.3.1.1.

3.1.2.3.4.1.

3.1.2.3.4.2.

tm

tm

tm

ha

ha

sadika

1,97 €

12,20 €

12,20 €

1.995,74 €

9.979,74 €

1,30 €

0,93 €

4,62 €

sadika
sadika

1,33 €

1,23 €

2,305 €

1,37 €

4,61 €

4,61 €

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

1,97 €
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3.1.2.3.4.

Naprava hmeljišča, brez žičnice za hmelj

3.1.2.3.1.

tm

12,20 €

12,20 €

1.995,74 €

9.979,74 €

Št.

tm

tm

ha

ha

11082 /

3.1.2.2.4.

Priprava tal za postavitev hmeljišča

3.1.2.2.3.

Stran
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Naprava nasadov artičok, bruto površina nasada, stroški oskrbe v
1. Letu
Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Naprava nasadov špargljev-obeljen špargelj: bruto površina
nasada, stroški oskrbe v 1. letu

Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje

3.1.3.1.

3.1.3.1.1.

3.1.3.1.1.1.

3.1.3.1.1.2.

3.1.3.1.1.3.

3.1.3.1.2.

3.1.3.1.2.1.

3.1.3.1.2.1.1.

3.1.3.1.3.1.

3.1.3.1.4.2.

3.1.3.2.

3.1.3.2.1.

3.1.3.2.1.1.

3.1.3.2.1.2.

3.1.3.2.1.3.

3.1.3.2.2.

3.1.3.2.2.1.

tm

12,20 €

Stran

3.1.3.2.3.

1.995,74 €

9.979,74 €

0,56 €

0,12 €

1,13 €

1,13 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

1.995,74 €

9.979,74 €

0,48 €

0,16 €

0,96 €

0,96 €
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ha

ha

sadika

sadika

sadika

sadika

tm

tm

tm

ha

ha

sadika

sadika

sadika

sadika

Št.

3.1.3.2.2.1.1.

3.1.3.1.3.

Prva postavitev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah

3.1.3.
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Naprava nasadov špargljev-zeleni špargelj: bruto površina
nasada, stroški oskrbe v 1. Letu

Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Naprava nasadov zelišč trajnic , bruto površina nasada, stroški
oskrbe v 1. Letu

Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne

3.1.3.2.3.2.

3.1.3.3.

3.1.3.3.1.

3.1.3.3.1.1.

3.1.3.3.1.32.

3.1.3.3.1.3

3.1.3.3.2.

3.1.3.3.2.1.

3.1.3.3.2.1.1.

3.1.3.3.3.1.

3.1.3.3.3.2.

3.1.3.4.

3.1.3.4.1.

3.1.3.4.1.1.

3.1.3.4.1.2.

3.1.3.4.1.3.

3.1.3.4.2.

3.1.3.4.2.1.

3.1.3.4.2.1.1.

ha

ha

sadika

sadika

1.995,74 €

9.979,74 €

0,36 €

0,003 €

0,72 €

0,72 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

1.995,74 €

9.979,74 €

0,54 €

0,09 €
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sadika

sadika

tm

tm

tm

Ha

ha

sadika

sadika

1,08 €

1,08 €

1,97 €

12,20 €

Št.

sadika

sadika

tm

tm
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3.1.3.3.3.

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.3.2.3.1.

Stran
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ha

Naprava matičnjakov vinske trte, bruto površina nasada, stroški
oskrbe v 1. Letu
Naprava nasada brez mreže proti toči

Priprava zemljišča

Postavitev opore

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca, ki so namenjena
vzpostavitvi matičnjaka vinske trte

Naprava nasada sočasno z mrežo proti toči

Priprava zemljišča

Postavitev opore sočasno z mrežo proti toči

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca, ki so namenjena
vzpostavitvi matičnjaka vinske trte
Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.3.5.

3.1.3.5.1.

3.1.3.5.1.1.

3.1.3.5.1.2.

3.1.3.5.1.3.

3.1.3.5.1.4.

3.1.3.5.1.5.

3.1.3.5.2.

3.1.3.5.2.1.

3.1.3.5.2.2.

3.1.3.5.2.3.

3.1.3.5.2.4.

3.1.3.5.2.5.

3.1.3.5.3.1.

ha

1.239,42 €

1.995,74 €

Stran

3.1.3.5.4.

ha

9.979,74 €

0,90 €

2,25 €

6,41 €

4,69 €

1,48 €

12,58 €

0,90 €

2,58 €

6,41 €

6,56 €

1,48 €

14,45 €

1,97 €
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3.1.3.5.3.1.1.

ha

sadika

ha

ha

ha

ha

sadika

ha

ha

ha

tm

12,20 €

12,20 €

Št.

3.1.3.5.3.

trs

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.3.4.3.2.

tm

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.3.4.3.1.

tm

Ureditev žičnate ograje

3.1.3.4.3.

vrednosti priprave tal
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sadika

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Naprava trsnic, bruto površina nasada, stroški oskrbe v 1. letu

Cepljenje (priprava trsnih cepljenk)

Zaboji, paletni, polni (1000x1200x760): 28 kosov/ha

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Naprava sadnih drevesnic, bruto površina nasada, stroški oskrbe v 1. letu
sadika

Nakup in postavitev žičnate ograje

Naprava nasada

Postavitev opore

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca, ki so namenjena
vzpostavitvi matičnega nasada, matičnjaka oziroma zarodišča podlag
Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal

3.1.3.5.5.1.

3.1.3.5.5.2.

3.1.3.6.

3.1.3.6.1.

3.1.3.6.1.1.

3.1.3.6.2.

3.1.3.6.2.1.

3.1.3.6.2.1.1.

3.1.3.6.3.1.

3.1.3.6.4.2.

3.1.3.7.

3.1.3.7.1.

3.1.3.7.1.1.

3.1.3.7.1.2.

3.1.3.7.1.3.

3.1.3.7.2.1.

3.1.3.7.2.1.1.

3.1.3.7.2

ha

ha

sadika

1.995,74 €

9.979,74 €

9.979,74 €

0,90 €

0,116 €

0,29 €

0,29 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

1.995,74 €

9.979,74 €

9.979,74 €

0,03 €

0,03 €
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sadika

tm

tm

tm

ha

ha

ha

cepljenka

cepljenka

1,97 €

12,20 €

12,20 €

Št.

tm

tm

tm

619,71 €

1.239,42 €
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3.1.3.6.3.

3.1.3.5.5.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

3.1.3.5.3.2.

ha

Strojno in ročno delo

3.1.3.5.4.1.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

sadika

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Naprava okrasnih drevesnic, bruto površina nasada, stroški oskrbe v 1. letu
sadika

Nakup in postavitev žičnate ograje

Naprava nasada

Postavitev opore

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca, ki so namenjena
vzpostavitvi matičnega nasada, matičnjaka oziroma zarodišča podlag
Priprava tal za postavitev trajnega nasada

a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

Strojno in ročno delo

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Naprava gozdnih drevesnic, bruto površina nasada, stroški oskrbe v 1. letu

Naprava nasada

3.1.3.7.4.1.

3.1.3.7.4.2.

3.1.3.8.

3.1.3.8.1.

3.1.3.8.1.1.

3.1.3.8.1.2.

3.1.3.8.1.3.

3.1.3.8.2.1.

3.1.3.8.2.1.1.

3.1.3.8.3.1.

3.1.3.8.3.2.

3.1.3.8.4.1.

3.1.3.8.4.2.

3.1.3.9.

3.1.3.9.1.

0,29 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

619,71 €

1.239,42 €

1.239,42 €

1.995,74 €

9.979,74 €

9.979,74 €

0,90 €

0,116 €

0,29 €

0,29 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

619,71 €
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Stran

sadika

tm

tm

tm

ha

ha

ha

ha

ha

sadika

sadika

tm

tm

tm

ha

1.239,42 €

1.239,42 €

Št.

3.1.3.8.4.

3.1.3.8.3.

3.1.3.8.2.

3.1.3.7.4.

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

3.1.3.7.3.2.

ha

Strojno in ročno delo

3.1.3.7.3.1.

ha

Odstranitev nasada

3.1.3.7.3.
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a) Nasad na ravnini - ravnina in nagibi do 8%, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode.
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20% napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

Strojno in ročno delo

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50% vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje

Nakup in postavitev žičnate ograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

NAKUP IN POSTAVITEV MREŽ PROTI TOČI
Nakup in postavitev mrež proti toči v sadovnjakih, bruto površina nasada
Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih jablan

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih hrušk

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.3.9.2.1.

3.1.3.9.2.1.1.

3.1.3.9.3.1.

3.1.3.9.3.2.

3.1.3.9.4.1.

3.1.3.9.4.2.

3.2.

3.2.1.1.

3.2.1.1.1.

3.2.1.1.1.1.

3.2.1.1.2.

3.2.1.1.2.1.

3.2.1.2.

3.2.1.2.1.

3.2.1.2.1.1.

3.2.1.

3.1.3.9.4.

3.1.3.9.3.

ha

ha

ha

ha

ha

3.422,86 €

19.166,89 €

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €

19.166,89 €

1,97 €

12,20 €

12,20 €

619,71 €

1.239,42 €

1.239,42 €
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ha

tm

tm

tm

ha

ha

ha

1.995,74 €

9.979,74 €

9.979,74 €

0,90 €

Št.

ha

ha

sadika

0,116 €

0,29 €

11088 /

3.1.3.9.2.

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca, ki so namenjena
vzpostavitvi matičnega nasada, matičnjaka oziroma zarodišča podlag
Priprava tal za postavitev trajnega nasada

3.1.3.9.1.3.

sadika

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.3.9.1.2.

sadika

Postavitev opore

3.1.3.9.1.1.

Stran
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Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih breskev

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov-višje rastoče rastline

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih nektarin

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov-višje rastoče rastline

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih marelic

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov-višje rastoče rastline

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči ter oprema za zaščito proti pokanju in ožigu plodov v
intenzivnih nasadih malin

3.2.1.3.1.

3.2.1.3.1.1.

3.2.1.3.2.

3.2.1.3.2.1.

3.2.1.3.3.

3.2.1.3.3.1.

3.2.1.4.

3.2.1.4.1.

3.2.1.4.1.1.

3.2.1.4.2.

3.2.1.4.2.1.

3.2.1.4.3.

3.2.1.4.3.1.

3.2.1.5.

3.2.1.5.1

3.2.1.5.1.1.

3.2.1.5.2.

3.2.1.5.2.1.

3.2.1.5.3.

3.2.1.5.3.1.

3.2.1.6.

5.400,74 €

37.333,64 €

2.377,97 €

11.889,87 €
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ha

ha

ha

ha

3.422,86 €

19.166,89 €

5.400,74 €

37.333,64 €

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €

19.166,89 €

5.400,74 €

37.333,64 €

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €

19.166,89 €

Št.

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

2.377,97 €

3.2.1.3.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

11.889,87 €

3.2.1.2.2.1.

ha

Mreža proti toči

3.2.1.2.2.
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Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči ter oprema za zaščito proti pokanju in ožigu plodov v
intenzivnih nasadih robid

3.2.1.6.2.1.

3.2.1.6.3.

3.2.1.6.3.1.

3.2.1.7.

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči ter oprema za zaščito proti pokanju in ožigu plodov v
intenzivnih nasadih ribeza in kosmulje

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih sliv

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.1.7.2.

3.2.1.7.2.1.

3.2.1.7.3.

3.2.1.7.3.1.

3.2.1.8.

3.2.1.8.1.

3.2.1.8.1.1.

3.2.1.8.2.

3.2.1.8.2.1.

3.2.1.8.3.

3.2.1.8.3.1.

3.2.1.9.

3.2.1.9.1.

3.2.1.9.1.1.

ha

ha

ha

ha

ha

3.422,86 €

19.166,89 €

3.774,88 €

18.986,47 €

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €

19.166,89 €

3.774,88 €

18.986,47 €

2.377,97 €

11.889,87 €
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ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

3.422,86 €

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.1.7.1.1.

ha

Gradbeno obrtniška dela

19.166,89 €

3.774,88 €

3.2.1.7.1.

ha

ha

Št.

18.986,47 €

2.377,97 €

11.889,87 €
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ha

ha

ha

3.422,86 €

3.2.1.6.2.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

19.166,89 €

3.2.1.6.1.1.

ha

Gradbeno obrtniška dela

3.2.1.6.1.

Stran
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Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih češenj in višenj

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov-višje rastoče rastline

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih aktinidij

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih ameriških borovnic

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih fig

3.2.1.10.

3.2.1.10.1.

3.2.1.10.1.1.

3.2.1.10.2.

3.2.1.10.2.1.

3.2.1.10.3.

3.2.1.10.3.1.

3.2.1.11.

3.2.1.11.1.

3.2.1.11.1.1.

3.2.1.11.2.

3.2.1.11.2.1.

3.2.1.11.3.

3.2.1.11.3.1.

3.2.1.12.

3.2.1.12.1.

3.2.1.12.1.1.

3.2.1.12.2.

3.2.1.12.2.1.

3.2.1.12.3.

3.2.1.12.3.1.

3.2.1.13.

3.774,88 €

18.986,47 €

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €
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ha

ha

ha

ha

ha

19.166,89 €

3.774,88 €

18.986,47 €

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €

19.166,89 €

5.400,74 €

37.333,64 €

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €

19.166,89 €

2.377,97 €

11.889,87 €

Št.

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.1.9.2.1.

ha

Mreža proti toči

3.2.1.9.2.
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov-višje rastoče rastline

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih drugih sadnih rastlin

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v vinogradih, bruto površina nasada
Nakup in postavitev mrež proti toči v vinogradih za pridelavo namiznega grozdja

3.2.1.13.2.1.

3.2.1.13.3.

3.2.1.13.3.1.

3.2.1.14.

3.2.1.14.1.

3.2.1.14.1.1.

3.2.1.14.2.

3.2.1.14.2.1.

3.2.1.14.3.

3.2.1.14.3.1.

3.2.2.

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v vinogradih za pridelavo vinskega grozdja

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v nasadih trajnih rastlin na njivskih površinah,

3.2.2.1.2.

3.2.2.1.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.2.1.

3.2.2.2.1.1.

3.2.2.2.2.

3.2.2.2.2.1.

3.2.3.

ha

ha

ha

ha

ha

2.377,97 €

11.889,87 €

3.491,98 €

19.166,89 €

2.377,97 €

11.889,87 €

73 / 18. 12. 2017

ha

3.422,86 €

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.2.1.1.1.

ha

Gradbeno obrtniška dela

19.166,89 €

3.774,88 €

18.986,47 €

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €

19.166,89 €

5.400,74 €

3.2.2.1.1.

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

37.333,64 €

2.377,97 €

11.889,87 €

Št.

ha

ha

ha

3.422,86 €

19.166,89 €

11092 /

3.2.2.1.

Mreža proti toči

3.2.1.13.2.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.1.13.1.1.

ha

Gradbeno obrtniška dela

3.2.1.13.1.

Stran
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bruto površina nasada
Nakup in postavitev mrež proti toči v matičnih nasadih sadovnjakov

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v matičnih nasadih sadovnjakov

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v matičnjakih vinske trte

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v sadnih drevesnicah

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v okrasnih drevesnicah

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.3.1.

3.2.3.1.1.

3.2.3.1.1.1.

3.2.3.1.2.

3.2.3.1.2.1.

3.2.3.2.

3.2.3.2.1.

3.2.3.2.1.1.

3.2.3.2.2.

3.2.3.2.2.1.

3.2.3.3.

3.2.3.3.1.

3.2.3.3.1.1.

3.2.3.3.2.

3.2.3.3.2.1.

3.2.3.4.

3.2.3.4.1.

3.2.3.4.1.1.

3.2.3.4.2.

3.2.3.4.2.1.

3.2.3.5.

3.2.3.5.1.

3.2.3.5.1.1.

Stran

3.422,86 €

19.166,89 €

2.377,97 €

11.889,87 €

73 / 18. 12. 2017 /

ha

ha

ha

ha

3.422,86 €

19.166,89 €

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €

19.166,89 €

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €

19.166,89 €

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €

19.166,89 €

Št.

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha
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Nakup in postavitev mrež proti toči v gozdnih drevesnicah

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v matičnih nasadih okrasnih rastlin

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči pri pridelavi vrtnin, okrasnih rastlin in zelišč,
bruto površina nasada
Nakup in postavitev mrež proti toči pri pridelavi vrtnin

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči pri pridelavi okrasnih rastlin

Gradbeno obrtniška dela

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Mreža proti toči

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči pri pridelavi zelišč

3.2.3.6.1.

3.2.3.6.1.1.

3.2.3.6.2.

3.2.3.6.2.1.

3.2.3.7.

3.2.3.7.1.

3.2.3.7.1.1.

3.2.3.7.2.

3.2.3.7.2.1.

3.2.4.

3.2.4.1.

3.2.4.1.1.

3.2.4.1.1.1.

3.2.4.1.2.

3.2.4.1.2.1.

3.2.4.2.

3.2.4.2.1.

3.2.4.2.1.1.

3.2.4.2.2.

3.2.4.2.2.1.

3.2.4.3.

ha

ha

ha

ha

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €

19.166,89 €

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €

19.166,89 €

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €

19.166,89 €

2.377,97 €

11.889,87 €
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ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Št.

3.422,86 €

19.166,89 €

11094 /

ha

ha

2.377,97 €

3.2.3.6.

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

11.889,87 €

3.2.3.5.2.1.

ha

Mreža proti toči

3.2.3.5.2.

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

2-žične elektroograje – hrib

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

Nakup in postavitev 3-žične elektroograje

3-žične elektroograje – ravnina

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

3-žične elektroograje – hrib

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

Nakup in postavitev 4-žične elektroograje

3.3.1.1.2.

3.3.1.1.2.1.

3.3.1.2.

3.3.1.2.1.

3.3.1.2.1.1.

3.3.1.2.2.

3.3.1.2.2.1.

3.3.1.3.

POSTAVITEV PAŠNIKOV ZA NADZOROVANO PAŠO DOMAČIH
ŽIVALI

3.3.1.

3.3.1.1.1.1.

POSTAVITEV PAŠNIKOV ZA NADZOROVANO PAŠO
DOMAČIH ŽIVALI OZIROMA POSTAVITEV OBOR ZA REJO
GOJENE DIVJADI –

3.3.

2-žične elektroograje – ravnina

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.4.3.2.1.

3.3.1.1.1.

Mreža proti toči

3.2.4.3.2.

Nakup in postavitev 2-žične elektroograje

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.4.3.1.1.

3.3.1.1.

Gradbeno obrtniška dela

3.2.4.3.1.

tm

tm

7,21 €

19,18 €

4,37 €

16,17 €

7,86 €

16,38 €

4,37 €

12,77 €

2.377,97 €

11.889,87 €

3.422,86 €

19.166,89 €

Št.

tm

tm

tm

tm

tm

tm

ha

ha

ha

ha
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4-žične elektroograje – ravnina

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

4-žične elektroograje – hrib

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

4-žične elektroograje – hrib-na območju pojavljanja velikih zveri

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

Nakup in postavitev 5-žične elektroograje

5-žične elektroograje – ravnina

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

5-žične elektroograje – hrib

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

Nakup in postavitev 6-žične elektroograje

6-žične elektroograje – ravnina

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

6-žične elektroograje – hrib

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

6-žične elektroograje – hrib-na območju pojavljanja velikih zveri

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

3.3.1.3.1.

3.3.1.3.1.1.

3.3.1.3.2.

3.3.1.3.2.1.

3.3.1.3.3.

3.3.1.3.3.1.

3.3.1.4.

3.3.1.4.1.

3.3.1.4.1.1.

3.3.1.4.2.

3.3.1.4.2.1.

3.3.1.5.

3.3.1.5.1.

3.3.1.5.1.1.

3.3.1.5.2.

3.3.1.5.2.1.

3.3.1.5.3.

3.3.1.5.3.1.

tm

tm

tm

tm

11,42 €

34,64 €

7,21 €

20,31 €

4,37 €

17,12 €

7,21 €

19,73 €

4,37 €

16,83 €

11,25 €

33,80 €

73 / 18. 12. 2017

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm

Št.

7,21 €

19,66 €

4,35 €

16,73 €

11096 /

tm

tm

tm

tm

Stran
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Nakup in postavitev 7-žične elektroograje

7-žične elektroograje – ravnina

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

7-žične elektroograje – hrib

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

Nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo

farmsko pletivo in električne žice (3 +1)

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

Postavitev obor za rejo gojene divjadi brez divjadi perutnine

Izgradnja obore za gojeno divjad - nosilna žica na vrhu ograje, dodatni elektro
žici (1 znotraj, 1 zunaj)

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Oprema na pašniku oziroma obori

Ureditev krmišča in zavetišča za živali na pašniku oziroma obori s
opremo

Gradbeno obrtniška dela

Novogradnja krmišča in zavetišča za živali na pašniku oziroma obori

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov ter lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti

3.3.1.6.

3.3.1.6.1.

3.3.1.6.1.1.

3.3.1.6.2.

3.3.1.6.2.1.

3.3.1.7.

3.3.1.7.1.

3.3.1.7.1.1.

3.3.2.

3.3.2.1.

3.3.2.1.1.

3.3.3.

3.3.3.1.

3.3.3.1.1.

3.3.3.1.1.1.

3.3.3.1.1.1.1.

73 / 18. 12. 2017 /

54,80 €

109,59 €

2,54 €

20,54 €

7,65 €

26,13 €

7,21 €

20,65 €

4,37 €

17,41 €

Št.

m2

m2

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm
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Oprema krmišča in zavetišča

Krmišče premično

Krmišče premično za konje

Premična elektro mreža

Elektro mreža, premična, višine do 90 cm

Elektro mreža, premična, višine do 1,08 m

Dodatna oprema za oskrbo z vodo:

Napajalnik za cisterno, nizkotlačni

Zbiralnik za vodo

UREDITEV ZAŠČITE ČEBELJIH PANJEV PRED MEDVEDI

Izgradnja zaščite čebelnjakov pred napadi medvedov

Novogradnja zaščitne ograje, postavitev svetlobnih in zvočnih alarmov

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov ter lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje krmišča in zavetišča za živali

Nakup in postavitev svetlobnih in zvočnih alarmov

Elektronska oprema za zvočno in svetlobno odvračanje živali

NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

3.3.3.2.

3.3.3.2.1.

3.3.3.2.2.

3.3.3.3.

3.3.3.3.1.

3.3.3.3.2.

3.3.3.4.

3.3.3.4.1.

3.3.3.4.2.

3.4.

3.4.1.

3.4.1.1.

3.4.1.1.1.

3.4.1.2.

3.4.1.2.1.

4.

novogradnje krmišča in zavetišča za živali

kom

50,81 €

384 €

1.223,14 €

119,00 €

231,93 €

1,72 €

1,56 €

73 / 18. 12. 2017

komplet

komplet

kom

kom

tm

tm

Št.

112,06 €

96,40 €

11098 /

stojišče

stojišče

Stran
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vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga

vloga
vloga
vloga
vloga

Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del

Stroški uradnih prevodov

Ostali stroški

ENOSTAVNE NALOŽBE (do 200.000 evrov)

Priprava poslovnih načrtov

Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije

Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del

Stroški uradnih prevodov

Ostali stroški

ZAHTEVNE NALOŽBE (nad 200.000 evrov)

Od 200.000 do 1.000.000 evrov

Priprava poslovnih načrtov

Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije

Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.3.

5.3.1.

5.3.1.1.

5.3.1.2.

5.3.1.3.

vloga

Stran

20.000,00 €

30.000,00 €

73 / 18. 12. 2017 /

2.000,00 €

100.000,00 €

7.500,00 €

20,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

2.000,00 €

20.000,00 €

2.500,00 €

20,00 €

500,00 €

1.500,00 €

5.000,00 €

Št.

list

list

vloga

5.1.

5.1.1.

vloga

ha

Metodološko pojasnilo:
Med splošne stroške niso vključeni stroški izvedbe agromelioracij na
komasacijskih območjih ter komasacij. V to poglavje pa so vključeni
splošni stroški za izvedbo agromelioracij na kmetijskih gospodarstvih.
Med ostale stroške sodijo tudi študije izvedljivosti, stroški za izvedbo
poskusne vrtine, in podobno.
NALOŽBE MAJHNIH KMETIJ(do 50.000 evrov)
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije

SPLOŠNI STROŠKI V VIŠINI DO 10% UPRAVIČENIH
STROŠKOV NALOŽB

Posplošena tržna vrednost kmetijskega zemljišča, kot je evidentirana v
registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki urejajo množično vrednotenje
nepremičnin

4.1.1.

5.

Nakup kmetijskih zemljišč

4.1.
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vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga

Od 1.000.000 do 2.000.000 evrov

Priprava poslovnih načrtov

Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije

Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del

Stroški uradnih prevodov

Ostali stroški

Od 2.000.000 do 4.000.000 evrov

Priprava poslovnih načrtov

Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije

Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del

Stroški uradnih prevodov

Ostali stroški

Nad 4.000.000 evrov

Priprava poslovnih načrtov

Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije

Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del

Stroški uradnih prevodov

Ostali stroški

5.3.2.

5.3.2.1.

5.3.2.2.

5.3.2.3.

5.3.2.4.

5.3.2.5.

5.3.3.

5.3.3.1.

5.3.3.2.

5.3.3.3.

5.3.3.4.

5.3.3.5.

5.3.4.

5.3.4.1.

5.3.4.2.

5.3.4.3.

5.3.4.4.

5.3.4.5.

vloga

200.000,00 € «.

20,00 €

120.000,00 €

150.000,00 €

10.000,00 €

500.000,00 €

180.000,00 €

20,00 €

73 / 18. 12. 2017

list

list

80.000,00 €

120.000,00 €

6.000,00 €

400.000,00 €

90.000,00 €

20,00 €

40.000,00 €

Št.

60.000,00 €

4.000,00 €

200.000,00 €

45.000,00 €

20,00 €

11100 /

list

vloga

Ostali stroški

5.3.1.5.

list

Stroški uradnih prevodov

5.3.1.4.

Stran
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Odredba o izvajanju sistematičnega
spremljanja zdravstvenega stanja živali,
programov izkoreninjenja bolezni živali
ter cepljenj živali v letu 2018

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena in 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02
- ZGO-1, 45/04 - ZdZPKG, 62/04 - odl. US, 93/05 - ZVMS in
90/12 - ZdZPVHVVR) ter sedmega odstavka 15. člena in za izvrševanje petega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 - ZdZPVHVVR,
23/13 - ZZZiv-C in 40/14 - ZIN) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o izvajanju sistematičnega spremljanja
zdravstvenega stanja živali, programov
izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali
v letu 2018
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odredba določa ukrepe, ki jih zaradi zagotavljanja sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni in cepljenj živali v letu 2018 izvajajo:
– veterinarske organizacije, ki imajo koncesijo za izvajanje del iz te odredbe (v nadaljnjem besedilu: veterinarska
organizacija),
– Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu:
NVI),
– imenovani oziroma nacionalni referenčni laboratorij (v
nadaljnjem besedilu: laboratorij),
– lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom,
– izvajalci, ki imajo koncesijo za peroralno cepljenje lisic,
in
– izvajalci nalog zatočišč za živali prostoživečih živalskih
vrst.
2. člen
(1) Uradni veterinar območnega urada (v nadaljnjem besedilu: OU) organa, pristojnega za veterinarstvo (v nadaljnjem
besedilu: Uprava), po uradni dolžnosti določi veterinarski organizaciji rok za izvedbo posameznih del iz te odredbe, če roki
niso določeni v tej odredbi ali v programu, ki ga pripravi Uprava
za izvedbo posameznih del.
(2) Veterinarska organizacija pred začetkom izvajanja del
iz te odredbe o tem obvesti uradnega veterinarja OU Uprave.
(3) Veterinarska organizacija mesečno, do petega dne v
mesecu za pretekli mesec, vnese podatke o opravljenih delih
iz te odredbe v informacijski sistem za spremljanje, nadzor in
poročanje o določenih boleznih živali (v nadaljnjem besedilu:
EPI).
(4) Veterinarska organizacija do desetega dne v mesecu
za pretekli mesec izpolni prilogo k računu, ki vsebuje podatke
o izvedenih delih iz te odredbe, in jo posreduje uradnemu
veterinarju OU Uprave v pregled in potrditev. Vzorec priloge k
računu je objavljen na spletni strani Uprave.
(5) Uradni veterinar OU Uprave na podlagi podatkov iz
EPI ter izvedenega nadzora ugotovi, ali so bila dela iz te odredbe opravljena v skladu z določbami te odredbe in to potrdi
s podpisom priloge do petnajstega dne v mesecu za pretekli
mesec. V primeru neskladij pozove veterinarsko organizacijo
za ustrezno uskladitev in popravke priloge. Ko je predpisana
priloga potrjena s strani uradnega veterinarja, veterinarska
organizacija izstavi e-račun. Potrjena priloga v pdf obliki je
obvezna priloga e-računu.
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(6) Po potrditvi veterinarska organizacija prilogo k računu
pošlje v elektronski obliki na obrazcu iz četrtega odstavka tega
člena na elektronski naslov: porocila.uvhvvr@gov.si.
3. člen
(1) NVI mesečno, do desetega dne v mesecu za pretekli
mesec, vnese podatke o opravljenih delih iz 26. do 28. člena
te odredbe v EPI.
(2) Rezultate opravljenih preiskav iz te odredbe laboratorij
vnese v EPI v skladu s predpisom, ki ureja bolezni živali.
(3) NVI in laboratorij do dvajsetega dne v mesecu za pretekli mesec pošlje glavnemu uradu (v nadaljnjem besedilu: GU)
Uprave zahtevke za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih
del za pretekli mesec.
4. člen
Izvajalci iz četrte, pete in šeste alineje 1. člena te odredbe,
ki opravljajo dela po tej odredbi, poročajo v skladu s pogodbami
o izvedbi del.
5. člen
(1) Veterinarske organizacije in NVI odvzamejo vzorce
iz te odredbe, jih označijo in vnesejo podatke v EPI v skladu s
predpisom, ki ureja EPI.
(2) Veterinarska organizacija in NVI podatke o odvzemu
vzorcev (datum odvzema vzorcev, vrsta preiskave, številka
zapisnika o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preizkusu
(ZOVT), naziv in sedež organizacije ter osebno ime veterinarja,
ki je vzorce odvzel) vneseta v dnevnik veterinarskih posegov,
ki se hrani na gospodarstvu. V dnevnik veterinarskih posegov,
ki se hrani na gospodarstvu, veterinarska organizacija vpiše
tudi rezultate opravljenih diagnostičnih preiskav po tej odredbi
(tuberkulinizacija), NVI pa podatke o opravljenih kliničnih pregledih in njihovih rezultatih.
6. člen
(1) Veterinarske organizacije podatke o opravljenih cepljenjih v skladu s to odredbo vnesejo v EPI v skladu s predpisom,
ki ureja EPI.
(2) Veterinarska organizacija podatke o opravljenem cepljenju (datum in vrsta cepljenja, številko zapisnika o opravljenem cepljenju, naziv in sedež organizacije ter osebno ime veterinarja, ki je cepljenje opravil) vnese v dnevnik veterinarskih
posegov, ki se hrani na gospodarstvu, v skladu s predpisom, ki
ureja sledljivost zdravil.
(3) Preventivna cepljenja je treba opraviti s cepivi, ki so
lahko v prometu v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki
ureja zdravila.
(4) Če za določeno bolezen ni ustreznega cepiva iz prejšnjega odstavka, se opravi cepljenje s cepivom, ki ima dovoljenje organa, pristojnega za zdravila, za vnos zdravila v
Republiko Slovenijo.
7. člen
(1) Če je za živali, pri katerih se opravljajo preventivna
cepljenja in diagnostične preiskave iz te odredbe, predpisana
identifikacija in registracija, živali pa niso označene in registrirane na predpisan način, jih je treba označiti in registrirati na
predpisan način in o tem obvestiti uradnega veterinarja OU
Uprave.
(2) Ne glede na predpise, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, je treba živali, pri katerih se izvajajo dela iz te
odredbe, razen perutnine, čebel in rib, individualno označiti
s čipi (podkožni, v ušesnih znamkah ali bolusih), ušesnimi
znamkami, tetovirati ali označiti na način, ki omogoča njihovo
nedvoumno prepoznavnost v zvezi z izvedenimi deli oziroma
rezultati preiskav iz te odredbe.
8. člen
Veterinarske organizacije, laboratoriji, NVI in druge organizacije, ki se pri svojem delu seznanijo s podatki, prido-
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bljenimi na podlagi te odredbe, osebne podatke, pridobljene
pri izvajanju te odredbe, uporabljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo osebnih podatkov. Druge podatke, pridobljene
pri izvajanju te odredbe, varujejo kot poslovno skrivnost in jih
brez predhodnega dovoljenja Uprave ne smejo obdelovati in
objavljati.
9. člen
(1) Rezultate preiskav iz te odredbe laboratorij pošlje
uradnemu veterinarju OU Uprave, ki je izdal odločbo, s katero
je določil rok za izvedbo posameznih del, in veterinarski organizaciji, ki je vzorce odvzela.
(2) Rezultate preiskav iz 26. do 33. člena te odredbe pošlje laboratorij na OU Uprave, z območja katerega je bil vzorec
poslan, v primeru pozitivnih ali sumljivih rezultatov pa tudi na
GU Uprave.
10. člen
Stroški izvajanja sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni in cepljenj
živali iz te odredbe se krijejo iz proračuna Republike Slovenije,
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v skladu
z zakonom, ki ureja veterinarstvo.
11. člen
II. PREVENTIVNI UKREPI PRI GOVEDU
(1) Vzorčenje na bovino spongiformno encefalopatijo (v
nadaljnjem besedilu: BSE) pri govedu se opravlja v skladu s
1. točko poglavja C priloge X Uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi
predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih
transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne
31. 5. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(EU) Uredba Komisije (EU) 2017/1972 z dne 30. oktobra 2017
o spremembi prilog I in III k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede programa spremljanja bolezni
kroničnega hiranja pri jelenih v Estoniji, na Finskem, v Latviji,
Litvi, na Poljskem in Švedskem ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2007/182/ES (UL L št. 281 z dne 31. 10. 2017, str. 14).
(2) Laboratorijsko testiranje na BSE je treba opraviti:
– pri vsem govedu, zaklanem za prehrano ljudi, iz točke
2.1. I. dela poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti
nad 48 mesecev, ki je bilo skoteno v eni izmed držav, navedenih v Prilogi Odločbe Komisije z dne 28. septembra 2009
o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih
programov spremljanja BSE (UL L št. 256 z dne 29. 9. 2009, str.
35), zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije (EU)
2016/851 z dne 26. maja 2016 o spremembi Priloge k Odločbi
2009/719/ES glede pooblastitve Hrvaške za revizijo njenega
letnega programa spremljanja BSE (UL L št. 141 z dne 28. 5.
2013, str. 131), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2009/719/ES);
vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za
klanje goveda, preiskave pa opravi laboratorij;
– pri vsem govedu, zaklanem za prehrano ljudi, iz točke
2.1. I. dela poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti
nad 24 mesecev, ki ni bilo skoteno v eni izmed držav, navedenih v Prilogi Odločbe 2009/719/ES; vzorce odvzamejo uradni
veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje goveda, preiskave
pa opravi NVI;
– pri poginulem in usmrčenem govedu iz točke 3.1. I. dela
poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 48
mesecev, ki je bilo skoteno v eni izmed držav, navedenih v
Prilogi Odločbe 2009/719/ES; vzorce odvzame NVI v obratih iz
točke h) prvega odstavka 24. člena Uredbe (ES) št. 1069/2009
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o
določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode
in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih
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stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1),
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega
nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba
zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter
zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi
uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009,
(ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014,
(EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in
Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter
direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/
ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in
(ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv
Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS,
96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS
(Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 7. 2017,
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: odobreni obrati kategorije 1, ki
izvajajo vmesne dejavnosti) in opravi preiskave;
– pri poginulem in usmrčenem govedu iz točke 3.1. I. dela
poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 24
mesecev, ki ni bilo skoteno v eni izmed držav, navedenih v Prilogi Odločbe 2009/719/ES; vzorce odvzame NVI v odobrenih
obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi
preiskave;
– pri vsem govedu ne glede na starost, kadar gre za sum
na BSE; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1,
ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave; ob vsakem
sumu na BSE je treba opraviti tudi potrditvene in ločevalne
preiskave, ki jih opravi laboratorij ali drug laboratorij, ki ga
določi GU Uprave.
(3) Za laboratorijsko testiranje iz prejšnjega odstavka se
uporabljajo metode in protokoli iz točke 3.1. poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES in hitri testi iz 4. točke poglavja C
Priloge X Uredbe 999/2001/ES.
12. člen
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste enzootske
goveje levkoze, je treba:
– serološko preiskati vzorce krvi vsega goveda, starejšega od 12 mesecev, v skladu s programom vzorčenja, ki ga
pripravi Uprava; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije,
preiskave pa opravi laboratorij;
– ob vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri postmortem pregledu v klavnici vzorce spremenjenih tkiv poslati v
nadaljnje histološke preiskave; vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave pa opravi laboratorij;
– o vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri sekcijah poginulih živali obvestiti OU Uprave in vzorce spremenjenih
tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave; vzorce odvzame in
preiskave opravi laboratorij.
13. člen
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze,
je treba prijaviti primere abortusov pri govedu, za katere se
sumi, da bi lahko bili posledica bruceloze, poslati abortiran material v preiskavo na brucelozo v laboratorij ter o tem obvestiti
uradnega veterinarja OU Uprave.
14. člen
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste tuberkuloze, je treba:
– z intradermalnim tuberkulinskim testom preiskati vse
govedo, starejše od šestih tednov, v 25 odstotkih čred; program
pripravi Uprava, intradermalne tuberkulinske teste opravi veterinarska organizacija v skladu s predpisom, ki ureja bolezni
živali, najpozneje do 20. novembra 2018;
– odvzeti vzorce spremenjenih pljuč in pripadajočih bezgavk za bakteriološko preiskavo za izključitev okužbe z Mycobacterium bovis v vseh primerih, ko uradni veterinar pri postmortem pregledu ugotovi znake pljučnice pri govedu, starejšem
od 30 mesecev; vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici,
preiskave pa opravi laboratorij.
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15. člen
(1) Zaradi zgodnjega odkrivanja prisotnosti vozličastega
dermatitisa je treba opraviti klinične preglede v rejah goveda v
skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Preglede opravijo veterinarske organizacije.
16. člen
Če veterinar veterinarske organizacije oceni, da izvedba
predpisanih del pri določenem govedu predstavlja nevarnost
za izvajalca preiskave oziroma imetnika živali in zato izvedba
predpisanih del pri tej živali ni mogoča, o tem pisno, z obrazložitvijo, obvesti OU Uprave.
III. PREVENTIVNI UKREPI PRI DROBNICI
17. člen
(1) Vzorčenje ovac in koz na transmisivne spongiformne
encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: TSE) se opravlja v skladu s 1. točko poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES.
(2) Laboratorijsko testiranje na TSE je treba opraviti:
– pri vseh ovcah in kozah, ne glede na starost, kadar
gre za sum na TSE; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih
kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;
– pri najmanj 2500 poginulih in usmrčenih ovcah in
500 poginulih in usmrčenih kozah, starejših od 18 mesecev;
vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;
– pri vseh ovcah in kozah, zaklanih v odobrenih klavnicah,
starejših od 18 mesecev; vzorce odvzamejo uradni veterinarji
v odobrenih klavnicah za klanje ovac in koz, preiskave pa
opravi NVI;
– pri vseh poginulih in usmrčenih ovcah in kozah, starejših
od 18 mesecev, ki izvirajo iz tropov, ki so v postopku zatiranja
klasičnega ali atipičnega praskavca; seznam rej, ki so v postopku eradikacije, zagotovi uprava, vzorce odvzame NVI v
odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti,
in opravi preiskave;
– pri vseh poginulih in usmrčenih ovcah in koze iz tropov,
ki imajo status zanemarljivega ali nadzorovanega tveganja za
klasični praskavec, starejših od 18 mesecev; seznam rej, ki
imajo status zanemarljivega oziroma nadzorovanega tveganja
za klasični praskavec, je dostopen na spletni strani Uprave,
vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;
– pri usmrčenih ovcah in kozah, starejših od 18 mesecev,
v skladu z odločbo uradnega veterinarja OU Uprave v okviru
zatiranja klasičnega in atipičnega praskavca v okuženem tropu;
vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.
(3) Laboratorijsko testiranje iz prejšnjega odstavka je treba izvesti v skladu z metodami in protokoli iz točke 3.2. in hitrimi
testi iz 4. točke poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES. Ob
vsakem sumu na TSE pri drobnici je treba opraviti potrditvene
preiskave ter dodatno primerjalno testiranje (diskriminatorni
testi) vseh pozitivnih primerov TSE in BSE, če ne gre za atipični
praskavec. Preiskave opravi laboratorij.
(4) Z metodo genotipizacije – A iz priloge, ki je sestavni
del te odredbe, je treba določiti genotip prionskega proteina:
– pri ovcah v tropih, kjer se izvaja izkoreninjenje klasičnega praskavca z izločanjem ovac z neodpornimi genotipi na
klasični praskavec; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave pa opravi laboratorij;
– pri naključnem vzorcu zaklanih ovac, ki izhajajo iz tropov iz prejšnje alineje; naključni vzorec določi Uprava, vzorce
odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje
ovac, preiskave pa opravi laboratorij;
– odbranim ovnom na testnih postajah, in ovnom, namenjenim za pripust v skladu z rejskim programom; seznam rej in
živali, katerim je treba odvzeti vzorce za genotipizacijo, pripravi
priznana rejska organizacija v skladu z zakonom, ki ureja živi-
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norejo; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave
pa opravi laboratorij.
(5) Z metodo genotipizacije – B iz priloge te odredbe je
treba določiti genotip pri vseh pozitivnih primerih TSE pri ovcah. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki
izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.
18. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze drobnice, je treba na prisotnost povzročitelja Brucella melitensis serološko preiskati vzorce krvi petih odstotkov drobnice,
starejše od šestih mesecev.
(2) Program vzorčenja pripravi Uprava.
(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave pa opravi laboratorij.
IV. PREVENTIVNI UKREPI PRI PRAŠIČIH
19. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, proste bolezni Aujeszkega, je treba:
– na prašičerejskih gospodarstvih preiskati vzorce krvi
prašičev v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava; vzorce
krvi odvzamejo veterinarske organizacije na gospodarstvih in
uradni veterinarji v klavnicah, preiskave pa opravi laboratorij;
– preiskati merjasce v skladu s programom, ki ga pripravi
Uprava; vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave pa opravi laboratorij.
(2) Vzorce krvi iz tega člena je treba odvzeti najpozneje
do 1. decembra 2018.
20. člen
(1) Na prisotnost virusa hepatitisa E (HEV) pri prašičih,
je treba pregledati vzorce žolča zaklanih prašičev v skladu s
programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Vzorce odvzamejo uradni veterinarji na liniji klanja,
preiskave opravi laboratorij.
21. člen
Na prisotnost virusa klasične prašičje kuge je treba preiskati en odstotek poginjenih prašičev, ki jih zbira veterinarsko-higienska služba (v nadaljnjem besedilu: VHS). Vzorce
odvzame in preiskave opravi laboratorij v skladu s programom,
ki ga pripravi Uprava.
22. člen
Vzorce iz prejšnjega člena je treba preiskati tudi na prisotnost virusa afriške prašičje kuge.
V. PREVENTIVNI UKREPI PRI PERUTNINI
23. člen
(1) Proti atipični kokošji kugi morajo biti imune:
– jate kokoši, piščancev, puranov, japonskih prepelic in
pegatk na gospodarstvu, ki ima skupaj nad 350 teh živali;
– matične jate fazanov in jerebic;
– reje nojev.
(2) Kontrola imunosti na atipično kokošjo kugo se v jatah
iz prejšnjega odstavka opravi:
– v matičnih jatah kokoši: en hlevski vzorec (20 vzorcev
krvi) iz vsakega hleva vsakih šest tednov;
– v jatah nesnic konzumnih jajc: en hlevski vzorec
(20 vzorcev krvi) iz vsakega hleva pri starosti ne manj kot
18 tednov oziroma pred razselitvijo;
– v jatah pitovne perutnine: en hlevski vzorec (20 vzorcev
krvi) v vsakem objektu reje z več kot 350 živalmi iz prejšnjega
odstavka; preiskave se opravi na eni vselitvi v letu;
– v matičnih jatah fazanov in jerebic: enkrat letno na gospodarstvih, ki so vključena v program iz 23. člena te odredbe.
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(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave pa opravi laboratorij.
24. člen
(1) Sistematični nadzor aviarne influence se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava. Vzorce krvi odvzamejo
veterinarske organizacije, preiskave pa opravi laboratorij.
(2) Vzorce iz tega člena je treba odvzeti najpozneje do
1. decembra 2018.
VII. PREVENTIVNI UKREPI PRI KOPITARJIH
25. člen
(1) Na infekciozni metritis kopitarjev (CEM) je treba v
času od 15. avgusta do 31. decembra 2018 dvakrat v razmaku
sedmih dni pregledati žrebce na pripustnih postajah.
(2) Preiskave opravi laboratorij na vzorcih predsemenske
tekočine ali semena žrebcev in genitalnih brisov prepucija,
uretre in fosse urethralis, ki jih zagotovi imetnik oziroma skrbnik
živali.
VIII. PREVENTIVNI UKREPI PRI RIBAH
26. člen
(1) Na virusno hemoragično septikemijo in infekciozno
hematopoetsko nekrozo je treba v skladu s programom, ki ga
pripravi Uprava, preiskati plemenske jate postrvi in lipanov.
(2) V ribogojnicah, ki dajejo v promet oziroma trgujejo
z živimi ribami, je treba v skladu s programom, ki ga pripravi
Uprava, na bolezni iz prejšnjega odstavka enkrat letno preiskati
organe rib dovzetnih vrst.
(3) NVI opravi klinični pregled, odvzame vzorce in opravi
preiskave iz tega člena.
IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI ČEBELAH
27. člen
(1) Na hudo gnilobo čebelje zalege in tropilelozo je treba
pregledati čebelje družine v skladu s programom, ki ga pripravi
Uprava.
(2) Klinične preglede in odvzem vzorcev iz prejšnjega
odstavka opravi NVI; preiskave opravi laboratorij.
28. člen
(1) Čebelnjake je treba pregledati na prisotnost malega
panjskega hrošča v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Klinične preglede in odvzem vzorcev iz prejšnjega
odstavka opravi NVI; preiskave opravi laboratorij.
X. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI
IN PROSTOŽIVEČIH ŽIVALIH
29. člen
(1) Za preprečevanje stekline izvajalec peroralnega cepljenja lisic izvede cepljenje v skladu s programom, ki ga
pripravi Uprava.
(2) Na prisotnost virusa stekline je treba pregledati:
– uplenjene lisice v skladu s programom Uprave;
– vse najdene poginule in povožene lisice, ki jih pobere
VHS.
(3) V skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba
lisice iz prve alineje prejšnjega odstavka pregledati tudi na
prisotnost protiteles proti virusu stekline, določiti titer protiteles
ter jim odvzeti spodnjo čeljust za preiskavo na prisotnost biomarkerja in določitev starosti.
(4) Zaradi zagotavljanja ugodne epizootiološke situacije
morajo veterinarske organizacije sprejeti vse uplenjene lisice,
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ki jih lovci dostavijo v veterinarsko organizacijo, tudi če niso
namenjene za preiskavo na steklino, in jih oddati VHS.
(5) Lovci morajo uplenjene lisice iz prve alineje drugega
odstavka tega člena oddati na veterinarsko organizacijo skupaj
s spremnim obrazcem, katerega vzorec je dostopen na spletni
strani Uprave. Če lisice niso opremljene s spremnim obrazcem,
se jih ne pošlje v preiskavo.
(6) Veterinarske organizacije uplenjene lisice iz prve alineje drugega odstavka tega člena oddajo VHS za nadaljnje
preiskave.
(7) Spremni obrazec iz petega odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke:
– podatke o uplenitelju (osebno ime, ime lovske družine
oziroma lovišča s posebnim namenom, telefon);
– podatke o živali (vrsta živali, datum uplena oziroma
najdbe, starost, podatke o odstrelu oziroma najdbi, kontakti z
drugimi živalmi, ljudmi ipd.);
– podatke o lokaciji odstrela oziroma najdbe (redni odstrel, najdba poginjene oziroma povožene, odstrel na dvorišču,
ime lovske družine oziroma lovišča s posebnim namenom,
revir, koordinate ipd.);
– podpis uplenitelja;
– potrdilo veterinarske organizacije o prevzemu diagnostičnega materiala.
(8) Vzorce odvzame NVI, preiskave opravi laboratorij.
30. člen
(1) V skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba
odvzeti vzorce krvi in organov odstreljenih divjih prašičev in jih
preiskati na bolezen Aujeszkega, brucelozo (B. suis), klasično
prašičjo kugo in afriško prašičjo kugo.
(2) Na prisotnost bolezni iz prejšnjega odstavka je treba
preiskati tudi vse najdene poginule in povožene divje prašiče,
ki jih pobere VHS.
(3) Vzorce krvi in organov odvzamejo lovci lovskih družin
in lovišč s posebnim namenom v skladu s programom Uprave,
vzorce poginulih in povoženih živali pa odvzame NVI. Preiskave opravi laboratorij.
31. člen
(1) Sistematični nadzor aviarne influence pri prostoživečih
pticah se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Vzorce v skladu s programom iz prejšnjega odstavka
odvzamejo izvajalci nalog zatočišč za živali prostoživečih vrst
in NVI. Preiskave opravi laboratorij.
32. člen
(1) V skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba
odvzeti vzorce bezgavk glave, pljučnih bezgavk in jeter odstreljenih jelenov in jih preiskati na tuberkulozo (M. bovis).
(2) Vzorce bezgavk in jeter odvzamejo lovci lovskih družin
in lovišč s posebnim namenom v skladu s programom Uprave.
Preiskave opravi laboratorij.
33. člen
(1) Na tularemijo je treba pregledati organe najdenih poginulih in odstreljenih zajcev.
(2) Vzorce organov odvzamejo lovci lovskih družin in lovišč s posebnim namenom. Preiskave opravi laboratorij.
XI. SISTEM ZGODNJEGA ODKRIVANJA BOLEZNI ŽIVALI
34. člen
(1) V okviru zagotavljanja sistema zgodnjega odkrivanja
bolezni se izvajata:
– kategorizacija gospodarstev glede na stopnjo biovarnosti in
– ugotavljanje vzroka pogina.
(2) Biovarnost iz prve alineje prejšnjega odstavka je sistem ukrepov na gospodarstvu za zmanjševanje tveganja vnosa
povzročiteljev bolezni ter njihovega širjenja v reji.
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(3) Kategorizacija gospodarstev glede na stopnjo biovarnosti iz prve alineje prvega odstavka tega člena se izvaja v
skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(4) Ugotavljanje vzroka pogina iz druge alineje prvega
odstavka tega člena se izvaja v skladu s programom, ki ga
pripravi Uprava, preiskave pa opravi laboratorij.
XII. PREVENTIVNI UKREPI PRI VEČ VRSTAH ŽIVALI
35. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti
prežvekovalce in enoprste kopitarje na območjih vraničnega
prisada in tiste prežvekovalce in enoprste kopitarje, ki se krmijo
s krmo, ki izvira s teh območij, oziroma se ženejo na pašo na
območja vraničnega prisada. Območje vraničnega prisada je
območje, na katerem je bil v zadnjih 50 letih uradno potrjen primer vraničnega prisada. Seznam območij vraničnega prisada
je objavljen na spletni strani Uprave.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne
preden se živali ženejo na pašo, oziroma vsaj tri tedne pred
začetkom krmljenja živine s krmo, ki izvira z območij vraničnega prisada.
(3) Cepljenje iz prejšnjega odstavka opravijo veterinarske
organizacije.
36. člen
Za spremljanje, preprečevanje širjenja in izkoreninjenje
bolezni modrikastega jezika je treba:
– cepiti govedo in drobnico; cepljenje se opravi v skladu
s programom, ki ga pripravi Uprava; cepljenje opravijo veterinarske organizacije;
– serološko pregledati vzorce krvi kontrolnih živali (goveda oziroma drobnice) v skladu s programom, ki ga pripravi
Uprava; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave
opravi laboratorij;
– opraviti entomološki nadzor; program entomološkega
nadzora pripravi NVI, potrdi pa ga Uprava, preiskave opravi
laboratorij.
XIII. KONČNA DOLOČBA
37. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-387/2017
Ljubljana, dne 7. decembra 2017
EVA 2016-2330-0077
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
PRILOGA
METODA GENOTIPIZACIJE – A
Genotipizacija se izvede z validiranim molekularno-biološkim postopkom ugotavljanja nukleotidnih zaporedij, ki kodirajo aminokisline na zaporedjih 136, 154 in 171 prionskega
proteina.
METODA GENOTIPIZACIJE – B
Genotipizacija se izvede z validiranim molekularno-biološkim postopkom ugotavljanja nukleotidnih zaporedij, ki kodirajo
aminokisline na zaporedjih 136, 141, 154 in 171 prionskega
proteina.
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OBČINE
LJUBLJANA
3516.

Sklep o spremembi Sklepa o tarifnem sistemu
za obračun storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki

Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in
ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04,
56/08 in 11/11), prve alineje prvega odstavka 11. člena Akta
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SNAGA Javno
podjetje d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 2522/16 z dne
20. 12. 2016) ter 5. in 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), je
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 16. redni seji dne 13. decembra 2017
soglasno sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o tarifnem sistemu
za obračun storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb ravnanja
s komunalnimi odpadki
1. člen
V Sklepu o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki (številka 63-SU/2015 z dne 25. 11. 2015, Uradni list
RS, št. 105/15) se zadnji stavek drugega odstavka 1. točke
spremeni tako, da se glasi: »Obračunsko obdobje znaša tri
leta.«.
2. člen
Obstoječe obračunsko obdobje se podaljša na tri leta
tako, da se izračunane predračunske cene iz elaboratov o
oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leti 2016 in 2017
upoštevajo kot predračunske cene tudi za leto 2018.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine.
Št. 33-SU/2017
Ljubljana, dne 13. decembra 2017
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

LOŠKI POTOK
3517.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Loški
Potok

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in ZUUJFO, Uradni list RS,
št. 14/15), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega
odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), Statuta Občine Loški
Potok (Uradni list RS, št. 41/17) in Poslovnika Občinskega sveta
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Nadzorni odbor
Občine Loški Potok na 14. redni seji dne 23. 11. 2017 sprejel

POSLOVNIK
Nadzornega odbora Občine Loški Potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom je urejena organizacija in določen
način dela nadzornega odbora kot organa občine ter status
njegovih članov.
2. člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen in je vezan
na ustavo in zakone ter lokalne predpise Občine Loški Potok.
3. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Po predhodni presoji
lahko nadzorni odbor svojo sejo zapre za javnost.
Javnost dela se zagotovi z obveščanjem javnosti preko
spletne strani o dokončnih poročilih s priporočili in predlogi
ukrepov ipd., v skladu s petim odstavkom 32. člena ZLS.
4. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi sprejetega letnega programa
dela nadzornega odbora.
5. člen
Nadzorni odbor dela na rednih sejah, ki se sklicujejo skladno s sprejetim letnim programom dela nadzornega odbora.
6. člen
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.
Nadzorni odbor ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: OBČINA LOŠKI POTOK,
v notranjem krogu pa naziv – Nadzorni odbor. V sredini žiga
je grb občine.
7. člen
Nadzorni odbor predstavlja in vodi predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
8. člen
Za člane nadzornega odbora, ki se trikrat zaporedoma neopravičeno ne udeležijo sej nadzornega odbora, lahko predsednik nadzornega odbora poda občinskemu svetu pisni predlog
za njihovo razrešitev oziroma zamenjavo.
II. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
9. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v Občini Loški Potok in ima sledeče pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe
občinskih javnih sredstev.
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III. POSTOPEK IN NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA
1. Postopek nadzora
10. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, v skladu
z Zakonom o lokalni samoupravi.
Z letnim programom nadzora seznani nadzorni odbor
občinski svet in župana.
11. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda po
tem poslovniku, statutu občine in predpisih, ki urejajo javne
finance v Občini Loški Potok. Stranka v postopku je uporabnik
občinskih sredstev proračunskih financ (v nadaljevanju: nadzorovane osebe).
12. člen
Nadzorni program opravlja redne nadzore, ki so določeni
z letnim planom nadzora. O izboru nadzorovanih oseb se nadzorni odbor odloča samostojno.
Nadzorni odbor pred pričetkom nadzora sprejme sklep, ki
mora vsebovati navedbo nadzorovane pravne ali fizične osebe,
čas in kraj nadzora in opredelitev vsebine nadzora. Sklep se
posreduje nadzorovani osebi.
13. člen
Redne nadzore si nadzorni odbor določi z letnim programom dela tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki
občinskih proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni
uporabniki iz različnih dejavnosti.
14. člen
Nadzore si nadzorni odbor določi po lastni presoji na
osnovi:
– pobud občinskega sveta,
– pobud župana,
– pobud članov nadzornega odbora,
– podpisanih ali anonimnih prijav občanov,
– govoric, mnenj, sumov itd.
15. člen
Nadzor opravijo člani nadzornega odbora na temelju sklepa nadzornega odbora oziroma pisnega odpravka sklepa, ki ga
podpiše predsednik nadzornega odbora.
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi eden ali več članov nadzornega odbora, ki
jih je na predlog predsednika nadzornega odbora za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora ali s sklepom
o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor.
16. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega
odbora iz posameznega nadzora v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti, kot jih
določa zakon o upravnem postopku.
Vsak član nadzornega odbora je dolžan vseskozi skrbeti
za to, da ne pride v nasprotje interesov. V primeru, ko ugotovi
nasprotje interesov, mora predsednika in člane nadzornega
odbora o tem obvestiti.
Izločitev člana nadzornega odbora v posameznem nadzoru lahko zahtevajo tudi nadzorovane osebe, ki morajo svojo
zahtevo vložiti pri nadzornem odboru in morajo v njej navesti
vse okoliščine, s katerimi jo utemeljujejo. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora. O izločitvi predsednika nadzornega
odbora odloči nadzorni odbor.
17. člen
Nadzorni odbor sme in mora od nadzorovane osebe:
– zahtevati potrebna obvestila in poročila,
– zahtevati poslovno dokumentacijo ter
– opraviti pregled poslovne dokumentacije.
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Nadzorni odbor opravlja nadzor pri nadzorovanih subjektih, zato ne odtujuje dokumentacije, ne zahteva kopiranja
obsežnih gradiv, temveč v dogovoru z odgovorno osebo nadzorovanega subjekta določi čas in pooblaščeno osebo, ki bo
sodelovala pri nadzoru na sedežu nadzorovanega subjekta.
18. člen
Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumentacije, poročil, obvestil in sredstev do take mere, da se v zadostni
meri ugotovijo dejstva, ki so potrebna za uresničitev namena
nadzora.
19. člen
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost
spremljati izvajanje in potek nadzora.
20. člen
O poteku nadzora se piše zapisnik, ki je kasneje osnova
za izdelavo (predhodnega) poročila.
21. člen
O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlagajo
vse beležke in druge listine ter zapisnik, predhodno poročilo,
morebitni ugovor in končno poročilo.
22. člen
Osnutek poročila mora vsebovati vse sestavine, ki so
predvidene s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09, z dne 27. 3.
2009).
Po opravljenem pregledu pripravi pooblaščeni član nadzornega odbora osnutek poročila, v katerem so navedene
nadzorovane osebe, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja.
Osnutek poročila pooblaščenega člana nadzornega odbora obravnava in sprejme nadzorni odbor in na podlagi tega
oblikuje osnutek poročila in ga pošlje v pregled nadzorovanemu organu, ki v roku 8 dni odgovori na posamezne navedbe
(odzivno poročilo).
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila
nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz
osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če
nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži
odzivnemu poročilu.
23. člen
Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili
in predlogi. Poročilo je dokončni akt odbora in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno.
24. člen
Če se nadzor nanaša na finančno poslovanje uporabnikov občinskih proračunskih sredstev (računovodskih izkazov),
nadzorni odbor v poročilu o predmetu nadziranja poda mnenje,
ki je lahko:
– pozitivno brez pridržkov,
– pozitivno s pridržki ali
– negativno.
Mnenje s pridržkom ali negativno mnenje morata biti
obrazložena.
25. člen
Poročilo lahko vsebuje tudi priporočilo za smotrnejšo porabo občinskih proračunskih sredstev v bodoče.
26. člen
Nadzorni odbor v teku postopka nadzora opozori nadzorovane osebe, da odpravijo morebitne nepravilnosti.
Če nadzorovane osebe opozorila ne upoštevajo, nadzorni
odbor to posebej navede v svojem poročilu.
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27. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah
v petnajstih dneh po dokončnosti poročila obvestiti pristojno
ministrstvo in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da so nadzorovane osebe ali odgovorne osebe
storile prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu.
28. člen
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti in
osebne podatke nadzorovanih oseb, ki so tako opredeljene z
zakonom, drugim predpisom ali akti, dobro ime in osebnostno
integriteto fizičnih in pravnih oseb.
29. člen
Ko je njegovo poročilo dokončno, lahko nadzorni odbor
o svojih ugotovitvah obvesti javnost. Ob obveščanju javnosti
mora spoštovati pravice nadzorovanih oseb, kot so opredeljene
v prejšnjem členu tega poslovnika.
30. člen
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občinskemu
svetu o svojih ugotovitvah.
Periodično poročilo o realizacijah občinskega proračuna
obravnava nadzorni odbor in o njem posebej poroča občinskemu svetu.
31. člen
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
2. Način dela
32. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na sejah, katere sklicuje in
vodi predsednik nadzornega odbora:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo večine članov nadzornega odbora,
– na predlog občinskega sveta ali
– na predlog župana.
33. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo
nadzornega odbora. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti
navedeni razlogi in praviloma priloženo gradivo, ki bo na seji
obravnavano.
34. člen
Če predsednik po sprejemu zahteve za sklic izredne seje
le-te ne skliče v desetih dneh oziroma v petih dneh po prejemu
zahteve za sklic izredne seje nadzornega odbora, jo lahko
skliče vlagatelj zahteve.
35. člen
Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z
gradivom sedem dni pred sejo pošlje članom nadzornega odbora. Vlagatelj zahteve za sklic seje, ki ni član nadzornega odbora,
pa mora gradivo poslati predsedniku vsaj petnajst dni pred sejo.
36. člen
Na izredni seji lahko predsednik predlaga dnevni red in
predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.
37. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu nadzornega odbora, se udeleževati sej in odločati
na njih. Evidenco udeležbe članov vodi pooblaščeni delavec
občinske uprave.

Uradni list Republike Slovenije
38. člen
Vsak član nadzornega odbora ima pravico od občine
zahtevati in dobiti podatke, ki so mu potrebni pri opravljanju
njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva
nadzorni odbor.
3. Potek seje
39. člen
Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odbora, zabeležijo se opravičeno odsotni, neopravičeno
odsotni in morebitna prisotnost drugih oseb.
40. člen
Po ugotovitvi sklepčnosti predlaga predsednik sprejem
dnevnega reda. Pred sprejemom je možno spremeniti vrstni red
obravnavanja posameznih točk. Vsak član lahko predlaga tudi
umik posamezne točke z dnevnega reda ali poda predlog za
njegovo razširitev. Pred sprejemom dnevnega reda se najprej
glasuje o predlogih za umik, nato pa o predlogih za razširitev.
41. člen
Po sprejemu dnevnega reda nadzorni odbor odloča o
potrditvi zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo
pripombe za ustrezno spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je
sprejet, če nanj ni pripomb ali pa je bil sprejet po dopolnitvah.
42. člen
Posamezne točke se obravnavajo po vrstnem redu sprejetega dnevnega reda. Na začetku vsake točke lahko predlagatelj poda obrazložitev.
43. člen
Po končani obrazložitvi povabi predsednik navzoče k
razpravi, h kateri se člani prijavljajo z dvigom rok. Razpravljanje
posameznika mora biti časovno primerno omejeno in se mora
nanašati na obravnavano točko.
44. člen
Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljalcev. Če se pred glasovanjem o predlogu ugotovi, da
je zaradi razjasnitve določenih nejasnosti potrebno pridobiti
dodatna gradiva ali podatke, se razprava prekine in nadaljuje
po pridobitvi le-teh.
45. člen
Predsednik prekine sejo nadzornega odbora, če:
– seja ni več sklepčna,
– je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
– tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončane točke se preložijo na eno prihodnjih sej.
46. člen
Predsednik skrbi za red na seji in sme kršilca reda opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da zapusti sejo. O eventualnem ugovoru o odvzemu besede odloča nadzorni odbor. Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik.
Predsednik prekine sejo nadzornega odbora, če reda na seji ni
mogoče ohraniti s prej navedenimi ukrepi.
47. člen
Predsednik zaključi sejo nadzornega odbora, ko ugotovi,
da so izčrpane vse točke dnevnega reda.
4. Odločanje
48. člen
Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora z večino glasov navzočih članov. Po končani
razpravi se o predlogu pripravi sklep in opravi glasovanje.
Glasovanje je javno.
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49. člen
Javno glasovanje se opravi z dviganjem rok, in to po
predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti
predlogu. Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu, po katerem so bili predlogi vloženi. Ko je predlog
sprejet, je glasovanje končano.
50. člen
Izjemoma lahko nadzorni odbor sklene, da se o predlogu
odloča s tajnim glasovanjem. V takem primeru se za vsako
glasovanje pripravi toliko glasovnic, kolikor je prisotnih članov
nadzornega odbora. Glasovnice vsebujejo besedilo predloga,
o katerem se glasuje, pod tem pa na spodnji levi strani besedo »PROTI« in na desni strani besedo »ZA« ter morajo biti
opremljene s pečatom nadzornega odbora. Tajno glasovanje
izvedeta pooblaščeni delavec občinske uprave in predsednik
nadzornega odbora, slednji tudi objavi rezultat glasovanja. Oba
tudi podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu tajnega glasovanja.
5. Zapisnik
51. člen
O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik, v katerega
se zapišejo glavni podatki o opravljenem delu, predvsem pa:
– datum seje, na katero se zapisnik nanaša,
– podatki o udeležbi na seji z navedbo odsotnih članov,
– dnevni red seje,
– podatki o predlogih, o katerih se je razpravljalo,
– izidi glasovanja o posameznih predlogih ter
– sklepi, ki so bili na seji sprejeti.
K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali njihove
kopije.
52. člen
Za zapisnik nadzornega odbora skrbi pooblaščeni delavec občinske uprave. Člani nadzornega odbora prejmejo
predlog zapisnika hkrati z vabilom na naslednjo sejo. Na seji
sprejeti zapisnik podpišeta predsednik nadzornega odbora in
pooblaščeni delavec občinske uprave.
53. člen
Z gradivom zaupne narave se ravna po določilih ustreznega akta občinskega sveta.
54. člen
Celotno gradivo o delu nadzornega odbora se hrani, ločeno od ostalega gradiva, v arhivu občinske uprave.
IV. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
55. člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in
sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh svojih članov.
V. KONČNA DOLOČBA
56. člen
Ta poslovnik začne veljati, ko ga sprejme nadzorni odbor
in je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik Nadzornega odbora Občine Loški Potok, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/11.
Št. 007-0003/2017
Loški Potok, dne 11. decembra 2017
Predsednik Nadzornega odbora
Občine Loški Potok
Darko Lavrič l.r.
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