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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
(ZIPRS1819-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in
2019 (ZIPRS1819-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 13. decembra 2018.
Št. 003-02-7/2018-2
Ljubljana, dne 21. decembra 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV
REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LETI 2018 IN 2019 (ZIPRS1819-A)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H)
se za tretjim odstavkom 8. člena doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»(4) Spremembe, nastale pri poslih, povezanih z uravnavanjem obrestnih tveganj dolga državnega proračuna, ki so
sklenjeni skladno z drugim odstavkom 82. člena ZJF in ki se odražajo v spremenjenih obrestnih merah novih tovrstnih poslov,
pod pogojem, da je bila poravnava izvedena brez denarnega
toka, se evidentirajo le na kontih bilance stanja.«.
2. člen
V prvem odstavku 21. člena se 9. točka spremeni tako,
da se glasi:
»9. prihodki po prvem odstavku 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo,
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9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF,
75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14,
23/15, 55/15, 63/16 in 69/17; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2),
ki se uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu,
in namene, določene v 28. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18; v nadaljnjem besedilu:
ZNOrg);«.
16. in 17. točka se spremenita tako, da se glasita:
»16. prihodki iz dajatev po prvem odstavku 35. člena
Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom
železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 51/18; v
nadaljnjem besedilu: ZIUGDT), ki se uporabijo za namene,
določene v tretjem oziroma četrtem odstavku 36. člena navedenega zakona;
17. prihodki takse iz 39. člena ZIUGDT, ki se uporabijo za
namene, določene v navedenem zakonu.«.
3. člen
V 42. členu se za 8. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. podračun, ustanovljen na podlagi prvega odstavka
28. člena ZNOrg.«.
4. člen
Peti odstavek 46. člena se črta.
5. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:
»46.a člen
(upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije)
(1) Vlada sprejme letni načrt upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, za upravljanje katerih je pristojna (v
nadaljnjem besedilu: letni načrt upravljanja) na podlagi druge
alineje drugega odstavka 19. člena ZSDH-1, prvega odstavka
6. člena ZIUGDT, 14. člena ZGGLRS, 38. člena Zakona o
Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18) in drugega odstavka
36. člena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 10/18). V letnem načrtu upravljanja
se opredelijo podrobni cilji vlade pri upravljanju posameznih
naložb, ukrepi in usmeritve za doseganje teh ciljev, pričakovani denarni tokovi iz upravljanja in vpliv doseganja ciljev na
proračun.
(2) Vlada sprejme letni načrt iz prejšnjega odstavka na
predlog ministrstva najpozneje do konca decembra za naslednje koledarsko leto. Vsebino letnega načrta upravljanja določi
ministrstvo, pri čemer ministrstva, na delovna področja katerih
sodijo kapitalske naložbe Republike Slovenije, za upravljanje
katerih je pristojna vlada, in družbe s kapitalsko naložbo Republike Slovenije, na zahtevo ministrstva le-temu najpozneje do
konca oktobra posredujejo vse podatke in izhodišča, potrebna
za pripravo letnega načrta upravljanja.
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(3) Ministrstva, na delovna področja katerih sodijo kapitalske naložbe Republike Slovenije, za upravljanje katerih je
pristojna vlada, spremljajo izpolnjevanje letnega načrta upravljanja pri družbah s kapitalsko naložbo Republike Slovenije, ki
spadajo v njihovo pristojnost. Pri bistvenih odmikih od sprejetih
ciljev morajo ta ministrstva od posamezne družbe zahtevati
pojasnila, ministrstvo pa lahko zahteva pojasnila od posamezne družbe in ministrstva, na delovno področje katerega spada
posamezna kapitalska naložba Republike Slovenije, ter določi
ukrepe za dosego sprejetih ciljev.
(4) Ministrstvo najpozneje do konca marca vladi posreduje letno poročilo o upravljanju družb iz tega člena v preteklem
letu. Poročilo mora temeljiti na prikazu izpolnjevanja ciljev ter
ukrepov in usmeritev za doseganje teh ciljev.«.

glasi:

6. člen
V drugem odstavku 54. člena se druga alineja črta.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se

»(3) Povprečnina, ki pripada občinam v skladu s sedmim
odstavkom 12. člena Zakonom o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in
21/18 – popr.), za proračunsko leto 2019 znaša 573,50 eura.«.
7. člen
V četrtem odstavku 60. člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka lahko vlada ob predhodnem soglasju ministrstva in Ministrstva za javno upravo v izjemnih primerih odloči, da se dovoljeno
število zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu državnih
organov v letih 2018 in 2019 poveča za največ 0,8 odstotka
in za največ dodatnih deset zaposlitev za izvajanje ukrepov
Sklada za podnebne spremembe, na ministrstvu, pristojnem za
okolje, ter za največ dodatnih deset zaposlitev na Inšpektoratu
za delo Republike Slovenije.«.
V petem odstavku se besedilo »v letu 2018« nadomesti z
besedilom »v letih 2018 in 2019«.
Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti
odstavek, ki se glasita:
»(8) Ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega
člena lahko vlada odloči, da se dovoljeno število zaposlenih v
organih državne uprave poveča za obseg zaposlitev iz posebnega kadrovskega načrta za namen predsedovanja EU, ki ga
sprejme vlada.
(9) Ne glede na tretji odstavek tega člena se dovoljeno
število zaposlenih v letu 2019 lahko poveča tudi v kadrovskem
načrtu neposrednega ali posrednega uporabnika proračuna, če
gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu
dejavnosti, ki je prevzel dejavnost oziroma storitev, ki je trajne
narave, od neposrednega oziroma posrednega uporabnika
proračuna in je pogodba o prevzemu dejavnosti še veljavna.«.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deseti in
enajsti odstavek.
8. člen
Za 60. členom se dodajo novi 60.a, 60.b, 60.c in 60.č člen,
ki se glasijo:
»60.a člen
(nadomestilo plače funkcionarjem in javnim uslužbencem
za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe,
ki ni povezana z delom)
(1) V letu 2019 pripada funkcionarjem za čas odsotnosti
z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, nadomestilo, ki bremeni delodajalca, v višini 80 odstotkov osnove.
Osnova za izračun nadomestila je plača v preteklem mesecu
za polni delovni čas.
(2) Nadomestilo plače v višini iz prejšnjega odstavka pripada v letu 2019 tudi javnim uslužbencem, za katere je višina
nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali
poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali
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s splošnim aktom, veljavnim na dan začetka uporabe tega
zakona, določena drugače ali višina nadomestila ni določena.
60.b člen
(izplačevanje jubilejnih nagrad)
Zaposlenemu v javnem sektorju pripada v letu 2019 jubilejna nagrada le, če je za posamezni jubilej še ni prejel v
javnem sektorju.
60.c člen
(redna delovna uspešnost)
Ne glede na 22. in 22.a člen Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a,
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) javnim uslužbencem in funkcionarjem
do 31. decembra 2019 ne pripada del plače za redno delovno
uspešnost.
60.č člen
(delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela)
(1) Ne glede na prvi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne
uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošne akte,
ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih organih, lahko
do 31. decembra 2019 višina dela plače javnega uslužbenca
za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih
nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru
sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša
največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Če se javnemu
uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti
iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev
posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh
naslovov) največ 30 odstotkov njegove osnovne plače.
(2) Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in
30/18), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2019 izplačuje v skladu
z drugim odstavkom 4. člena uredbe iz prejšnjega odstavka.
(3) Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do
31. decembra 2019 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko uporabniki v
primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali
dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za
dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o
delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma
oziroma dogovora.«.
9. člen
V naslovu 65. člena se besedilo »v letu 2018« črta.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V letu 2019 se pokojnine in drugi prejemki, priznani
na podlagi pravic iz prvega odstavka 3. člena, prejemki iz
389., četrtega odstavka 392., 404. in 405. člena ZPIZ-2, razen
letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, poleg
redne uskladitve v skladu s 105., 106. in 107. členom ZPIZ-2,
izredno uskladijo v višini 1 odstotka, če bo gospodarska rast
za leto 2018 presegla 3 odstotke bruto domačega proizvoda,
oziroma v višini 1,5 odstotka, če bo gospodarska rast presegla
4 odstotke, oziroma 2 odstotka, če bo gospodarska rast presegla 5 odstotkov bruto domačega proizvoda. Gospodarsko
rast ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o višini
gospodarske rasti v letu 2018 Vlada Republike Slovenije objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. septembra 2019.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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10. člen
Za 66. členom se doda novi 66.a člen, ki se glasi:
»66.a člen
(usklajevanje dodatka za pomoč in postrežbo in invalidnin
v letu 2019)
Ne glede na drugi odstavek 107. člena, prvi odstavek
402. člena in četrti odstavek 403. člena ZPIZ-2 se dodatek za
pomoč in postrežbo in zneski invalidnin za telesno okvaro v letu
2019 uskladijo na način in v roku, kot je v 105. in 106. členu
ZPIZ-2 določeno za uskladitev pokojnin.«.
11. člen
Za 69. členom se doda nov 69.a člen, ki se glasi:
»69.a člen
(letni dodatek za leto 2019)
(1) Ne glede na prvi do tretji odstavek 95. člena ZPIZ-2
se letni dodatek v letu 2019 izplača uživalcem pokojnin in
uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja v naslednjih
zneskih:
1. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku
do 470,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 437,00 eurov;
2. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od
470,01 eura do 570,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini
297,00 eurov;
3. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od
570,01 eura do 670,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini
237,00 eurov;
4. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od
670,01 eura do 810,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini
187,00 eurov;
5. uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku, višjem od 810,00 eura, se letni dodatek izplača v višini
127,00 eurov;
6. uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku do
670,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 237,00 eurov;
7. uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku od
670,01 eura do 810,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini
187,00 eurov;
8. uživalcem nadomestil iz drugega in tretjega odstavka
95. člena ZPIZ-2, ki prejemajo nadomestilo v znesku, višjem
od 810,00 eurov, se letni dodatek izplača v višini 127,00 eurov.
(2) V znesku pokojnine iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine
oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in
razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek
pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma
invalidskega zavarovanja.
(3) Pri določitvi višine letnega dodatka iz prvega odstavka
tega člena se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila,
ki ga uživalec prejme v mesecu izplačila letnega dodatka. Znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma
invalidskega zavarovanja, ki se po prejšnjem odstavku šteje v
znesek pokojnine, se upošteva v višini izplačane pokojnine v
mesecu januarju 2019, preračunane v eure po tečaju Banke
Slovenije na dan izplačila rednih pokojnin za mesec januar
2019.
(4) Ne glede na prvi odstavek 98. člena ZPIZ-2 se letni
dodatek izplača skupaj z izplačilom redne pokojnine oziroma
nadomestila za mesec julij tekočega leta.
(5) Uživalcem pokojnine, ki imajo na dan 1. januarja 2019
prebivališče v:
– drugi državi,
– Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu,
– Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave
Republike Slovenije prejemajo poleg pokojnine še pokojnino
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od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja,
ZPIZ za pridobitev podatkov o znesku tuje pokojnine iz drugega
odstavka tega člena po uradni dolžnosti posreduje obvestilo
o upoštevanju tuje pokojnine pri izplačilu letnega dodatka,
skupaj z obrazcem, ki se šteje kot dokazilo o višini pokojnine,
prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega
zavarovanja.
(6) Znesek pokojnine, izplačane od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja v mesecu januarju
2019, so uživalci pokojnine dolžni vpisati na prejetem obrazcu
in izpolnjenega posredovati ZPIZ.
(7) Ne glede na četrti odstavek tega člena se uživalcu
pokojnine iz petega odstavka tega člena, ki dokazilo o višini
pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma
invalidskega zavarovanja, predloži do 30. aprila 2019, letni
dodatek izplača do 30. septembra 2019, če pa ga predloži do
30. septembra 2019, se mu letni dodatek izplača do konca leta
2019. Uživalcu pokojnine iz petega odstavka tega člena, ki do
30. septembra 2019 ne predloži dokazila o višini zneska tuje
pokojnine, izplačane v januarju 2019, se letni dodatek izplača
v višini 127,00 evrov.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(prihodki po ZDoh-2 v letu 2018)
Prihodki po dokončnih odločbah iz prvega odstavka
142. člena ZDoh-2 leta 2018, ki do začetka uporabe 28. člena
ZNOrg niso bili porabljeni za namen, določen v navedenem
zakonu, so namenski prihodki proračuna za financiranje proračunskega sklada iz nove 9. točke 42. člena zakona.
13. člen
(prvi letni načrt upravljanja)
Prvi letni načrt upravljanja se po postopku iz drugega
odstavka novega 46.a člena zakona sprejme najkasneje v
roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona. Ministrstva, na
delovna področja katerih sodijo kapitalske naložbe Republike
Slovenije, za upravljanje katerih je pristojna vlada, in družbe s
kapitalsko naložbo Republike Slovenije, za upravljanje katere
je pristojna vlada, na zahtevo ministrstva le-temu najpozneje
v roku enega meseca po uveljavitvi tega zakona posredujejo
vse podatke in izhodišča, potrebna za pripravo letnega načrta
upravljanja.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/18-3/23
Ljubljana, dne 13. decembra 2018
EPA 278-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik

4067.

Zakon o spremembah Zakona o minimalni
plači (ZMinP-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
Zakona o minimalni plači (ZMinP-B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o minimalni
plači (ZMinP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. decembra 2018.
Št. 003-02-7/2018-3
Ljubljana, dne 21. decembra 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O MINIMALNI PLAČI
(ZMinP-B)
1. člen
V Zakonu o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in
92/15) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s
kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo
ali pogodbo o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo.«.
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PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(višina minimalne plače v prehodnem obdobju)
(1) Minimalna plača se začne obračunavati v skladu s
tretjim odstavkom 2. člena zakona za plačilo dela, opravljenega
od 1. januarja 2020 dalje.
(2) Minimalna plača znaša:
– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do
31. decembra 2019, 886,63 evrov,
– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do
31. decembra 2020, 940,58 evrov,
– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2021 dalje,
kot določa 3. člen zakona.
6. člen
(kazenske določbe v prehodnem obdobju)
(1) Z globo od 3.000 eurov do 20.000 eurov se kaznuje
delodajalec, ki delavcu ne izplača plače v skladu s prejšnjim
členom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se manjši delodajalec, ki
zaposluje deset ali manj delavcev in stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, kaznuje z globo od 1.500 eurov do 8.000 eurov.
(3) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se kaznuje
odgovorna oseba delodajalca – pravne osebe ter odgovorna
oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(določitev minimalne plače)
(1) Minimalna plača se določi kot seštevek zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 20 % ter zneska
davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost za delavca,
ki v davčnem letu, v katerem se določi višina minimalne plače,
ne uveljavlja olajšav za vzdrževane družinske člane skladno
z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki razen minimalne plače
in regresa, določenega z zakonom, nima drugih obdavčljivih
dohodkov, ki bi vplivali na višino splošne olajšave.
(2) Upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin, gibanje
plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti se lahko minimalna plača določi v znesku, ki
je višji od zneska iz prejšnjega odstavka.
(3) Znesek iz prejšnjega odstavka ne sme biti višji od
seštevka zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih
za 40 % ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno
varnost za delavca, ki v davčnem letu, v katerem se določi
višina minimalne plače, ne uveljavlja olajšav za vzdrževane
družinske člane skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in
ki razen minimalne plače in regresa, določenega z zakonom,
nima drugih obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali na višino splošne olajšave.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(višina minimalne plače)
Višino minimalne plače na podlagi prejšnjega člena zakona določi ministrica oziroma minister, pristojen za delo, in ga
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje v roku
treh mesecev po spremembi zneska minimalnih življenjskih
stroškov, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene
prejemke.«.
4. člen
V 6. členu se besedilo »s 3. in 5.« nadomesti z besedilom
»z drugim odstavkom 3. člena in 5.«.

7. člen
(podaljšanje uporabe zakona)
Do uveljavitve tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/18-6/37
Ljubljana, dne 13. decembra 2018
EPA 228-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik

4068.

Akt o odreditvi parlamentarne preiskave
izvajanja programa otroške kardiologije
ter nesmotrnih in nezakonitih nabav
ter upravljanja z medicinsko opremo
in zdravstvenim materialom na sekundarni
ter terciarni ravni zdravstvene dejavnosti
v Republiki Sloveniji z namenom oblikovanja
predlogov za spremembo zakonodaje
in za druge odločitve Državnega zbora
iz njegove pristojnosti ter za ugotovitev
in oceno dejanskega stanja za ugotovitev
politične in drugih odgovornosti
nosilcev javnih funkcij v zdravstvenih
ustanovah na sekundarni in terciarni ravni
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13
in 75/16) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka
4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS,
št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor na seji 20. decembra 2018
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O D R E D I L:
parlamentarno preiskavo izvajanja programa
otroške kardiologije ter nesmotrnih
in nezakonitih nabav ter upravljanja
z medicinsko opremo in zdravstvenim
materialom na sekundarni in terciarni ravni
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji
z namenom oblikovanja predlogov
za spremembo zakonodaje in za druge odločitve
Državnega zbora iz njegove pristojnosti
ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja
za ugotovitev politične in drugih odgovornosti
nosilcev javnih funkcij v zdravstvenih ustanovah
na sekundarni in terciarni ravni
v Republiki Sloveniji,
tako, da se:
1. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih
funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v zdravstvenih
ustanovah, odgovornih za izvajanje programa otroške kardiologije v Republiki Sloveniji ter za izvajanje nadzora nad
programom;
2. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih
funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v ustanovah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost otroške kardiologije v Republiki Sloveniji, ki naj bi sodelovali pri nepravilnih in škodljivih
odločitvah v zvezi z organizacijo ali strokovnostjo delovnega
procesa ter kakovostjo in varnostjo dela v programu otroške
kardiologije;
3. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih
funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v ustanovah, ki
opravljajo zdravstveno dejavnost otroške kardiologije v Republiki Sloveniji, zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja
rešitev za izvajanje programa otroške kardiologije po objavi
celostnega mednarodnega poročila izrednega strokovnega
nadzora nad programom otroške srčne kirurgije in naj bi še
naprej dopuščali nepravilnosti pri zdravljenju otrok s srčnimi
napakami;
4. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih
funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v Univerzitetnem
kliničnem centru Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: UKC Ljubljana), zadolženih za izvajanje programa otroške kardiologije
ter izvajanje nadzora nad programom, ki naj bi z aktivnim ravnanjem ali zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja
odgovornosti po objavi ugotovitev Komisije za preprečevanje
korupcije (v nadaljnjem besedilu: KPK) št. 242-1203/2010-186
(03001) v primeru obstoja koruptivnega ravnanja v zvezi s
pediatričnim kardiokirurškim programom UKC Ljubljana povzročili neurejeno in za bolnike nevarno delovanje programa
otroške kardiologije v UKC Ljubljana;
5. ugotovi, kolikšna je morebitna odgovornost nekdanjih in
sedanjih nosilcev javnih funkcij v ustanovah s področja izvajanja zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji ter nadzora na
področju otroške kardiologije po izvedenih strokovnih nadzorih
v programu zdravljenja otrok s prirojeno srčno napako;
6. ugotovi, zakaj je prišlo do množičnega odhoda strokovnega kadra s področja zdravljenja otrok s prirojeno srčno
napako iz ustanov, ki opravljajo zdravstveno dejavnost otroške
kardiologije v Republiki Sloveniji;
7. ugotovi smotrnost ustanovitve javnega zdravstvenega
zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni (v nadaljnjem besedilu: NIOSB), ki v letu dni ni začel z rednim delovanjem, kljub sklepu Vlade RS, s katerim je določila, da se zaradi
razmer na področju izvajanja dejavnosti obravnave otrok in
odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji
srca in ožilja do ureditve razmer v UKC Ljubljana, Center za
obravnavo otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter
ostalimi obolenji srca in ožilja, oblikuje kot samostojni javni
zdravstveni zavod;
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8. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja
odgovornosti nosilcev javnih funkcij na sekundarni in terciarni
ravni zdravstvene dejavnosti, vpletenih v nabavo medicinske
opreme in zdravstvenega materiala za upravljavske odločitve,
ki so pripeljale do nesmotrnih in nezakonitih nabav;
9. ugotovi, kolikšna je morebitna odgovornost nekdanjih
in sedanjih nosilcev javnih funkcij v ustanovah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji, povezanih z nabavo
medicinske opreme in zdravstvenega materiala zaradi suma
opustitve dolžnega ravnanja in za odločitve, ki so pripeljale do
nesmotrnih in nezakonitih nabav;
10. ugotovi morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja
odgovornosti nosilcev javnih funkcij na sekundarni in terciarni
ravni zdravstvene dejavnosti, vpletenih v upravljavske odločitve na področju upravljanja z medicinsko opremo zaradi suma
opustitve dolžnega ravnanja;
11. ugotovi, kolikšna je morebitna odgovornost nekdanjih
in sedanjih nosilcev javnih funkcij v ustanovah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni v Republiki Sloveniji, povezanih z upravljanjem z medicinsko opremo
zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja.
Namen parlamentarne preiskave je:
Problematika neučinkovitosti zdravstvenega sistema se
kaže v nepravilni organizaciji mreže zdravstvenih storitev ali
ožje gledano v nepravilni organizaciji zdravstvene dejavnosti.
Klasičen primer neprimerne organizacije zdravstvene dejavnosti je primer delovanja programa otroške kardiologije v Republiki Sloveniji.
Z ekonomskega vidika pa lahko rečemo, da je učinkovito
zdravstvo tisto, ki razpoložljiva finančna in druga sredstva
uporabi z največjim možnim izplenom za zdravje ljudi oziroma
javno zdravstvo. Neučinkovitost se na drugi strani kaže v nakupih dražjih naprav, s katerimi se zaradi različnih dejavnikov
ne doseže višjega nivoja zdravstvene oskrbe, kot s finančno
ugodnejšimi napravami, v slabem upravljanju z medicinsko
opremo in v negospodarnosti pri nabavah zdravstvenega materiala.
1. V Republiki Sloveniji je bil UKC Ljubljana včasih spoštovan center za zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Dogodki v zadnjem dobrem desetletju pa so pripeljali do
odhoda slovenskih strokovnjakov s tega področja in posledično
do zloma samega programa. Tudi ideja, da bodo tuji strokovnjaki izobrazili domače kirurge, ostaja neuresničena že več
kot desetletje.
2. Septembra 2007 je UKC Ljubljana zapustil slovaški
otroški srčni kirurg, ki je v UKC Ljubljana delal dve leti. S tem
je UKC Ljubljana ostal brez svojega otroškega srčnega kirurga,
a je vodstvo kljub vsemu zatrjevalo, da bodo za otroke skrbeli
kirurgi kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja v sodelovanju z vrhunskimi tujimi strokovnjaki iz tujine. Predvideno je
tudi bilo, da bodo domači kirurgi polno usposobljeni za otroške
srčne kirurge najpozneje v letu in pol.
3. V decembru 2007 je v Ljubljano na povabilo UKC
Ljubljana prispel izraelski otroški srčni kirurg. Prvo operacijo je
izvedel ob asistenci slovenskega kirurga, ki naj bi se kasneje
izobraževal in usposobil za samostojno delo pod okriljem izraelskega otroškega srčnega kirurga. Pogodbo so sklenili za vsaj
dve leti z možnostjo podaljšanja do pet let, dokler se slovenski
zdravniki dovolj ne usposobijo.
4. Januarja 2012 je javnost razburil podatek, da je UKC
Ljubljana tujemu otroškemu srčnemu kirurgu v štirih letih za
operacije izplačal skoraj 1,264 milijona evrov bruto avtorskih
honorarjev. Takratni generalni direktor UKC Ljubljana mag.
Simon Vrhunec pa je poudaril, da so v pogajanjih s tujim zdravnikom v teh letih dosegli pomembno znižanje cene in cene
njegovih storitev prepolovili.
5. Januarja 2012 naj bi takratna strokovna direktorica
UKC Ljubljana Brigita Drnovšek Olup, dr. med. spec., napove-
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dala mediacijo med zaposlenimi, potem ko je eden od mladih
kirurgov odpovedal operacijo zaradi medijskega pritiska in notranjih sporov. Mediacija ni bila izvedena. Februarja istega leta
je v UKC Ljubljana stekel strokovni nadzor nad programom
operacij prirojenih srčnih napak pri otrocih, imenovali pa so komisijo za nadzor nad izobraževanjem dveh srčno – žilnih kirurgov. Septembra je UKC Ljubljana zapustil slovenski zdravnik, ki
se je izobraževal pod okriljem izraelskega srčnega kirurga, po
njegovih besedah zato, ker se mu je onemogočalo strokovno
delo in izobraževanje.
6. Januarja 2013 je notranji strokovni nadzor zaradi smrtnega primera pokazal na več sistemskih pomanjkljivosti, v
poročilu pa je bilo navedenih tudi 16 priporočil za izboljšave pri
odkrivanju in obravnavi otrok s prirojenimi srčnimi napakami v
UKC Ljubljana. Zato je moralo vodstvo UKC Ljubljana tedanjemu ministru za zdravje Tomažu Gantarju pripraviti seznam odgovornih za to, da področje srčne kirurgije otrok v UKC Ljubljana
še vedno ni ustrezno urejeno. Tedanji minister za zdravje Tomaž
Gantar s poročilom ni bil zadovoljen. Po njegovem mnenju naj
bi bil vzrok za takšno stanje »v osebnih interesih nekaterih, ki
so vključeni v to zgodbo«. Z UKC Ljubljana so se dogovorili, da
bodo imenovali koordinatorja oziroma vodjo programa.
7. Maja 2013 je KPK izdala Ugotovitve o konkretnem primeru v zadevi suma koruptivnega ravnanja odgovornih oseb Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
pri izvajanju pediatričnega kardiokirurškega programa,
št. 242-1203/2010-186 (03001) (v nadaljevanju: Ugotovitve).
V njih so zapisali, da je mag. Darinka Miklavčič, kot takratna generalna direktorica in s tem odgovorna oseba UKC Ljubljana v
času od oktobra 2007 do prenehanja pooblastila za zastopanje
pravne osebe avgusta 2009 kršila dolžno ravnanje najmanj s
tem, ko je z izraelskim zdravnikom sklenila tri avtorske pogodbe za delo, ki ga skladno s 5. odstavkom Zakona o avtorski in
sorodnih pravicah ni bilo mogoče šteti za avtorsko delo, čeprav
je bila seznanjena s tem, da bi bilo glede na naravo dela treba
z njim skleniti podjemno pogodbo skladno s 619. členom Obligacijskega zakonika.
8. V istih Ugotovitvah je KPK zapisala, da je enako kršitev izvedel mag. Simon Vrhunec kot generalni direktor, ko je z
izraelskim zdravnikom sklenil avtorsko pogodbo za obdobje od
januarja 2010 do konca decembra 2010.
9. Mag. Darinka Miklavčič in mag. Simon Vrhunec naj
bi po ugotovitvah KPK tudi vedela, da izraelski zdravnik nima
ustrezne licence in dovoljenja za delo, vendar sta kljub temu
dopustila, da za UKC Ljubljana opravlja delo, za katero je bila
skladno z veljavno zakonodajo, in sicer 10. členom Zakona o
zdravniški službi ter 8. členom v zvezi s 4. členom Zakona o
zaposlovanju in delu tujcev, zahtevana predhodna pridobitev
licence ter dovoljenja za delo.
10. Za ta dejanja ni nikoli nihče kazensko ali drugače
odgovarjal. Na ugotovitve KPK so članice in člani strokovnega
sveta UKC Ljubljana poslali Odziv strokovnega sveta UKC
Ljubljana, v katerem so med drugim zapisali, da so prepričani,
da se v navedenem primeru ni nihče osebno okoristil, niti oba
generalna direktorja in niti ne zdravnik. Strokovni svet je ocenil,
da je vodstvo UKC Ljubljana delovalo v korist malih pacientov,
njihovih staršev in zavoda UKC Ljubljana.
11. Zdravniška zbornica Slovenije je v juliju 2013 na podlagi zahteve Ministrstva za zdravje oziroma takratnega ministra
Gantarja imenovala mednarodno komisijo, ki je opravila celostni nadzor za izvajanje zdravniške dejavnosti otroške kirurgije
v UKC Ljubljana za obdobje 2007–2014. Komisijo so sestavljali
prof. dr. Igor Gregorič, specialist kardiotorakalne kirurgije, prof.
dr. Tjark Ebels, specialist kardiotorakalne kirurgije, prof. dr.
Mark Hazekamp, specialist kardiotorakalne kirurgije, prof. dr.
Metka Derganc, specialistka pediatrije in izr. prof. dr. Andrej
Robida, specialist pediatrije. V času med 11. in 13. julijem
2013 so bili člani komisije fizično prisotni v UKC Ljubljana, ko
so opravili tudi intervjuje z nekaterimi zaposlenimi, nato pa je
komisija z delom nadaljevala dopisno. Vodstvo UKC Ljubljana
je večkrat zaprosila za dodatne podatke, jih analizirala, itd.
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Komisija je z delom končala 9. julija 2015 z izdajo Poročila o
presoji za obdobje 2007–2014.
12. V omenjenem poročilu o presoji je komisija zapisala
naslednje ključne ugotovitve: majhno število kirurških posegov
na leto v dejavnosti srčne kirurgije v Ljubljani, pomanjkanje
zanesljivega vnosa podatkov v register EACTS (European
Association for Cardio-Thoracic Surgery) in pomembna odstopanja od mednarodnih objavljenih smernic in standardov
oskrbe v srčni kirurgiji z vprašljivimi rezultati kirurških posegov.
13. Ker je sodelovanje med vsemi službami, ki skrbijo
za otroke s prirojenimi srčnimi napakami, ključnega pomena
za uspešno zdravljenje in oskrbo, je zaskrbljujoče navajanje v
poročilu, da je v okviru programa otroške kardiologije prihajalo
do pomanjkanja sodelovanja med posameznimi oddelki, kar se
je razširjalo tudi na zdravstveno osebje.
14. Po mnenju mednarodne komisije pogodbeno zaposleni tuji otroški kirurg ni izpolnjeval vseh pogodbenih obveznosti
v smislu vodenja in usposabljanja mlajših kirurgov. Ko glavni
kirurg ni bil prisoten v Sloveniji, je v obdobju od leta 2007 do
leta 2009 celotno službo vodil neizkušeni specialist. Do leta
2013 pa naj bi celotno službo vodil premalo usposobljeni in
neizkušeni mlajši kirurg. To naj bi pripeljalo do nezadovoljstva
kardiologov in zdravnikov intenzivne terapije.
15. Uprava naj bi bila večkrat obveščena o odstopanjih
od mednarodnih objavljenih smernic in standardov oskrbe v
otroški kardiologiji. Ukrepov za izboljšanje stanja v programu
otroške kardiologije pa vsaj do zaključka dela mednarodne
komisije ni bilo zaznati.
16. Osem intenzivistov in dva kardiologa, ki so sodelovali
v programu otroške kardiologije, je v novembru in decembru
2013 na komisijo za medicinsko etiko podalo vlogo za uveljavljanje ugovora vesti glede sodelovanja v programu. Opozorili
so na nesprejemljive razmere v programu otroške kardiologije,
ki so pripeljale do nizke kakovosti izvajanja programa in samega zdravljenja otrok.
17. V juniju 2017 je v javnost prišla informacija o domnevno napačnih diagnozah več deset bolnikov. Nekdanja
strokovna direktorica UKC Ljubljana prof. dr. Marija Pfeifer je
takrat povedala, da naj bi eden izmed zdravnikov več bolnikov
vodil pod neustrezno diagnozo. Na podlagi navedb takratne
strokovne direktorice UKC Ljubljana prof. dr. Marije Pfeifer
je bila na zahtevo Ministrstva za zdravstvo v oktobru 2017 v
UKC Ljubljana opravljena revizija v zvezi s temi pacienti, ki
je predhodne ugotovitve domačih zdravnikov, ki jih je v juniju
2017 navedla Pfeiferjeva, v celoti potrdila. Revizijo je opravil
prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. iz Prage. Poročilo je bilo UKC
Ljubljana predano 16. oktobra 2017. Vloženi sta bili dve tožbi.
Tedanja strokovna direktorica UKC Ljubljana prof. dr. Marija
Pfeifer je vložila tudi kazensko ovadbo zaradi malomarnega
zdravljenja enega izmed zdravnikov. Zoper takratnega strokovnega direktorja Pediatrične klinike UKC Ljubljana prof. dr. Rajka
Kendo pa je takratno vodstvo UKC Ljubljana podalo predlog za
razrešitev zaradi objektivne odgovornosti za stanje na kliniki,
vendar so kmalu po tem razrešitev, tudi po posredovanju nekdanje ministrice Milojke Kolar Celarc, umaknili.
18. Strokovno vodenje pediatrične klinike je prevzela doc.
dr. Anamarija Meglič, dr. med., ki pa se je ves čas soočala s
številnimi težavami, predvsem s tem, kako zagotoviti normalne
obravnave otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Svoj odstop
je podala že oktobra 2017, dokončno pa je mesto strokovne
direktorice zapustila 21. junija 2018.
19. UKC Ljubljana je 1. novembra 2017 z univerzitetno
bolnišnico Motol v Pragi sklenil polletno pogodbo o vzpostavitvi programa otroške srčne kirurgije, s čimer so zagotovili
prisotnost čeških otroških srčnih kirurgov v Ljubljani pet dni v
tednu. Predvideno je bilo, da bi center za otroške srčne bolezni
samostojno v Ljubljani začel delovati v roku treh do petih let.
V začetku novembra 2017 sta program otroške srčne kirurgije
zapustila še zadnja slovenska kirurga, ki sta se izobraževala
za otroška srčna kirurga. V začetku letu 2018 je prišlo še do
odpovedi delovnega razmerja s strani zdravnikov na Oddelku
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otroške intenzivne terapije. Ker UKC Ljubljana zaradi odhoda
ključnih strokovnjakov s področja naj ne bi več izpolnjeval
pogojev sodelovanja s praškim centrom, so Čehi po pol leta
prekinili sodelovanje. Od maja 2018 naj bi UKC Ljubljana sodeloval le s posameznimi češkimi kirurgi, ki občasno prihajajo
v Ljubljano.
20. V začetku maja 2018 so v UKC Ljubljana dali odpoved
še trije otroški kardiologi. Kot razlog za odhod so navedli, da
se z načinom dela, ki se je vzpostavil po 1. maju 2018, UKC
Ljubljana vrača na način dela, kot je bil v veljavi v obdobju
sodelovanja z izraelskim otroškim kirurgom in za katerega je
mednarodna komisija ugotovila, da je strokovno neprimeren
in nevaren za bolnike. Maja 2018 je generalni direktor UKC
Ljubljana na 45. nujni seji Odbora za zdravstvo v Državnem
zboru dejal in javno priznal, da gre pri programu za otroško kardiologijo za nacionalni problem: »Uvodoma bi želel povedati,
da problem, ki se pojavlja na otroški srčni kardiologiji, intenzivi
in kirurgiji je zelo velik problem, je nacionalni problem s katerim
se vodstvo Kliničnega centra praktično ukvarja že od nastopa
svojega mandata, verjetno se zelo dobro spomnite kakšne težave so bile v začetku leta praktično v popolnem razpadu tudi
otroške intenzive, ki se nekako v senci težav otroške kirurgije
in kardiologije prav tako razpadala vsa ta leta in dokončno
razpadla v mesecu februarju.«.
21. V začetku novembra 2017 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep št. 16100-1/2017/4, da se zaradi razmer na
področju izvajanja dejavnosti obravnave otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja do
ureditve razmer v UKC Ljubljana oblikuje NIOSB kot samostojni
javni zdravstveni zavod. V navedenem sklepu je Vlada Republike Slovenije Ministrstvu za zdravje tudi naložila, da nemudoma
oziroma v najkrajšem možnem času pripravi vse potrebno za
vzpostavitev javnega zdravstvenega zavoda NIOSB.
22. Tako je Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za zdravje s sklepom št. 01403-44/2017-3 z dne
21. decembra 2017 ustanovila javni zdravstveni zavod NIOSB.
NIOSB je bil ustanovljen na podlagi 3. in 8. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) ter 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 –
ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF,
14/13 in 88/16 – ZdZPZD). Vlada Republike Slovenije je v
navedenem sklepu določila tudi dejavnost, ki jo zavod opravlja,
organe zavoda in iz proračuna Republike Slovenije zagotovila
potrebna zagonska sredstva za vzpostavitev delovanja NIOSB.
S sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01403-44/2017/9 z
dne 26. februarja 2018 je Vlada Republike Slovenije odločila
o spremembi dejavnosti, ki se nanaša na drugje razvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. V skladu s
sklepom o ustanovitvi je bil NIOSB vpisan v sodni register
5. marca 2018.
23. Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za otroške
srčne bolezni št. 01403-44/2017/14 z dne 5. aprila 2018, s katerim je opredelila, da ekonomsko-finančno dejavnost, nabavno
dejavnost, kadrovsko-pravno dejavnost, tehnično-vzdrževalno
dejavnost, dejavnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije
in druge dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje zdravstvene
dejavnosti obravnave pacientov s prirojeno srčno hibo ter otrok
z drugimi obolenji srca in ožilja na podlagi pogodbe z zavodom
zagotavlja UKC Ljubljana.
24. Po besedah predstavnikov Ministrstva za zdravje je
bilo predvideno, da bo NIOSB začel delovati do 1. maja 2018,
a se je ta datum večkrat zamaknil in NIOSB še danes ne deluje.
Sprva je bila za direktorico imenovana Aleksandra Stjepanović
Vračar, s 16. junijem je vodenje kot vršilec dolžnosti prevzel
Brane Dobnikar.
25. Nekdanja državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje dr. Ana Medved je na 45. nujni seji Odbora za zdravstvo v
Državnem zboru maja 2018 pojasnila, kako je ministrstvo uredilo neurejene razmere: »Se pravi v sklepu Vlade 21. 12. 2017
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je bilo zapisano konkretno v ustanovnem aktu NIOSB, da
začne ta zavod delovati do 1. julija letos, in s 1. julijem letos
bo pričel delovati. Konkretno, prostori, oprema, dokumenti,
konkretno. Torej skladno z aktom o ustanovitvi je bil NIOSB
vpisan v sodni register dne 5. 3. 2018. S tem dnem se je zaposlila kot v.d. direktorice dr. Aleksandra Stjepanovič Vračar
in je vršilka dolžnosti direktorja tega javnega zdravstvenega
zavoda najkasneje do 19. 7. 2018. Izbrani so prostori v okviru
UKC Ljubljana. Natančno so to prostori v predelu oddelka za
kardiologijo oziroma službe za kardiologijo, en del intenzivne
terapije, en del intenzivne nege kirurških operativnih strok, ki
pač sprejema otroke. Pripravljeni so prostorski načrti za NIOSB
z ocenami investicij za ureditev prostora in inštalacij, ker bomo
pač en del intenzivne nege prestavili na službo za kardiologijo,
da bomo lahko kadre bolj, bom rekla, efektivno razporedili.
Določena je potrebna oprema, izbrani so tudi že pač, potrebno
bo opraviti nekaj dodatnih nakupov in se že tukaj v bistvu potekajo investicijski načrti za nakup te dodatne opreme. Potekajo
aktivnosti nadgradnje in prilagoditve informacijskega sistema.
Odprt je seveda račun. Pripravljen je delovni program NIOSB,
na podlagi katerega potekajo dogovori z Zavodom za zdravstveno zavarovanje za pogodbeno razmerje in financiranje
dejavnosti, kajti ta dejavnost se bo oddvojila od UKC Ljubljana
in prenesla na program NIOSB. Pripravljen je tudi osnutek
finančnega načrta za leto 2018.«.
26. Po besedah nekdanje državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje dr. Ane Medved je bilo delovanje NIOSB
optimalno načrtovano in tudi v celoti pripravljeno na delovanje
s 1. julijem 2018.
27. Julija 2018 pa je ministrstvo na svoji spletni strani zapisalo: »...NIOSB je že zaposlil nosilce zdravstvene dejavnosti.
Nadaljeval bo z zaposlovanjem zdravnikov, medicinskih sester
in drugega zdravstvenega osebja, ki je potrebno za kakovostno in varno delovanje. NIOSB je javni zdravstveni zavod,
zato bodo veljala enaka pravila kot v ostalih javnih zdravstvenih zavodih. Pravice delavcev ne bodo ogrožene. Posamezni
strokovnjaki bodo delali tudi po podjemnih pogodbah, vendar
le dokler NIOSB ne bo imel dovolj lastnih kadrov za varno in kakovostno obravnavo bolnikov. Dnevni honorarji so primerljivi s
honorarji zdravnikov, ki prihajajo iz Prage. Priznani strokovnjaki
iz tujine trenutno, preko NIOSB pomagajo UKC LJ, saj UKC LJ
nima dovolj svojih strokovnjakov, da bi lahko zagotavljal varno
in kakovostno obravnavo otrok. Veseli smo in verjamemo, da
so zadovoljni tudi člani podpisanih sindikatov, da je zdravnik
iz Španije, ki ga je NIOSB v skrbi za varno obravnavo otrok
»posodil« UKC Ljubljana, s privolitvijo staršev uspešno operiral otroka, ki se je rodil s prirojeno srčno napako. Kot smo že
večkrat poudarili, bomo v NIOSB s pomočjo tujih strokovnjakov
ne samo zagotovili varne in kakovostne obravnave otrok s prirojenimi srčnimi napakami, pač pa izobrazili zadostno število
domačih strokovnjakov, da bodo poskrbeli za otroke rojene v
Sloveniji in v širši regiji. Ko bo NIOSB deloval v skladu z mednarodnimi smernicami kakovosti in varne obravnave pacientov
in ko bo primerno kadrovsko ter organizacijsko urejen, bo potreben razmislek ali ga je smiselno priključiti UKC Ljubljana...«.
28. V avgustu 2018 smo v izjavah odgovornih na NIOSB
zasledili informacije, da bodo že dogovorjene prihode tujih
zdravnikov v UKC Ljubljana prestavili do prevzema celotnega
programa zdravljenja otrok s srčnimi obolenji in s prirojenimi
srčnimi napakami na NIOSB. Predsednik sveta NIOSB prof.
dr. Igor Gregorič je za STA 13. avgusta 2018 dejal, da NIOSB
za sedaj še ne opravlja nikakršne dejavnosti, zato ni mogoče
govoriti o koliziji dveh programov in dodal: »Mi danes še ne govorimo o optimalnem programu NIOSB, ker NIOSB programa
ne izvaja.«. Povedal je še, da ko bo NIOSB prevzel program,
bo vsekakor optimalno organiziran.
29. Pri delovanju NIOSB naj bi se zapletlo že pri prenosu
opreme in kadrov iz UKC Ljubljana na NIOSB. Kot so povedali
v UKC Ljubljana, naj bi s tem, ko bi določene kadre in opremo odstopili inštitutu, nedopustno ogrozili zdravljenje drugih
otrok. Ker prenosa programa ni bilo, je Zavod za zdravstveno
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zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) zavrnil
financiranje NIOSB za leto 2018.
30. V Državnem zboru je 16. novembra 2017 potekala
2. nujna seja Odbora za zdravstvo, kjer je predsednica Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med.
povedala, da se Ministrstvo za zdravje, v njihovem imenu
konkretno državna sekretarka dr. Ana Medved, ni odločilo za
ugotavljanje odgovornosti v UKC Ljubljana za slabo stanje
v programu otroške kardiologije, čeprav so to zahtevali tudi
zdravniki, ki so še vedno delovali v programu. Prav tako se
Ministrstvo za zdravje do tistega trenutka še ni odzvalo na
pobudo Zdravniške zbornice po sistemskem nadzoru nad delovanjem NIOSB. Čebašek Travnikova je na seji dejala: »No, in
ob spremljanju dogajanja za NIOSB pa smo v zbornici naleteli
na različna vprašanja okrog zaposlovanja zdravnikov, na katera
doslej nismo dobili odgovorov. Bom rekla, točka 1 bo, zdravniki
s tujine. Tu gre za skoraj neverjetne zaplete, o katerih imamo v
zbornici zbrane veliko dokumentacije. Zaradi nepopolnih vlog,
teh zdravnikov nismo mogli vpisati v register in jih še zdaj nismo
in, kot smo lahko izvedeli iz medijev, je Ministrstvo za zdravje
iskalo njihove licence oziroma dokumente v ZDA šele takrat,
ko so oni že bili v Ljubljani. Njihov obisk ni bil napovedan, kaj
šele da bi ga v UKC lahko pripravili. Še nekaj zapletov je bilo,
pa ne bom šla v podrobnosti. Zdaj, tudi pri slovenskih zdravnikih in NIOSB ni šlo vse gladko. Mi smo ministrstvo opozorili,
da je zaposlitev enega zdravnika v neskladju s pridobljenimi
kompetencami, za zaposlitev drugega pa ni bilo pogodbe, da
je zaposlen v NIOSB. Na naše pripombe doslej z ministrstva
nismo dobili odgovora, ampak ker NIOSB ne deluje, to ni tako
hudo. V primeru delovanja pa bo treba te napake odpraviti.«.
31. Zagonska sredstva za NIOSB v višini 165.500 evrov
naj bi bila v celoti porabljena za stroške dela (plače in regres za
leto 2018) ter za stroške blaga, materiala in storitev (predvsem
za storitve svetovanja tujih strokovnjakov, stroške letalskega
in domačega prevoza ter stroške njihove nastanitve, upravne
takse in podobne manjše stroške). Vlada Republike Slovenije
je s sklepom št. 41012-54/2018/3 z dne 30. 8. 2018 odločila,
da iz naslova ustanoviteljskih obveznosti za delovanje NIOSB
zagotovi dodatna sredstva v višini 1.703.273 evrov iz državnega proračuna Republike Slovenije. Ker so podatki s strani
Ministrstva za zdravje in NIOSB skopi oziroma v nekaterih
izjavah tudi kontradiktorni, se pojavlja vprašanje smotrnosti
porabe proračunskega denarja.
32. NIOSB se je tudi prijavil na javni razpis ZZZS za
izvajanje programa zdravstvenih storitev, ki je bil odprt do
31. avgusta 2018. Po besedah direktorja ZZZS Marjana Sušlja na 2. nujni seji Odbora za zdravstvo v Državnem zboru
16. novembra 2018, NIOSB ne razpolaga s prostorskimi,
kadrovskimi, organizacijskimi in drugimi kapacitetami, ki bi
omogočile uspešno rešitev prijave na razpis za izvajanje
programa zdravstvenih storitev. Tako ima ZZZS sklenjeno le
eno pogodbo za izvajanje dejavnosti otroške kardiologije, in
sicer z UKC Ljubljana.
33. Računsko sodišče je 30. januarja 2018 izdalo Revizijsko poročilo Pravilnost nabave medicinske opreme in zdravstvenega materiala ter učinkovitost pridobivanja in upravljanja
z medicinsko opremo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (v nadaljevanju: Poročilo), v katerem je podalo negativno
mnenje glede nabave medicinske opreme in zdravstvenega
materiala v UKC Ljubljana in negativno mnenje glede upravljanja z medicinsko opremo v UKC Ljubljana.
34. Cilja revizije sta bila izrek mnenja o pravilnosti dela
poslovanja, ki se nanaša na nabavo medicinske opreme in
zdravstvenega materiala (brez zdravil), ter izrek mnenja o
učinkovitosti UKC Ljubljana pri pridobivanju in upravljanju z
medicinsko opremo v letih 2014 in 2015.
35. Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja UKC
Ljubljana izreklo negativno mnenje, ker je ugotovilo pomembne
kršitve Zakona o javnem naročanju. UKC Ljubljana pri naročanju
zdravstvenega materiala in medicinske opreme dobaviteljev
zdravstvenega materiala v vrednosti 69.443.786 evrov ter

Uradni list Republike Slovenije
dobaviteljev medicinske opreme v vrednosti 121.915 evrov
ni izbral na podlagi predhodno izvedenih postopkov javnega
naročanja. V štirih postopkih oddaje javnih naročil v skupni
vrednosti 318.497 evrov so bile ugotovljene kršitve Zakona o
javnem naročanju, ker UKC Ljubljana v dveh postopkih ni izločil
nepopolnih ponudb, v enem postopku pa je izločil popolno
ponudbo, poleg tega v enem postopku ni izkazal, da strokovne
zahteve izpolnjuje le ponudba dobavitelja, ki je bil povabljen k
pogajanjem.
36. Pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil so bile
ugotovljene še kršitve internih aktov glede priprave in sprejetja
terminskih aktov, poročanja o razlogih za odmike od terminskih načrtov, poročanja o razlogih za prejem ene ponudbe ter
pogojev za izvedbo postopka javnega naročanja. Računov za
opravljene dobave zdravstvenega materiala ter medicinske
opreme UKC Ljubljana ni plačeval v predpisanem roku. Pomanjkljivosti notranjih kontrol pa so se pokazale pri plačevanju
računov za nabavo zdravstvenega materiala po cenah, ki niso
imele podlage v sklenjenih pogodbah, zato je UKC Ljubljana
dobaviteljem preplačal dobave za najmanj 10.598 evrov.
37. Računsko sodišče v svojem Poročilu meni, da je bil
UKC Ljubljana v letih 2014 in 2015 pri pridobivanju in upravljanju z medicinsko opremo neučinkovit. Pri načrtovanju nabav
medicinske opreme ni ugotavljal potreb za daljše obdobje in
ni pripravil strategije ter večletnih operativnih načrtov. Kriteriji
in pogoji, upoštevani za uvrstitev posamezne opreme v letni
načrt nabav na ravni zavoda, niso bili izkazani. UKC Ljubljana
ni imel izdelanih tehničnih zahtev medicinske opreme, ki bi bila
primerna za uporabo. Komisija za standarde, ki naj bi določala,
pregledovala in obnavljala minimalne standarde, merila in kriterije za posamezno vsebinsko področje nabav, ki jih morajo izpolnjevati blago, storitve ali gradnje za potrebe UKC Ljubljana,
v nasprotju z določbami internih aktov ni delovala.
38. Tudi za donirano in tujo medicinsko opremo, prevzeto
v uporabo, UKC Ljubljana ni imel izdelanih enotnih usmeritev o
tem, kdo in na kakšen način določa strokovne standarde, ki jih
mora medicinska oprema ob izbiri in sprejemu v uporabo UKC
Ljubljana izpolnjevati.
39. Prav tako ni imel vzpostavljenega ustreznega sistema
za spremljanje iztrošenosti medicinske opreme kot podlago za
učinkovito načrtovanje novih nabav. Pred pričetkom postopkov javnega naročanja medicinske opreme je UKC Ljubljana
izvedel analizo trga, k čemur ga je zavezoval tudi interni akt.
Nabavljena je bila le oprema, ki je bila predhodno predvidena v
potrjenem načrtu nabav in so bila zanjo zagotovljena sredstva,
v nobenem od internih aktov pa ni bil določen način oziroma
proces pridobivanja donirane in tuje medicinske opreme. Pri
več kot tretjini naročil medicinske opreme je bila pogodba
sklenjena več kot šest mesecev kasneje, kot je predvideval
terminski načrt, predvsem zaradi zamud v fazi oblikovanja
kriterijev, analize prejetih ponudb ter naknadnih sprememb
odločitev. Kadar je na trgu obstajal le en ponudnik medicinske
opreme, UKC Ljubljana ni ponovno proučil strokovnih kriterijev
ter ustreznosti uporabljene vrste postopkov javnega naročanja,
s čimer bi lahko pospešil izvedbo javnih naročil.
40. Pred prevzemom donirane in tuje medicinske opreme v uporabo ni ugotavljal, ali opremo dejansko potrebuje, ni
ugotavljal, s kakšnim namenom (motivom) so mu lastniki želeli
opremo predati v uporabo ter ni analiziral ali izkazal stroškovne
upravičenosti prevzema donirane ali tuje medicinske opreme
v uporabo. Način sprejemanja, označevanja ter evidentiranja
donirane in tuje medicinske opreme v uporabi ni bil ustrezen.
UKC Ljubljana ni vsak trenutek in na enem mestu zagotavljal
podatka o številu in vrsti medicinske opreme, s katero je razpolagal, zato ni obvladoval celotnih stroškov poslovanja, ki jih
je uporaba opreme povzročala, pomanjkljivo evidentiranje pa
je vplivalo tudi na ustreznost načrtovanja potrebne medicinske
opreme. Ker ni razpolagal s podatkom o tem, katera tuja medicinska oprema je bila sprejeta v uporabo, tudi izvedba popisa
tuje opreme ni omogočala izpolnitve namena popisa medicinske opreme. Prav tako s sestavo komisij za popis tuje opreme
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UKC Ljubljana ni zagotavljal objektivnega popisa tuje medicinske opreme. UKC Ljubljana tudi ni vedno zagotavljal, da je
bila izločena le medicinska oprema, ki ni bila več uporabna.
Učinkovitost izrabe medicinske opreme je spremljal le za nekaj
vrst aparatur, posebne evidence o iztrošenosti posameznega
kosa medicinske opreme ni vodil, prav tako ni vodil podatkov
o skupnih stroških vzdrževanja po posamezni aparaturi niti
evidence medicinske opreme, s katero bi spremljal celotne
stroške, povezane z njeno uporabo, torej stroške materiala,
vzdrževanja ter rezervnih delov.
Tako naj bo parlamentarna preiskava usmerjena na tri
ključna področja, ki delajo zdravstveni sistem neučinkovit: nepravilna organizacija zdravstvene dejavnosti, nepravilnosti pri
nabavah medicinske opreme in zdravstvenega materiala ter
področje upravljanja z medicinsko opremo.
Namen te parlamentarne preiskave je torej:
1. Ugotoviti, kakšna je morebitna politična odgovornost
nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij
v zdravstvenih ustanovah, odgovornih za izvajanje programa
otroške kardiologije v Republiki Sloveniji ter za izvajanje nadzora nad programom.
2. Ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v ustanovah,
ki opravljajo zdravstveno dejavnost otroške kardiologije v Republiki Sloveniji, ki naj bi sodelovali pri nepravilnih in škodljivih
odločitvah v zvezi z organizacijo ali strokovnostjo delovnega
procesa ter kakovostjo in varnostjo dela v programu otroške
kardiologije.
3. Ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev
javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v ustanovah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost otroške kardiologije v
Republiki Sloveniji, zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja
iskanja rešitev za izvajanje programa otroške kardiologije po
objavi celostnega mednarodnega poročila izrednega strokovnega nadzora nad programom otroške srčne kirurgije in naj bi
še naprej dopuščali nepravilnosti pri zdravljenju otrok s srčnimi
napakami.
4. Ugotovi, kakšna je morebitna politična odgovornost
nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v
UKC Ljubljana, zadolženih za izvajanje programa otroške kardiologije ter izvajanje nadzora nad programom, ki naj bi z aktivnim
ravnanjem ali zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja
odgovornosti po objavi ugotovitev KPK št. 242-1203/2010-186
(03001) v primeru obstoja koruptivnega ravnanja v zvezi s
pediatričnim kardiokirurškim programom UKC Ljubljana povzročili neurejeno in za bolnike nevarno delovanje programa
otroške kardiologije v UKC Ljubljana.
5. Ugotoviti, kolikšna je morebitna odgovornost nekdanjih
in sedanjih nosilcev javnih funkcij v ustanovah s področja izvajanja zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji ter nadzora
na področju otroške kardiologije po izvedenih strokovnih nadzorih v programu zdravljenja otrok s prirojeno srčno napako.
6. Ugotoviti, kakšni so razlogi, da je prišlo do množičnega odhoda strokovnega kadra s področja zdravljenja otrok s
prirojeno srčno napako iz ustanov, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost otroške kardiologije v Republiki Sloveniji.
7. Ugotoviti, ali je bila ustanovitev javnega zdravstvenega
zavoda NIOSB, ki v letu dni ni začel z rednim delovanjem, kljub
sklepu Vlade RS, s katerim je odločila, da se zaradi razmer
na področju izvajanja dejavnosti obravnave otrok in odraslih s
prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja
do ureditve razmer v UKC Ljubljana, Center za obravnavo otrok
in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji
srca in ožilja, oblikuje kot samostojni javni zdravstveni zavod,
smotrna.
8. Ugotoviti morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja
odgovornosti nosilcev javnih funkcij na sekundarni in terciarni
ravni zdravstvene dejavnosti, vpletenih v nabavo medicinske
opreme in zdravstvenega materiala za upravljavske odločitve,
ki so pripeljale do nesmotrnih in nezakonitih nabav.
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9. Ugotoviti, kolikšna je morebitna odgovornost nekdanjih
in sedanjih nosilcev javnih funkcij v ustanovah, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji, povezanih z nabavo
medicinske opreme in zdravstvenega materiala zaradi suma
opustitve dolžnega ravnanja in za odločitve, ki so pripeljale do
nesmotrnih in nezakonitih nabav.
10. Ugotoviti, kolikšna je morebitna politična odgovornost
nosilcev javnih funkcij zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja
iskanja odgovornosti nosilcev javnih funkcij na sekundarni in
terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, vpletenih v upravljavske
odločitve na področju upravljanja z medicinsko opremo zaradi
suma opustitve dolžnega ravnanja.
11. Ugotoviti morebitno odgovornost nekdanjih in sedanjih
nosilcev javnih funkcij v ustanovah, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost na sekundarni in terciarni ravni v Republiki Sloveniji,
povezanih z upravljanjem z medicinsko opremo zaradi suma
opustitve dolžnega ravnanja.
Obseg parlamentarne preiskave je:
1. Preiskava naj zajame domnevne nepravilnosti pri izvajanju programa otroške kardiologije v Republiki Sloveniji in
primere opustitve dolžnega ravnanja nosilcev javnih funkcij, ki
so privedli do neurejenega, okrnjenega in za bolnike nevarnega
delovanja programa otroške kardiologije v ustanovah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost otroške kardiologije v Republiki
Sloveniji.
2. Preiskava naj ugotovi ozadje in morebitno politično
odgovornost nosilcev javnih funkcij ter odgovornost nosilcev
javnih funkcij v ustanovah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
otroške kardiologije v Republiki Sloveniji ter nadzor nad njo, ki
naj bi z aktivnim ravnanjem ter opustitvijo dolžnega ravnanja
privedli do nepravilnih in škodljivih odločitev v zvezi z organizacijo ali strokovnostjo delovnega procesa ter kakovostjo
in varnostjo dela v programu otroške kardiologije v Republiki
Sloveniji.
3. Preiskava naj ugotovi morebitno politično odgovornost
nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev javnih funkcij v
ustanovah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost otroške kardiologije v Republiki Sloveniji, zaradi suma opustitve dolžnega
ravnanja iskanja rešitev za izvajanje programa otroške kardiologije po objavi celostnega mednarodnega poročila izrednega
strokovnega nadzora nad programom otroške srčne kirurgije
in naj bi še naprej dopuščali nepravilnosti pri zdravljenju
otrok s prirojenimi srčnimi napakami, v ustanovah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost otroške kardiologije v Republiki
Sloveniji.
4. Prav tako naj preiskava ugotovi morebitno politično
odgovornost nosilcev javnih funkcij in odgovornost nosilcev
javnih funkcij v UKC Ljubljana, zadolženih za izvajanje programa otroške kardiologije ter nadzora pri tem, ki naj bi z aktivnim
ravnanjem ter zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja
odgovornosti po objavi ugotovitev Komisije za preprečevanje
korupcije št. 242-1203/2010-186 (03001) v primeru obstoja koruptivnega ravnanja v zvezi z otroškim kardiokirurškim programom UKC Ljubljana povzročili neurejeno in za bolnike nevarno
delovanje programa otroške kardiologije v UKC Ljubljana.
5. Preiskava naj zajame tudi ugotovitev, kakšna je morebitna odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij
v pristojnih institucijah za povečano tveganje za zdravje in
življenje otrok zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja
odgovornosti po izvedenih strokovnih nadzorih v programu
zdravljenja otrok s prirojeno srčno napako, ter ozadje, zakaj
je prišlo do množičnega odhoda strokovnega kadra s področja zdravstvene dejavnosti zdravljenja otrok s prirojeno srčno
napako.
6. Preiskava naj ugotovi vzroke za nedelovanje NIOSB, ki
v letu dni ni začel z rednim delovanjem, kljub sklepu Vlade RS,
s katerim je odločila, da se zaradi razmer na področju izvajanja
dejavnosti obravnave otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi
napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja do ureditve razmer v UKC Ljubljana, Center za obravnavo otrok in odraslih s
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prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja
oblikuje kot samostojni javni zdravstveni zavod.
7. Preiskava naj ugotovi morebitno politično odgovornost
nosilcev javnih funkcij zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti nosilcev javnih funkcij na sekundarni
in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, vpletenih v nabavo
medicinske opreme in zdravstvenega materiala zaradi suma
opustitve dolžnega ravnanja.
8. Preiskava naj ugotovi, kolikšna je morebitna odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij v ustanovah,
ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni
ravni v Republiki Sloveniji, povezanih z nabavo medicinske
opreme in zdravstvenega materiala zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja.
9. Preiskava naj ugotovi morebitno politično odgovornost
nosilcev javnih funkcij zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja
iskanja odgovornosti nosilcev javnih funkcij na sekundarni in
terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, vpletenih v upravljavske
odločitve na področju upravljanja z medicinsko opremo zaradi
suma opustitve dolžnega ravnanja.
10. Preiskava naj ugotovi, kolikšna je morebitna odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij v ustanovah,
ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni
ravni v Republiki Sloveniji, povezanih z upravljanjem z medicinsko opremo zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja.
11. Preiskava naj se osredotoči na časovno obdobje od
1. januarja 2007 do dneva odreditve predmetne parlamentarne
preiskave.
Št. 020-02/18-43/8
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EPA 304-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik

4069.

Akt o odreditvi parlamentarne preiskave
za ugotovitev in oceno dejanskega stanja
za ugotovitev politične odgovornosti
nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja
na domnevno pranje denarja v Novi Kreditni
banki Maribor d.d. s strani tujih državljanov
in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb
in za ugotovitev in oceno dejanskega stanja
za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij zaradi suma nezakonitega
financiranja politične stranke Slovenske
demokratske stranke in suma delovanja
izdajateljev medijev v lasti te politične stranke
in njenih funkcionarjev ter članov in z njimi
povezanih pravnih in fizičnih oseb z namenom
nezakonitega financiranja volilne kampanje
za predčasne volitve poslancev v Državni
zbor leta 2018 ter za morebitno spremembo
veljavne zakonodaje, ki ureja področja
preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma, financiranja političnih strank,
financiranja volilne kampanje, ustanavljanja
in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev
medijev ter financiranja izdajanja in delovanja
medijev v času volilne kampanje

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13 in 75/16) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor na seji
20. decembra 2018

Uradni list Republike Slovenije
O D R E D I L:
parlamentarno preiskavo za ugotovitev
in oceno dejanskega stanja za ugotovitev
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij
zaradi suma vplivanja na domnevno pranje
denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d.
s strani tujih državljanov in z njimi povezanih
pravnih in fizičnih oseb in za ugotovitev
in oceno dejanskega stanja za ugotovitev
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij
zaradi suma nezakonitega financiranja politične
stranke Slovenske demokratske stranke in suma
delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične
stranke in njenih funkcionarjev ter članov
in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb
z namenom nezakonitega financiranja volilne
kampanje za predčasne volitve poslancev
v Državni zbor leta 2018 ter za morebitno
spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja
področja preprečevanja pranja denarja
in financiranja terorizma, financiranja političnih
strank, financiranja volilne kampanje,
ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko
ureditev izdajateljev medijev ter financiranja
izdajanja in delovanja medijev v času
volilne kampanje,
tako, da se:
1. ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih
nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d. (v nadaljnjem besedilu: NKBM) s strani ali s pomočjo tujih državljanov, institucij
ali gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji ali tujini
v primerih ti. imenovane italijanske tipologije, ki jih je ugotovila
Banka Slovenije po opravljenem celovitem pregledu poslovanja
NKBM na področju pranja denarja in financiranja terorizma
november–december 2014, pa tudi v primeru ti. imenovane
italijanske tipologije finančnega poslovanja državljanke Bosne
in Hercegovine Dijane Đuđić (v nadaljnjem besedilu: Dijana
Đuđić) in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb v Republiki
Sloveniji ali v tujini, ki ga je ugotovila Preiskovalna komisija o
ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB d.d. ter domnevnega pranja
denarja v Novi KBM d.d., zaradi suma, da je bilo to storjeno z
vednostjo nosilcev javnih funkcij in ne da bi ti ukrepali skladno
s svojimi pristojnostmi;
2. skladno s 5. točko (i.) sklepa št. 900-14/18-8/16 z dne
25. 5. 2018, ki ga je Državni zbor sprejel po obravnavi Končnega poročila o opravljeni parlamentarni preiskavi o ugotavljanju
domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske
proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v Novi Ljubljanski banki d.d. ter domnevnega
pranja denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d., EPA 2826-VII,
v obdobju, ko je bila ta banka pod prevladujočim vplivom ali v
lasti države oziroma v lasti pravnih oseb iz sektorja države, vse
z deležem, ki je omogočal prevladujoč vpliv na poslovanje te
banke, ugotovi vlogo in odgovornost takratnega predsednika
uprave NKBM Aleša Hauca zaradi domnevne opustitve dolžne
poklicne skrbnosti in nezakonitih ravnanj pri izvajanju:
– zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in
financiranja terorizma pri poslovanju NKBM s tujimi državljani
oziroma z njimi povezanimi pravnimi in fizičnimi osebami,
– usmeritev regulatorja slovenskega bančnega sistema
Banke Slovenije na tem področju,
– internih postopkov za upravljanje tveganj na tem področju,
– internega poročanja in sistema internih kontrol na tem
področju,
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– informacijske podpore na tem področju,
– poročanja Uradu Republike Slovenije za preprečevanje
pranja denarja,
– za domnevno oviranje opravljanja pregleda poslovanja
banke na tem področju nadzorniku slovenskega bančnega
sistema, Banki Slovenije
in ali se je o tem dogovarjal oziroma so nanj vplivali posamezni
nosilci javnih funkcij;
3. skladno s 5. točko (ii.) sklepa št. 900-14/18-8/16 z dne
25. 5. 2018, ki ga je Državni zbor sprejel po obravnavi Končnega poročila o opravljeni parlamentarni preiskavi o ugotavljanju
domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske
proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v Novi Ljubljanski banki d.d. ter domnevnega
pranja denarja v Novi Kreditni banki Maribor d.d., EPA 2826-VII,
ugotovi vse okoliščine poslovnih dejavnosti in finančnega poslovanja Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih
oseb v gospodarskih družbah in kreditnih institucijah v Republiki Sloveniji ter identificirati dejansko lastništvo pravnih oseb, ki
so bile udeležene v njenih poslovnih dejavnostih, zaradi suma
vplivanja ali vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij v
domnevno pranje denarja in domnevnih davčnih zatajitev Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb;
4. ugotoviti stanje in učinkovitost sistema za boj proti preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnih
zatajitev, in sicer delovanje in sodelovanje Urada Republike
Slovenije za preprečevanja pranja denarja, Policije in Finančne uprave Republike Slovenije, ki so odgovorni za nadzor,
finančne preiskave in pregon domnevnih kaznivih dejanj pranja denarja, domnevnih davčnih kaznivih dejanj in prekrškov
v primeru Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih
oseb, pri čemer naj se ugotovi, kdo od posameznih nosilcev
javnih funkcij je bil za takšno stanje odgovoren oziroma njegova
politična odgovornost;
5. ugotovi vse okoliščine v javnosti razkritih posojilnih pogodb med politično stranko Slovensko demokratsko
stranko, matična številka 5299446000, sedež Trstenjakova
ulica 8, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SDS), in pravno osebo NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., matična številka
1318977000, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: NOVA OBZORJA založništvo d.o.o.) ter med SDS in
Dijano Đuđić zaradi domnevnega nezakonitega financiranja
politične stranke SDS oziroma njene volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor v letu 2018, z Dijano
Đuđić pa tudi zaradi suma, da naj bi bila sklenjena domnevna
fiktivna posojilna pogodba oziroma kupoprodajna pogodba z
domnevnim namenom davčne utaje ter kasnejše pretvorbe
posojila v ustanoviteljski delež v pravni osebi NOVA OBZORJA
založništvo d.o.o., vse našteto z domnevnim namenom prikrivanja dejanskega pridobitelja ustanoviteljskega deleža ter
prikrivanja domnevno nezakonitega izvora finančnih sredstev
iz posojilne pogodbe in ugotovi morebitno politično odgovornost
posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da je bilo to
storjeno z njihovo vednostjo in ne da bi ti ukrepali skladno s
svojimi pristojnostmi;
6. ugotovi vse okoliščine ustanovitve, spremembe ustanoviteljev in njihovih deležev pravnih oseb družbe NovaTV24.
si, informativna televizija, d.d., matična številka 6901549000,
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, družbe Nova hiša d.o.o.,
matična številka 6889123000, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Nova hiša d.o.o.), in družbe
NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., njihovega financiranja in
razširjanja programskih ter oglaševalskih vsebin medijev, ki jih
te pravne osebe izdajajo, zaradi suma, da so bili ti mediji na domnevno nezakonit način uporabljeni za politične oglaševalske
vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je
bil vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na predčasnih
volitvah poslancev v Državni zbor v letu 2018 oziroma domnevno nezakonito financiranje volilne kampanje, pri čemer naj se
ugotovi, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij domnevno
ni ukrepal skladno s svojimi pooblastili oziroma njegova politična odgovornost;
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7. ugotovi ustreznost veljavne zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,
financiranje političnih strank, financiranje volilne kampanje in
medijev, kar bi lahko vodilo v morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja ta področja. Še posebej naj se ugotovi vse
okoliščine obravnave Zakona o političnih strankah (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13
in 46/14) oziroma novel zakona v Državnem zboru Republike
Slovenije v letih 2013 in 2014 in pomanjkljivosti sprejete ureditve sankcioniranja nezakonitega financiranja političnih strank.
Namen parlamentarne preiskave je:
1. pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter ocenitev dejanskega stanja domnevnega pranja denarja tujih državljanov, institucij ali gospodarskih družb s sedežem v tujini
v NKBM v primerih ti. imenovane italijanske tipologije, ki jih je
ugotovila Banka Slovenije po opravljenem celovitem pregledu
poslovanja NKBM na področju pranja denarja in financiranja
terorizma november-december 2014, še posebej pa primera
ti. imenovane italijanske tipologije finančnega poslovanja državljanke Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb
v Republiki Sloveniji ali v tujini, ki ga je ugotovila Preiskovalna
komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti
tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM d.d.;
2. ugotoviti, ali so nosilci javnih funkcij vplivali oziroma
bili vpleteni v domnevno pranje denarja v NKBM, in sicer, kdo
od posameznih nosilcev javnih funkcij in v kakšni vlogi ter s
kakšnim interesom (finančna ali druga korist) oziroma ali je bilo
to storjeno z njihovo vednostjo in ne da bi ukrepali skladno s
svojimi pristojnostmi;
3. ugotoviti tudi vlogo in odgovornost takratnega predsednika uprave NKBM Aleša Hauca, v obdobju, ko je bila ta
banka pod prevladujočim vplivom ali v lasti države oziroma
v lasti pravnih oseb iz sektorja države, vse z deležem, ki je
omogočal prevladujoč vpliv na poslovanje banke, in sicer s kakšnim interesom (finančno ali drugo koristjo) naj bi domnevno
zagrešil opustitev dolžne poklicne skrbnosti ali ravnal nezakonito oziroma v nasprotju z veljavno zakonodajo in usmeritvami
regulatornega organa Banke Slovenije ter notranjimi pravili
banke ter s tem domnevno oviral pregled poslovanja banke in
poročanja nadzornim organom in ali se je o tem morebiti dogovarjal oziroma so nanj vplivali posamezni nosilci javnih funkcij;
4. pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine poslovnih
dejavnosti in finančnega poslovanja Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb v gospodarskih družbah in kreditnih institucijah v Republiki Sloveniji ter identificirati dejansko
lastništvo pravnih oseb, ki so bile udeležene v njenih poslovnih
in finančnih dejavnostih in izvor domnevno opranega denarja
ter domnevno zatajenih davkov z namenom ugotoviti stanje in
učinkovitost sistema za boj proti preprečevanju pranja denarja
in financiranja terorizma ter davčnih zatajitev, in sicer delovanje
in sodelovanje Urada Republike Slovenije za preprečevanja
pranja denarja, Policije in Finančne uprave Republike Slovenije, ki so odgovorni za nadzor, finančne preiskave in pregon
domnevnih kaznivih dejanj pranja denarja, davčnih kaznivih
dejanj in prekrškov Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in
pravnih oseb preko ti. italijanske tipologije finančnega poslovanja, delovanja preko ti. slamnatih družb in fiktivnih oziroma
navideznih poslov ter ugotoviti, kdo od posameznih nosilcev
javnih funkcij je bil za takšno stanje odgovoren oziroma njegova
politična odgovornost;
5. ugotoviti, ali so nosilci javnih funkcij morebiti vplivali
oziroma bili vpleteni v domnevno pranje denarja in domnevne
davčne zatajitve v okviru poslovnih dejavnosti in finančnega
poslovanja Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih
oseb, in sicer, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij in v
kakšni vlogi ter s kakšnim interesom (finančna ali druga korist)
naj bi to storil, oziroma ali je bilo to morda storjeno z njegovo
vednostjo, pa ni ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi;
6. pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter oceniti
dejansko stanje domnevnega nezakonitega financiranja poli-
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tične stranke SDS s posojilnima pogodbama s pravno osebo,
družbo NOVA OBZORJA založništvo d.o.o. in Dijano Đuđić,
in sicer:
a) ugotoviti je treba, zakaj je do posojilnega posla med politično stranko SDS in pravno osebo, družbo NOVA OBZORJA
založništvo d.o.o., v kateri ima ta ustanoviteljski delež, prišlo in
ali je ta pravna oseba za ta posel morda uporabila sredstva iz
finančnih obveznosti do drugih pravnih oseb in če da, katerih
pravnih oseb;
b) ugotoviti je treba, zakaj je z Dijano Đuđić prišlo do
neobičajnega mešanja posojilnega in kupoprodajnega posla,
pri čemer na bi se višina zavarovanja, ki naj bi se pretvorila v
ustanoviteljski delež v pravni osebi, družbi NOVA OBZORJA
založništvo d.o.o., ne skladala z višino vrednosti tega deleža,
in ali je s tem dejansko prišlo do okoliščin, ki naj bi omogočile
dejansko kupoprodajno pogodbo na podlagi fiktivne posojilne
pogodbe, s čimer bi se omogočilo izogibanje plačilu davkov pri
tem poslu. Prav tako je treba ugotoviti, ali je bila Dijana Đuđić
le posrednik v tem posojilnem poslu z namenom prikrivanja
dejanskega posojilodajalca in pridobitelja ustanoviteljskega
deleža, če bi do pretvorbe posojila dejansko prišlo. Ugotoviti
je treba tudi izvor finančnih sredstev iz tega posojilnega posla,
in sicer ali gre za sredstva, ki izvirajo iz domnevnih nezakonitih
ravnanj Dijane Đuđić in z njo povezanih pravnih in fizičnih oseb;
7. ugotoviti, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij je
domnevno dopustil opisano morebitno nezakonito financiranje
SDS oziroma domnevno ni ukrepal skladno s svojimi pooblastili;
8. ugotoviti vse okoliščine obravnave Zakona o političnih
strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) oziroma novel zakona v Državnem
zboru Republike Slovenije v letih 2013 in 2014 in razloge, zakaj
je bila sprejeta pomanjkljiva ureditev sankcioniranja nezakonitega financiranja političnih strank;
9. ugotoviti morebitno interesno ozadje ustanovitve pravnih
oseb oziroma izdajateljev medijev, družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Nova hiša d.o.o. in NOVA OBZORJA
založništvo d.o.o., lastniške spremembe ustanoviteljev, način pridobivanja sredstev za izdajanje medijev v njihovi lasti, razširjanje
njihovih programskih in oglaševalskih vsebin in ali so bili ti mediji
na domnevno nezakonit način uporabljeni za politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen
je bil vplivati na odločanje volivk pri glasovanju na predčasnih
volitvah poslancev v Državni zbor v letu 2018 oziroma domnevno
nezakonito financiranje volilne kampanje SDS;
10. ugotoviti, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij
je domnevno dopustil takšno nezakonito ravnanje in ni ukrepal
skladno s svojimi pooblastili oziroma v skladu z njegovo politično odgovornostjo;
11. ugotoviti ustreznost veljavne zakonodaje na področju
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, in sicer predvsem pomanjkljivosti sprejete zakonske ureditve sankcioniranja nezakonitega financiranja
političnih strank, financiranja volilne kampanje in medijev, tako,
da se oceni dejansko stanje pravnih predpisov na teh področjih
in njihova ustreznost ter predlagati morebitne potrebne spremembe področne zakonodaje.
Obseg preiskave:
Preiskava naj zajame:
– plačilni promet s tujino oziroma čezmejna plačila in
plačila s tretjimi državami pa tudi plačila na območju Republike
Slovenije preko NKBM, in sicer plačilne transakcije v primerih
ti. imenovane italijanske tipologije, ki jih je ugotovila Banka
Slovenije po opravljenem celovitem pregledu poslovanja NKBM
na področju pranja denarja in financiranja terorizma november–
december 2014 ter plačilne transakcije Dijane Đuđić,
– poslovne dejavnosti in finančno poslovanje Dijane Đuđić
in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb v gospodarskih družbah in kreditnih institucijah v Republiki Sloveniji,
– posojilno pogodbo med politično stranko SDS in pravno
osebo NOVA OBZORJA založništvo d.o.o.,
– posojilno pogodbo med politično stranko SDS in Dijano
Đuđić,
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– pravne osebe oziroma izdajatelje medijev, družbo NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Nova hiša d.o.o. in NOVA
OBZORJA založništvo d.o.o., in sicer lastniške spremembe
njihovih ustanoviteljev, način pridobivanja sredstev za izdajanje
medijev v njihovi lasti in razširjanje programskih ter oglaševalskih vsebin teh medijev ter poslovno sodelovanje s politično
stranko SDS.
Predvsem naj se v preiskavi ugotovi:
– domnevno pranje denarja tujih državljanov in z njimi
povezanih pravnih ali fizičnih oseb v NKBM v primerih ti. imenovane italijanske tipologije, ki jih je ugotovila Banka Slovenije po
opravljenem celovitem pregledu poslovanja NKBM na področju
pranja denarja in financiranja terorizma november-december
2014, še posebej pa v primeru Dijane Đuđić,
– domnevna vpletenost Dijane Đuđić in z njo povezanih
pravnih in fizičnih oseb v domnevna nezakonita oziroma kazniva ravnanja pranja denarja in davčnih zatajitev, dejansko
lastništvo v njeno shemo povezanih pravnih oseb,
– domnevno nezakonito financiranje politične stranke
SDS s strani družbe NOVA OBZORJA založništvo d.o.o.,
– domnevno nezakonito financiranje politične stranke
SDS iz tujine s strani Dijane Đuđić,
– domnevno nezakonit način uporabe medijev, ki jih izdajajo družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Nova
hiša d.o.o. in NOVA OBZORJA založništvo d.o.o., ki so v lasti
politične stranke SDS, njenih funkcionarjev in članov ter z njimi
povezanih pravnih in fizičnih oseb, za politične oglaševalske
vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je
bil vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na predčasnih
volitvah poslancev v Državni zbor v letu 2018 oziroma domnevno nezakonito financiranje volilne kampanje SDS,
– stanje in učinkovitost sistema za boj proti preprečevanju
pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnih zatajitev,
in sicer delovanje in sodelovanje Urada Republike Slovenije
za preprečevanja pranja denarja, Policije in Finančne uprave
Republike Slovenije,
– vloga in politična odgovornost posameznih nosilcev
javnih funkcij, ki so domnevno vplivali oziroma so bili vpleteni
v sume navedenih nezakonitih ravnanj ali pa so jih dopustili in
niso ukrepali skladno s svojimi pooblastili ter, ki so bili odgovorni za stanje in učinkovitost sistema za boj proti preprečevanju
pranja denarja in financiranja terorizma ter davčnih zatajitev in
njihova politična odgovornost,
– ustreznost veljavne zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, medijev,
političnih strank in volilne kampanje.
Preiskava domnevnega pranja denarja v NKBM naj se
osredotoči na časovno obdobje od 1. januarja 2012 do vključno
21. aprila 2016, kar se tiče Dijane Đuđić pa od 1. januarja 2016
vse do vključno 31. julija 2017.
Preiskava poslovnih dejavnosti in finančnega poslovanja
Dijane Đuđić in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb v gospodarskih družbah in kreditnih institucijah v Republiki Sloveniji
naj se osredotoči na časovno obdobje od 1. januarja 2016 do
datuma odreditve predmetne parlamentarne preiskave.
Preiskava posojilnih pogodb med politično stranko SDS
in pravno osebo NOVA OBZORJA založništvo d.o.o. ter Dijano
Đuđić naj se osredotoči na časovno obdobje od 1. avgusta 2017
do datuma odreditve predmetne parlamentarne preiskave.
Preiskava pravnih oseb NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Nova hiša d.o.o., NOVA OBZORJA založništvo d.o.o.,
in medijev, ki jih te pravne osebe izdajajo, naj se osredotoči na
časovno obdobje od 1. julija 2015 do datuma odreditve predmetne parlamentarne preiskave.
Št. 020-02/18-45/8
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EPA 305-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Predsednik
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VLADA
4070.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni
priključek Celje vzhod in povezovalno cesto

Na podlagi tretjega odstavka 92. člena v zvezi s četrtim
odstavkom 266. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem
lokacijskem načrtu za avtocestni priključek
Celje vzhod in povezovalno cesto
1. člen
V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni
priključek Celje vzhod in povezovalno cesto (Uradni list RS,
št. 92/03) se v 4. členu v točki a) pri k. o. Trnovlje za številko
»1876« beseda »in« nadomesti z vejico, za številko »1878« pa
doda besedilo »in 1422/31«.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-68/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2550-0108
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
Predsednik

4071.

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v letu 2019

Na podlagi tretjega odstavka 129. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
93/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg)
Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o Programu porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v letu 2019
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program porabe sredstev
Sklada za podnebne spremembe v letu 2019.
2. člen
Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 je v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-73/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2550-0106
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
Predsednik
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ϭϭ

ϭϮ͘

ƌƵŐĂŶĂŵĞŶƐŬĂƉŽƌĂďĂ

ϭϭ

ϭϯ͘

WƌĞŶŽƐŝǌWƌŽŐƌĂŵŽǀƉŽƌĂďĞƉƌĞƚĞŬůŝŚůĞƚ

ϭϭ

OBRAZLOŽITEVUKREPOVNAPODLAGIMERILZAIZBIRO

12
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=DNRQDRYDUVWYXRNROMD 8UDGQLOLVW56ãW±XUDGQRSUHþLãþHQREHVHGLOR±=0HW'
±RGO86±=31DþUW±=)2$±=31DþUW$
±*=LQ±=12UJYQDGDOMQMHPEHVHGLOX=DNRQRYDUVWYXRNROMD Y
 þOHQX GRORþD GD VH Y RNYLUX GUåDYQHJD SURUDþXQD NRW SURUDþXQVNL VNODG XVWDQRYL 6NODG ]D
SRGQHEQH VSUHPHPEH ]D VRILQDQFLUDQMH XNUHSRY ]D EODåHQMH LQ SULODJDMDQMH SRVOHGLFDP SRGQHEQLK
VSUHPHPE = GRORþEDPL =DNRQD R VSUHPHPEDK LQ GRSROQLWYDK =DNRQD RL]YUãHYDQMX SURUDþXQRY
5HSXEOLNH6ORYHQLMH]DOHWLLQ 8UDGQLOLVW56ãW MHELOQDSRGODJLRPHQMHQHJDþOHQD
=DNRQDRYDUVWYXRNROMD6NODG]DSRGQHEQHVSUHPHPEHXVWDQRYOMHQNRWSURUDþXQVNLVNODG(QDNRMH
GRORþHQR Y  þOHQX =DNRQD R L]YUãHYDQMX SURUDþXQRY 5HSXEOLNH 6ORYHQLMH ]D OHWL LQ
 8UDGQLOLVW56ãWLQ±=-)+ 

9VNODGXVþOHQRP=DNRQDRYDUVWYXRNROMDVHSULKRGNLL]SURGDMHHPLVLMVNLKNXSRQRYSULGREOMHQL
] GUDåER HPLVLMVNLK NXSRQRY ]D QDSUDYH LQ RSHUDWHUMH ]UDNRSORYRY SRUDELMR ]D L]YHGER SRWUHEQLK
XNUHSRYY(8LQWUHWMLKGUåDYDK]ODVWLSD]D
Ͳ ]PDQMãDQMHHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRYYNOMXþQRVSULVSHYNRPY6YHWRYQLVNODG]DHQHUJHWVNR
XþLQNRYLWRVWLQREQRYOMLYHYLUHLQY6NODG]DSULODJDMDQMHGRORþHQDY3RGQHEQLNRQYHQFLML
Ͳ SULODJDMDQMHYSOLYRPSRGQHEQLKVSUHPHPEILQDQFLUDQMHUD]LVNDYLQUD]YRMDWHU
GHPRQVWUDFLMVNLKSURMHNWRY]D]PDQMãDQMHHPLVLMLQSULODJRGLWHYSRGQHEQLPVSUHPHPEDP
YNOMXþQRVVRGHORYDQMHPYSREXGDK(YURSVNHJDVWUDWHãNHJDQDþUWD]DHQHUJHWVNRWHKQRORJLMR
LQHYURSVNLKWHKQRORãNLKSODWIRUP
Ͳ UD]YRMREQRYOMLYLKYLURYHQHUJLMH]DL]SROQLWHY]DYH]H6NXSQRVWLGDGRVHåHXSRUDER
RGVWRWNRYREQRYOMLYLKYLURYHQHUJLMHYNRQþQLUDELHQHUJLMHGROHWDWHUUD]YRMGUXJLK
WHKQRORJLMNLSULVSHYDMRNSUHKRGXQDYDUQRLQWUDMQRVWQRJRVSRGDUVWYR]QL]NLPLHPLVLMDPL
RJOMLNRYHJDGLRNVLGDLQSRPRþ]DL]SROQLWHY]DYH]H6NXSQRVWLGDERGROHWDHQHUJHWVNR
XþLQNRYLWRVWSRYHþDOD]DRGVWRWNRY
Ͳ XNUHSH]DSUHSUHþHYDQMHNUþHQMDJR]GRYLQSRYHþDQMHSRJR]GRYDQMDWHUREQRYRJR]GRYY
GUåDYDKYUD]YRMXNLVRUDWLILFLUDOH.MRWVNLSURWRNROSUHQRVWHKQRORJLMLQRPRJRþDQMH
SULODJDMDQMDQHJDWLYQLPXþLQNRPSRGQHEQLKVSUHPHPEYWHKGUåDYDK
Ͳ ]DMHPDQMHRJOMLNRYHJDGLRNVLGDYJR]GRYLK6NXSQRVWL
Ͳ RNROMXYDUQR]DMHPDQMHLQJHRORãNRVKUDQMHYDQMHRJOMLNRYHJDGLRNVLGD]ODVWLL]HOHNWUDUQQD
WUGQRIRVLOQRJRULYRWHULQGXVWULMVNLKVHNWRUMHYLQGHORYVHNWRUMHYYNOMXþQRYWUHWMLKGUåDYDK
Ͳ VSRGEXMDQMHSUHKRGDQDSURPHW]QL]NLPLHPLVLMDPLLQMDYQLSURPHW
Ͳ ILQDQFLUDQMHUD]LVNDYLQUD]YRMDHQHUJHWVNHXþLQNRYLWRVWLLQþLVWLKWHKQRORJLMYVHNWRUMLK
GRORþHQLKYSUHGSLVXL]þHWUWHJDRGVWDYNDþOHQD=DNRQDRYDUVWYXRNROMD
Ͳ XNUHSHQDPHQNDWHULKMHSRYHþDQMHHQHUJHWVNHXþLQNRYLWRVWLLQL]RODFLMHDOL]DJRWDYOMDQMH
ILQDQþQHSRGSRUH]DREUDYQDYRVRFLDOQLKYSUDãDQMYJRVSRGLQMVWYLK]QL]NLPDOLVUHGQMLP
SULKRGNRP
Ͳ NULWMHDGPLQLVWUDWLYQLKVWURãNRYVLVWHPDWUJRYDQMD

9VNODGX]GRORþEDPLWUHWMHJDRGVWDYNDþOHQD=DNRQDRYDUVWYXRNROMDMH]DXSUDYOMDQMH6NODGD]D
SRGQHEQH VSUHPHPEH SULVWRMQR PLQLVWUVWYR SULVWRMQR ]D YDUVWYR RNROMD 0LQLVWUVWYR PRUD Y VNODGX ]
GRORþEDPLþOHQD=DNRQDRYDUVWYXRNROMDOHWQRSRURþDWLSULVWRMQHPXRUJDQX(8RSRUDELVUHGVWHY
SULKRGNRYSULGREOMHQLKQDMDYQLGUDåELHPLVLMVNLKNXSRQRY

9VNODGX]GRORþEDPLþHWUWHJDRGVWDYNDþOHQD=DNRQDRYDUVWYXRNROMDODKNRPLQLVWHUSULVWRMHQ
]D YDUVWYR RNROMD SRREODVWL (NR VNODG 6ORYHQVNL RNROMVNL MDYQL VNODG Y QDGDOMQMHP EHVHGLOX (NR
VNODG GD]DPLQLVWUVWYRRSUDYOMDQDORJHDOLGHOQDORJY]YH]LVVRILQDQFLUDQMHPGHMDYQRVWLNLMLK(NR
VNODGRSUDYOMDYMDYQHPLQWHUHVX(NRVNODGYWDQDPHQVNOHQHSRJRGER]PLQLVWUVWYRPSULVWRMQLP]D
YDUVWYR RNROMD Y NDWHUL VH GRORþLMR REVHJ QDPHQ LQ SRJRML RSUDYOMDQMD QDORJ (NR VNODGD R]LURPD
GRGHOMHYDQMD VUHGVWHY 3RJRGED YVHEXMH WXGL GRORþEH R REOLNL GRGHOMHYDQMD VUHGVWHY QD SRGODJL
GRORþE YHOMDYQHJD =DNRQD R YDUVWYX RNROMD LQ 6SORãQLK SRJRMHY SRVORYDQMD (NR VNODGD  R
LQVWUXPHQWLKXSUDYLþHQFLKLQSRREODVWLOLKY]YH]LVSULSUDYRMDYQHJDSR]LYDYRGHQMHPLQRGORþDQMHP
WHURSRURþDQMXLQGUXJLKVWUDQVNLKREYH]QRVWLKSRJRGEHQLKVWUDQN
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9OHWLKLQVRELOLL]VUHGVWHY6NODGD]DSRGQHEQHVSUHPHPEH]D
ILQDQFLUDQMHSUHGYLGHQLQDVOHGQMLXNUHSLYPLRHYURY
8.5(3





HQHUJHWVNDSUHQRYDVWDYE





QDNXSRNROMXSULMD]QLKDYWREXVRY





L]JUDGQMDLQIUDVWUXNWXUQLKXUHGLWHY





QHGHOMLYHLQIUDVWUXNWXUHYVNORSX
JUDGQMH+(QDVSRGQML6DYL
]DPHQMDYDVWDULKNXULOQLKQDSUDY]





QRYLPLNXULOQLPLQDSUDYDPL
QDNXSRNROMXSULMD]QLKNRPXQDOQLK





YR]LO
L]JUDGQMDNROHVDUVNHLQIUDVWUXNWXUH





WUDMQRVWQDPRELOQRVWREPRþLM





RKUDQMDQMDQDUDYH
PHGQDURGQDUD]YRMQDSRPRþ





WHKQLþQDSRPRþ
GR
GR
GR GR
GR

9 ]JRUQML SUHJOHGQLFL QDYHGHQL ]QHVNL SRQD]DUMDMR SUHGYLGHQH YLãLQH VUHGVWHY SR QDPHQLK LQ QH
GHMDQVNLKL]SODþLOVUHGVWHYL]6NODGD]DSRGQHEQHVSUHPHPEHYSRVDPH]QHPOHWX

1D GLQDPLNR L]SODþLO YSOLYDMR UD]OLþQL GHMDYQLNL 9 SULPHUX MDYQLK SR]LYRY (NR VNODGD MH GHMDQVND
L]YHGEDGHOGRORþHQDYSRJRGELVNRQþQLPNRULVWQLNRPQHSRYUDWQLKVUHGVWHY QSU]DHQRVWDQRYDQMVNH
VWDYEHMHURN]DL]YHGERXNUHSDRGGHYHWGRPHVHFHY]DYHþVWDQRYDQMVNHVWDYEHFHORRGGR
PHVHFHY]DQDNXSDYWREXVRYSDMHURNYH]DQQDQDURþLORDYWREXVDVVWUDQLREþLQHSULSURL]YDMDOFX
LQQDWRRGURNDGREDYHNLMHQDMPDQMãHVWPHVHFHYRGQDURþLOD 9RNYLUXVUHGVWHYWHKQLþQHSRPRþLVR
ELOH ILQDQFLUDQH DNWLYQRVWL R]DYHãþDQMD LQ L]REUDåHYDQMD SULSUDYOMHQH VWURNRYQH SRGODJH ] UD]OLþQLK
SRGURþLM XþLQNRYLWHUDEHYLURYNURåQRJRVSRGDUVWYRDOWHUQDWLYQDJRULYDYSURPHWXLSG L]YHGHQLVR
ELOL MDYQL UD]SLVL ]D QHYODGQH RUJDQL]DFLMH LQ REþLQH LWG &HORWQL VH]QDP L]YHGHQLK MDYQLK QDURþLO MH
GRVWRSHQQDVSOHWQLKVWUDQHK023

3URGDMD HPLVLMVNLK NXSRQRY SRWHND QD MDYQLK GUDåEDK QD QDþLQ LQ SRG SRJRML NRW MLK GRORþD 8UHGED

.RPLVLMH (8  (8  L]GDQD QD SRGODJL 'LUHNWLYH (6 5HSXEOLND 6ORYHQLMD VH MH
VNXSDM VGUXJLPLGUåDYDPLþODQLFDPL RGORþLOD ]DVNXSQLGUDåEHQL VLVWHP NL JD Y LPHQX WHKGUåDY
þODQLFL]YDMDERU]D((;L]/HLS]LJDY1HPþLML3URGDMDHPLVLMVNLKNXSRQRYSRWHNDQDRPHQMHQLQDþLQ
RGQRYHPEUD/HWDVRSULOLYLRGSURGDMHHPLVLMVNLKNXSRQRY]QDãDOLPLRHYURY9OHWX
 VH MH FHQD HPLVLMVNHJD NXSRQD ]DþHOD SRYHþHYDWL Y OHWX  MH FHQD HPLVLMVNLK NXSRQRY
GRVHJOD WXGL  HYURY Y VHSWHPEUX   &HQD RVWDMD YRODWLOQD ]DWR MH WHåNR QDWDQþQHMH RFHQLWL
YLãLQRSULOLYRYL]SURGDMHHPLVLMVNLKNXSRQRYYOHWX2EXSRãWHYDQMXGDER5HSXEOLND6ORYHQLMDY
SURGDMRQDMDYQLGUDåELYOHWXSUHGYLGRPDSRQXGLODPLOLMRQDWRQ&2VPRQDSRGODJLJLEDQMD
FHQHNXSRQRYL]SUHWHNORVWLOHWQLSULOLYYOHWXRFHQLOLQDPLRHYURY

9 SULPHUX GYLJD DOL SDGFD SRYSUHþQH FHQH HPLVLMVNLK NXSRQRY SURGDQLK QD MDYQLK GUDåEDK QDG DOL
SRGHYURYQDWRQR&2 LQSRVOHGLþQRYHþMLKDOLPDQMãLKSULOLYRYY6NODG]DSRGQHEQHVSUHPHPEH
VHSRQRYQRSURXþLSURJUDPSRUDEHVUHGVWHY6NODGD]DSRGQHEQHVSUHPHPEH9SULPHUXQH]DGRVWQLK
SULOLYRY]DåHSUHY]HWHREYH]QRVWLVHYVNODGX]GHMDQVNLPLSULOLYLSULODJRGLL]YDMDQMHSRJRGE




ͳ1DREPRþMLK]DNDWHUDVRVSUHMHWLRGORNLRQDþUWX]DL]EROMãDQMHNDNRYRVWL]UDND


8UHGED.RPLVLMH (8 ]GQHQRYHPEUDRþDVRYQHPQDþUWXXSUDYOMDQMXLQGUXJLKYLGLNLK
GUDåEHSUDYLFGRHPLVLMHWRSORJUHGQLKSOLQRYQDSRGODJL'LUHNWLYH(6(YURSVNHJDSDUODPHQWDLQ6YHWDR
Y]SRVWDYLWYLVLVWHPD]DWUJRYDQMHVSUDYLFDPLGRHPLVLMHWRSORJUHGQLKSOLQRYY6NXSQRVWL 8//ãW]GQH
VWU QD]DGQMHVSUHPHQMHQD]8UHGER.RPLVLMH (8 ]GQHIHEUXDUMDR
VSUHPHPEL8UHGEH (8 ãW]ODVWL]DUDGLGRORþLWYHNROLþLQHSUDYLFGRHPLVLMHWRSORJUHGQLKSOLQRYNLVH
ERGRSURGDMDOHQDGUDåELPHGOHWRPD± 8//ãW]GQHVWU 
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8SUDYLþHQL QDPHQL SRUDEH VUHGVWHY 6NODGD ]D SRGQHEQH VSUHPHPEH VR GRORþHQL SUHGYVHP QD
SRGODJL SUHGQRVWQLK QDORJ L] 2SHUDWLYQHJD SURJUDPD ]PDQMãDQMD HPLVLM WRSORJUHGQLK SOLQRY GR
OHWD  23 7*3   23 7*3  MH L]YHGEHQL QDþUW XNUHSRY ]D GRVHJDQMH SUDYQR
]DYH]XMRþHJD FLOMD 6ORYHQLMH ]D ]PDQMãDQMH HPLVLM WRSORJUHGQLK SOLQRY GR OHWD  L] WDNR
LPHQRYDQHJD 3RGQHEQRHQHUJHWVNHJD SDNHWD SR 2GORþEL (6 (PLVLMH WRSORJUHGQLK SOLQRY
VHY6ORYHQLMLGROHWDQDSRGODJLRPHQMHQHRGORþEHQHVPHMRSRYHþDWL]DYHþNRWãWLULRGVWRWNH
JOHGHQDOHWR

1DYHGHQL RSHUDWLYQL SURJUDP VH RVUHGRWRþD QD SRGURþMD R]LURPD VHNWRUMH NL LPDMR QDMYHþMH GHOHåH
YHPLVLMDKWRSORJUHGQLKSOLQRYYVHNWRUMLKNLQLVRYNOMXþHQLYVKHPRWUJRYDQMD]HPLVLMVNLPLNXSRQLWR
VR HPLVLMH L] UDEH JRULY ]D RJUHYDQMH VWDYE HPLVLMH L] SURPHWD NPHWLMVWYD LQ UDYQDQMD ] RGSDGNL
2SHUDWLYQL SURJUDP GRORþD WHPHOMQH FLOMH QDþHOD SUHGQRVWQH QDORJH LQ XVPHULWYH ]D XNUHSDQMH Y
6ORYHQLMLQDSRGURþMXEODåHQMDSRGQHEQLK VSUHPHPE GR OHWD  VSRJOHGRPGROHWD8NUHSL
GRORþHQL YQDYHGHQHP NURYQHP SURJUDPVNHP GRNXPHQWX VR NOMXþQL GHO SURJUDPD ]D VSUHPLQMDQMH
6ORYHQLMH YJRVSRGDUVWYR NL MH JRVSRGDUQR ] YLUL ]HOHQR LQ NRQNXUHQþQR QL]NRRJOMLþQR WHU NL Y FHORWL
ORþXMH JRVSRGDUVNR UDVW RG HPLVLM WRSORJUHGQLK SOLQRY L]EROMãXMH XþLQNRYLWRVW UDEH YLURY ]QLåXMH
WRSORJUHGQH SOLQH ] XþLQNRYLWRVWMR LQ LQRYDFLMDPL L]EROMãXMH NRQNXUHQþQRVW WHU VSRGEXMD UDVW LQ
]DSRVOHQRVW

.OMXþQL SURUDþXQVNL YLU ILQDQFLUDQMD XNUHSRY GRORþHQLK Y RPHQMHQHP SURJUDPX VR SUDY VUHGVWYD
6NODGD]DSRGQHEQHVSUHPHPEH

8SUDYLþHQL QDPHQL SRUDEH VUHGVWHY 6NODGD ]D SRGQHEQH VSUHPHPEH ]D YVH QDPHQH Y VNODGX
]=DNRQRPRYDUVWYXRNROMDVHGRORþLMRQDSRGODJLPHULO

9 0(5,/2 35,63(9(. . &,/-(0 1$ 32'52ý-8 32'1(%1,+ 635(0(0% L]YHGED
XNUHSRYRPRJRþDGRVHJDQMHFLOMHYLQREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHQDSRGURþMXSRGQHEQLK
VSUHPHPE SUHGQRVWQR QD SRGURþMLK NL MLK GRORþD HYURSVND ]DNRQRGDMD LQ QD NDWHULK LPD
5HSXEOLND6ORYHQLMD]DRVWDQNHSULL]YDMDQMX
9 0(5,/2 ,=32/1-(9$1-( 0('1$52'1,+ 2%9(=1267, L]SROQMHYDQMH PHGQDURGQLK
REYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLKSRGQHEQLKSUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLP
VSRUD]XPRP LQ GRORþLOL  þOHQD 2NYLUQH NRQYHQFLMH =GUXåHQLK QDURGRY R VSUHPHPEL

SRGQHEMD R ]DJRWRYLWYL XVWUH]QH ILQDQþQH LQ WHKQLþQH SRPRþL ]D PHGQDURGQH SRGQHEQH
DNWLYQRVWL QD SRGURþMX SRGQHEQLK VSUHPHPE ãH ]ODVWL ]D ]PDQMãHYDQMH HPLVLM WRSORJUHGQLK
SOLQRY LQ SULODJDMDQMH SRGQHEQLP VSUHPHPEDP Y PDQM UD]YLWLK GUåDYDK GUXJH PHGQDURGQH
REYH]QRVWLYRNYLUX(8LQPHGQDURGQLKRUJDQL]DFLM
9 0(5,/2 '2'$1$ 95('1267 GRSROQMXMH XVWUH]QH XNUHSH L] 2SHUDWLYQHJD SURJUDPD ]D
L]YDMDQMHHYURSVNHNRKH]LMVNHSROLWLNHYREGREMX±LQL]GUXJLKVHNWRUVNLKSURJUDPRY
LQQDþUWRY
9 0(5,/2 '26(*$1-( 6,1(5*,- YHþVWUDQVNL XþLQHN L]YHGEH XNUHSRY QD GRPDþH
JRVSRGDUVWYR RSUDYOMDQMHVWRULWHYLQGXVWULMVNDSURL]YRGQMD]DSRVORYDQMHYPDMKQLKLQVUHGQMH
YHOLNLKSRGMHWMLKQRYDGHORYQDPHVWD LQVHNWRUMH
9 0(5,/28ý,1.29,7267]PDQMãHYDQMHVWURãNRYYJRVSRGDUVWYXLQMDYQHPVHNWRUMX]DUDER
HQHUJLMHLQQDUDYQLKYLURY]DUDERHQHUJLMHSUHELYDOVWYXLQHQHUJHWVNHUHYãþLQHVRFLDOQRãLENLK
VNXSLQSUHELYDOVWYD
9 0(5,/235,35$9/-(12678.5(329=$,=9('%2XNUHSR]LURPDSURMHNWVHODKNR]DþQH
L]YDMDWLWDNRMSRVSUHMHWMXSURJUDPD






2GORþED(6(YURSVNHJDSDUODPHQWDLQ6YHWD]GQHDSULODRSUL]DGHYDQMXGUåDYþODQLF]D
]PDQMãDQMHHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRYGDGROHWDL]SROQLMR]DYH]R6NXSQRVWL]D]PDQMãDQMHHPLVLM
WRSORJUHGQLKSOLQRY 8//ãW]GQHVWU 

=DNRQRUDWLILNDFLML2NYLUQHNRQYHQFLMH=GUXåHQLKQDURGRYRVSUHPHPELSRGQHEMD 8UDGQLOLVW56±0HGQDURGQH
SRJRGEHãW 
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3URJUDPSRUDEHVUHGVWHY6NODGD]DSRGQHEQHVSUHPHPEHYOHWXYNOMXþXMHQDVOHGQMHXSUDYLþHQH
QDPHQHSRUDEHVUHGVWHY

ͳǤ  




=DGQMHYUHGQRVWLND]DOQLNDHPLVLMVNDSURGXNWLYQRVWNLRSLVXMHNROLNR%'3XVWYDULPR]DYVDNNLORJUDP
HPLVLM 7*3 ]D OHWR  NDåHMR GD MH UDVW JRVSRGDUVNH DNWLYQRVWL WHPHOMLOD QD SRYHþDQMX HPLVLM
ýHSUDYVHMHHPLVLMVNDSURGXNWLYQRVWRGOHWDL]EROMãDOD]DSDMHELODUDVWHPLVLMYOHWX
YHþMDRGJRVSRGDUVNHUDVWLNDUMHYQDVSURWMX]]DVWDYOMHQLPLFLOML&LOM237*3MH]L]YDMDQMHP
XNUHSRY ]PDQMãHYDQMD HPLVLM 7*3 ]DJRWRYLWL WUDMQRVWQR UDVW JRVSRGDUVWYD 3UHKRG Y QL]NRRJOMLþQR
GUXåER RE KNUDWQHP SRYHþHYDQMX NRQNXUHQþQRVWL JRVSRGDUVWYD LQ YDUQRVWL RVNUEH ] HQHUJLMR PRUD
]DWR WHPHOMLWL QD LQRYDFLMDK WHU VSRGEXMDQMX WUDMQRVWQH SRWURãQMH LQ SURL]YRGQMH 1L]NRRJOMLþQR NURåQR
JRVSRGDUVWYR MH NOMXþQR ]D GROJRURþQR ]PDQMãHYDQMH HPLVLM 7*3 VDM XNUHSL JOHGH NURåQHJD
JRVSRGDUVWYDLQXþLQNRYLWHUDEHYLURYPRþQRSRYHþXMHMRUD]YRMQRRNROMVNHPRåQRVWL

=DVSRGEXGLWHYSUHKRGDYQL]NRRJOMLþQRLQSRGQHEQRRGSRUQRGUXåERYVRGHORYDQMX]JRVSRGDUVWYRP
VH ERVWD Y OHWX  L]YHGOD GYD XNUHSD )LQDQþQH VSRGEXGH ]D SRGMHWMD ]D QDORåEH Y WUDMQRVWQR
PRELOQRVW ERGR GRSROQLOH SR]LY (NR VNODGD ]D QDORåEH Y REQRYOMLYH YLUH HQHUJLMH LQ XþLQNRYLWR UDER
HQHUJLMH 29( LQ 85(  XNUHS 6XEYHQFLMH ]D QHSRVUHGQH WXMH LQ GRPDþH LQYHVWLFLMH SD ER SRQXGLO
SRGMHWMHPVXEYHQFLMH]DQDORåEHNLERGRGROJRURþQRRPRJRþDOHSUHKRG6ORYHQLMHYQL]NRRJOMLþQRLQ
SRGQHEQRRGSRUQRJRVSRGDUVWYR

9LãLQDVUHGVWHYSRXNUHSLK
GRPLR
)LQDQþQHVSRGEXGH]DSRGMHWMD]DQDORåEHYWUDMQRVWQRPRELOQRVW
GRPLR
6XEYHQFLMH]DGRPDþHLQWXMH]DþHWQHLQYHVWLFLMHYGHMDYQRVWLSRPHPEQH]DSUHKRGY
QL]NRRJOMLþQRNURåQRLQSRGQHEQRRGSRUQRJRVSRGDUVWYR
GRPLR
3RGSRUDSUHKRGXYNURåQRQL]NRRJOMLþQRLQSRGQHEQRRGSRUQRJRVSRGDUVWYR
VNXSDM
GRPLR




ʹǤ  e  



237*3YVNODGXVFLOML2GORþEH(6SUHGYLGHYDSRPHPEQD]QLåDQMDHPLVLMYVHNWRUMX
SURPHWVDMSURPHWXVWYDULGREULKRGVWRWNRYHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRYL]YHQ(76VHNWRUMD+NUDWLMH
SURPHWWXGLSRPHPEHQYLURQHVQDåHYDO]XQDQMHJD]UDNDLQKUXSDWHUVWURãNRY]DSUHELYDOVWYR]DWRMH
QXMQR WUHED VSRGEXGLWL KLWUHMãL SUHKRG QD EROM WUDMQRVWQR PRELOQRVW (PLVLMH 7*3 Y VHNWRUMX SURPHW Y
OHWXVRVHJOHGHQDSUHWHNOROHWRSRYHþDOH]DNDUMHL]UD]LWRYHþRGUDVWL%'3Y6ORYHQLMLY
WHP OHWX    7R NDåH QD RGVRWQRVW UD]NRUDND LQ RGGDOMHYDQMH RG FLOMD ]QLåHYDQMD HPLVLM Y WHP
VHNWRUMX3URPHWMHHGLQLVHNWRUYNDWHUHPVRVHHPLVLMHYREGREMXíSRYHþDOHLQVLFHU]D
,]SROQMHYDQMHFLOMDYOHWXMHYWHPVHNWRUMXQHJRWRYR

=DWRVHYOHWXSUHGYLGHYDWDQDGDOMHYDQMHYSUHWHNOLKOHWLK]DþHWLKXNUHSRYWXGLWLVWLKNLSRWHNDMRY
RNYLUX(NRVNODGD2EWHPVHSUHGYLGHYDXPHVWLWHYQHNDWHULKQRYLKSURMHNWRYSUHGYVHPQDSRGURþMX
VSRGEXMDQMDUD]YRMDWUJDDOWHUQDWLYQLKJRULYYSURPHWX

9LãLQDVUHGVWHYSRXNUHSLK
GRPLR
1DNXSQRYLKYR]LO]DSUHYR]SRWQLNRY
GRPLR
6SRGEXMDQMHWUDMQRVWQHPRELOQRVWLREPRþLMRKUDQMDQMDQDUDYH
GRPLR
6SRGEXMDQMHUD]YRMDWUJDDOWHUQDWLYQLKJRULYYSURPHWX
GRPLR 8UHGLWHYLQL]JUDGQMDNROHVDUVNHLQIUDVWUXNWXUH
VNXSDM
GRPLR
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'RVHJDQMHFLOMHYQDSRGURþMXREQRYOMLYLKYLURYHQHUJLMH 29( SULVSHYDNGRVHJDQMXFLOMHYQDSRGURþMX
]PDQMãHYDQMDHPLVLM7*3(PLVLMH7*3L]JRVSRGLQMVWHYVROHPDQMãLGHO OHWDHPLVLMHL]
VWRULWYHQLKGHMDYQRVWLSDYVHKHPLVLML]YHQ(76VHNWRUMDVNXSQRWRUHM YHQGDUSRYHþXMHMR
]DRVWDQHN SUL GRVHJDQMX LQGLNDWLYQHJD VHNWRUVNHJD FLOMD 23 7*3  9]URN ]D QHGRVHJDQMH
LQGLNDWLYQH VHNWRUVNH FLOMQH YUHGQRVWL VR Y VWDQRYDQMVNHP LQ WXGL MDYQHP VHNWRUMX QD NDU NDåHMR
YUHGQRVWL ND]DOFHY ]D VSUHPOMDQMH L]YDMDQMD 23 7*3 8NUHSL QD SRGURþMX HQHUJHWVNH XþLQNRYLWRVWL
XþLQNRYLWH UDEH HQHUJLMH ± 85(  VR Y SULVWRMQRVWL 0LQLVWUVWYD ]D LQIUDVWUXNWXUR NL VRILQDQFLUD XNUHSH
85(SUDYQLKLQIL]LþQLKRVHESUHN(NRVNODGDWHUXNUHSHMDYQHJDVHNWRUMDLQLQYHVWLFLMY85(MDYQHJD
VHNWRUMD L] HYURSVNLK VUHGVWHY 6UHGVWYD 6NODGD ]D SRGQHEQH VSUHPHPEH ERGR WDNR Y OHWX 
QDPHQMHQD OH ]D QDORåEH Y WUDMQRVWQR OHVHQR JUDGQMR NL ER GROJRURþQR LQ ãLUãH ODKNR SULVSHYDOD N
]QLåDQMXHPLVLM7*3VVKUDQMHYDQMHP&2YOHVXLQQLåMHJDRJOMLþQHJDRGWLVD2EWHPERGRVUHGVWYD
QDPHQMHQDWXGLSRGSRULLQIUDVWUXNWXUQLKXUHGLWHYQDREPRþMX'31]D+(0RNULFH


9LãLQDVUHGVWHYSRXNUHSLK
GRPLR
7UDMQRVWQDOHVHQDJUDGQMD
GRPLR
,]JUDGQMDGHODXUHGLWHY+(0RNULFH
VNXSDM
GRPLR


ͶǤ  

   


3URMHNWª2FHQHSRGQHEQLKVSUHPHPEY6ORYHQLMLGRNRQFDVWROHWMD©NLJDMHL]YHGOD$JHQFLMD56
]DRNROMHNRQHFOHWDNDåHSUYHSURMHNWQHUH]XOWDWHRYSOLYLKSRGQHEQLKVSUHPHPEY6ORYHQLML7L
RPRJRþDMR QDGDOMQMH VWDOQR ]DJRWDYOMDQMH LQ VSRURþDQMH SRGQHEQLK VWRULWHY R]LURPD LQIRUPDFLM R
SRGQHEQLK UD]PHUDK LQ SULþDNRYDQLK VSUHPHPEDK SRGQHEMD NL VR SULUHMHQH ]D SRVHEQH QDPHQH
XSRUDEQLNRYLQREOLNRYDQHYQMLPSULMD]QLREOLNLNLRPRJRþDSUHSURVWRQDGDOMQMRXSRUDER=DXVWUH]QR
SULSUDYRVHNWRUMHYQDSULþDNRYDQHYSOLYHSRGQHEQLKVSUHPHPEMHSUHGYLGHQDSULSUDYDRFHQLQQDþUWRY
SULODJDMDQMDSRGQHEQLPVSUHPHPEDPYRNYLUXWHKQLþQHSRPRþL9QHNDWHULKSULPHULKNMHUVRWHRFHQH
LQXNUHSLåH]QDQLNRWQSUJOHGHRKUDQMDQMDELRWVNHUD]QRYUVWQRVWLVHODKNR]DþQHL]YDMDQMHXNUHSRY
REYODGRYDQMH YSOLYRY SRGQHEQLK VSUHPHPE QD PRNULãþD Y XSUDYOMDQLK ]DYDURYDQLK REPRþMLK
SUHSUHþHYDQMH LQ REYODGRYDQMH YQRVD LQ ãLUMHQMD LQYD]LYQLK WXMHURGQLK YUVW  2E WHP MH GHO QDPHQD Y
RNYLUX SULODJDMDQMD SRGQHEQLP VSUHPHPEDP WXGL ]DJRWRYLWL GD VH QD åH ]D]QDQH SRVOHGLFH Y REOLNL
SRYHþDQHSRJRVWRVWLLQLQWHQ]LYQRVWLHNVWUHPQLKYUHPHQVNLKSRMDYRYWXGLXVWUH]QRRG]RYHPR]DWRMH
SUHGYLGHQWXGLXNUHSVRILQDQFLUDQMDSURJUDPRYRGSUDYHSRVOHGLFQDUDYQLKQHVUHþ

9LãLQDVUHGVWHYSRXNUHSLK
GRPLR ,]YDMDQMHXNUHSRY]DRKUDQMDQMHELRWVNHUD]QRYUVWQRVWL
GRPLR 6RILQDQFLUDQMHSURJUDPRYRGSUDYHSRVOHGLFQDUDYQLKQHVUHþ
GRPLR
,]JUDGQMDLQREQRYDYHþQDPHQVNLKDNXPXODFLM
VNXSDM
PLR


ͷǤ  ǡ    


9 VNODGX ] 23 7*3  MH SRGSRUD UD]LVNDYDP LQ LQRYDFLMDP HQR RG WUHK SRGURþLM QD NDWHUR VR
RVUHGRWRþHQLXNUHSL]DVSRGEXMDQMH]HOHQHUDVWLJRVSRGDUVWYD6SRGEXMDQMHLQRYDFLMMHPHGNOMXþQLPL
XVPHULWYDPL Y RNYLUX &LOMD  1L]NRRJOMLþQR NURåQR JRVSRGDUVWYR Y 6WUDWHJLML UD]YRMD 6ORYHQLMH 
$NWLYQRVWL237*3LQ656MHVPLVHOQRSRYH]DWLVSULSUDYDPL6ORYHQLMHQDþUSDQMHVUHGVWHY
6NODGD]DLQRYDFLMH(8 Innovation Fund 7RMHNOMXþQLXNUHS(YURSVNHXQLMH]DSRGSRURLQRYDFLMDP
QD SRGURþMLK QL]NRRJOMLþQLK WHKQRORJLM Y QDVOHGQMHP SURJUDPVNHP REGREMX 9 VNODG VH ER SUHQHVHO
QHSRUDEOMHQLGHOVUHGVWHYL]SUHGKRGQHJDLQVWUXPHQWD 1(5YNDWHUHP6ORYHQLMDQLVRGHORYDOD 




=DGQMHYUHGQRVWLND]DOFHYVRGRVWRSQHY3RURþLOXSULSUDYOMHQHPYRNYLUX3RGQHEQHJDRJOHGDODGRVWRSQR
QDKWWSVZZZSRGQHEQDSRWVLZSFRQWHQWXSORDGV3RGQHEQRB2JOHGDORBB=YH]HNSGI
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QDWR VH ER Y REGREMX  ±  YDQM QDWHNDOD NXSQLQD L] SURGDMH HPLVLMVNLK NXSRQRY ± SR SUYLK
RFHQDK VNXSQR  PLOLMDUG HYURY 3RGUREQD SUDYLOD ]D QRYL VNODG ãH QLVR ELOD VSUHMHWD QRYL VNODG MH
RNYLUQR GRORþHQ ] XVWUH]QR GLUHNWLYR VSUHMHWR PDUFD OHWRV 'LUHNWLYD (8   (3 LQ 6YHWD 
SRGUREQDSUDYLODSDERRSUHGHOLOGHOHJLUDQLDNWNLJDNRPLVLMDSUHGYLGRPDVSUHMPHGRNRQFDLQ
]DþQH YHOMDWL Y OHWX  'HOHJLUDQL DNW ER RSUHGHOLO WXGL SRGURþMD QL]NRRJOMLþQLK WHKQRORJLM NMHU ER
SRGSRUDQDPHQMHQDLQRYDFLMVNLPSURMHNWRP=DþHWHNGHORYDQMDVNODGDMHSUHGYLGHQYOHWX

9 RNYLUX XNUHSD ªUD]LVNDYH UD]YRM LQ LQRYDFLMH© ER SRGSRUD SUHGQRVWQR QDPHQMHQD SURMHNWRP ]D
UD]YRM SLORWQL SUHL]NXV LQ GHPRQVWUDFLMR QL]NRRJOMLþQLK WHKQRORJLM WHU VWRULWHY ] PRåQRVWMR ]QDWQLK
SULKUDQNRY SUL HPLVLMDK 7*3 LQ KNUDWL SRPHPEQHJD ]PDQMãDQMD RNROMVNHJD HNRORãNHJD  RGWLVD V
VRþDVQLPL SR]LWLYQLPL XþLQNL QD HNRQRPVNR LQ VRFLDOQR UD]VHåQRVW WUDMQRVWQHJD UD]YRMD ]ODVWL JOHGH
QDGJUDGQMHYYHþMHSURMHNWHSUHGYLGRPDXSUDYLþHQH]DNDQGLGLUDQMH]DVUHGVWYD6NODGD]DLQRYDFLMH
(89RNYLUXWHJDXNUHSDERSRGSRUDODKNRGRGHOMHQDSUHNMDYQHJDUD]SLVDR]LURPDMDYQHJDQDURþLOD
UD]LVNRYDOQLP UD]YRMQLP LQ LQRYDFLMVNLP RUJDQL]DFLMDP WHU JRVSRGDUVNLP GUXåEDP Y MDYQHP LQ
]DVHEQHP VHNWRUMX ]D VRILQDQFLUDQMH UD]YRMQRLQRYDFLMVNLK SLORWQLK LQ GHPRQVWUDFLMVNLK SURMHNWRY QD
SRGURþMLKQL]NRRJOMLþQLKWHKQRORJLMLQVWRULWHYWHUSULODJDMDQMDQDSRGQHEQHVSUHPHPEHYRNYLUXSLORWQLK
LQGHPRQVWUDFLMVNLKSURMHNWRYSDWXGLGUXJLPSDUWQHUMHPLQXGHOHåHQFHPYSURMHNWLK

9 RNYLUX QDPHQDVSRGEXMDQMD UD]LVNDY ERGR ãH QDSUHM ]DJRWRYOMHQD VUHGVWYD ]D UD]LVNRYDOQL SURMHNW
SRGQDVORYRP*(2)22' Geothermal Energy for Circular Food ProductionJHRWHUPDOQDHQHUJLMD]D
SULGHORYDQMH KUDQH  &LOM SURMHNWD MH ]DJRWRYLWL XSRUDEQRVW JHRWHUPDOQH HQHUJLMH ]D VLVWHP NURåQH
SURL]YRGQMH KUDQH 0RGHO UD]YLW Y RNYLUX SURMHNWD ER XSRUDEOMHQ WXGL ]D QDþUWRYDQMH VLVWHPRY NL
XSRUDEOMDMRJHRWHUPDOQRWRSORWRQDREPRþMX6ORYHQLMH

9LãLQDVUHGVWHYSRXNUHSLK
GRPLR
3RGSRUD55,QDSRGURþMXSRGQHEQLKVSUHPHPE
VNXSDM
GRPLR


Ǥ  

   e e    ~




9RNYLUXWHJDQDPHQDERXNUHS3URJUDPVNRVRILQDQFLUDQMHQHYODGQLKRUJDQL]DFLMSUHNMDYQHJDUD]SLVD
QHYODGQLP RUJDQL]DFLMDP QXGLO VRILQDQFLUDQMH SURMHNWRY Y RNYLUX SURJUDPRY V SRGURþMD SRGQHEQLK
VSUHPHPE Y NDWHULK ERGR SUHGODJDQH UHãLWYH QD SRGURþMX R]DYHãþDQMD L]REUDåHYDQMD LQ
XVSRVDEOMDQMD]DSUHKRGYGUXåERNLER]YLULJRVSRGDUQD]HOHQDSRGQHEQRRGSRUQDLQNRQNXUHQþQR
QL]NRRJOMLþQD WHU ]D LQIRUPLUDQMH R NRULVWLK EODåHQMD SRGQHEQLK VSUHPHPE LQ SULODJDMDQMD QDQMH WHU
SUDNWLþQLK YLGLNLK L]YDMDQMD XNUHSRY YNOMXþQR ] L]YDMDQMHP LQRYDWLYQLK SLORWQLK LQ GHPRQVWUDFLMVNLK
XNUHSRY]DEODåHQMHSRGQHEQLKVSUHPHPELQSULODJDMDQMHQDQMH

3RVHEHQGHOQDPHQDSUHGVWDYOMDXNUHSQDPHQMHQãLUãLFLYLOQLGUXåEL]DYNOMXþHYDQMHYGRPDþHLQWXMH
DNWLYQRVWL QD SRGURþMX EODåHQMD SRGQHEQLK VSUHPHPE LQ SULODJDMDQMH QDQMH 9 RNYLUX SR]LYD ER
SUHGODJDQR VRILQDQFLUDQMH UD]OLþQLK DNWLYQRVWL V SRGURþMD SRGQHEQLK VSUHPHPE NRW VR XGHOHåEH QD
NRQIHUHQFDKVHPLQDUMLKLQGUXJLKGRJRGNLKL]REUDåHYDQMDLQXVSRVDEOMDQMDSULSUDYDEURãXU]ORåHQN
LQGUXJHJDLQIRUPDWLYQHJDJUDGLYDL]YDMDQMHDNWLYQRVWL]DSRYH]RYDQMHLQVRGHORYDQMH

9LãLQDVUHGVWHYSRXNUHSLK
PLR
6RILQDQFLUDQMHQHYODGQLKRUJDQL]DFLM
PLR
3RGQHEQHDNWLYQRVWLãLUãHFLYLOQHGUXåEH
VNXSDM
GRPLR


Ǥ  ,


)LQDQþQDSRPRþGUåDYDPYUD]YRMXMHELODHQDRGNOMXþQLK]DKWHYãWHYLOQLKGUåDYSULSULSUDYLQRYHJD
VYHWRYQHJDSRGQHEQHJDVSRUD]XPD.HUMHVYHWRYQLVSRUD]XPQXMQLSRJRM]DXþLQNRYLWRREYODGRYDQMH
SRGQHEQLK VSUHPHPE MH SRPHPEQR GD UD]YLWH GUåDYH SRJRGEHQLFH YRNYLUX VYRMLK ]PRåQRVWL
SULVSHYDMR VYRM GHO N SRGQHEQL UD]YRMQL SRPRþL (8 LQ GUåDYH þODQLFH VR VYRMH VWDOLãþH JOHGH
SRGQHEQHJD ILQDQFLUDQMD L]UD]LOH Y VNOHSLK 6YHWD (8 LQ 6YHWD (8 ]D RNROMH NL MLK MH SRGSUOD WXGL
5HSXEOLND 6ORYHQLMD(8LQGUåDYHþODQLFH WHU GUXJH UD]YLWH GUåDYH VYHWD VR VH Y RNYLUX SRJDMDQM]D
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QRYSRGQHEQLVSRUD]XP]DYH]DOHGDERGRGRGDWQDVUHGVWYDVNXãDOH]DJRWRYLWLGROHWDYVNODGX
]]PRåQRVWPLSRVDPH]QLKUD]YLWLKGUåDY

6ORYHQLMDERYOHWX]DJRWRYLODGRGDWQDVUHGVWYD]DSRGQHEQRUD]YRMQRSRPRþ'HOERQDPHQMHQ
VRILQDQFLUDQMXSURMHNWRYYVNODGX]=DNRQRPRPHGQDURGQHPUD]YRMQHPVRGHORYDQMXLQKXPDQLWDUQL
SRPRþL5HSXEOLNH6ORYHQLMH+NUDWLERGRSUYLþ]DJRWRYOMHQDVUHGVWYD]DYSODþLODYPHGQDURGQLVNODG
XVWDQRYOMHQ ] QDPHQRP ILQDQFLUDQMD SRGQHEQLK UD]YRMQLK SURMHNWRY =HOHQL SRGQHEQL VNODG Green
Climate fund*&) YYLãLQLPLRHYURY

9LãLQDVUHGVWHYSRXNUHSLK
GRPLR
0HGQDURGQLSRGQHEQLSURMHNWL
GRPLR
9SODþLODY=HOHQLSRGQHEQLVNODG
VNXSDM
GRPLR


ͺǤ 

   

ͻǤ 

 ,,




6UHGVWYD SRGQHEQHJD VNODGD ERGR NRW GRVOHM QDPHQMHQD VRILQDQFLUDQMX WUDGLFLRQDOQLK LQ LQWHJUDOQLK
SURMHNWRY ]D NDWHUH MH (YURSVND NRPLVLMD RGREULOD VRILQDQFLUDQMH L] SURJUDPD /,)( NL RG OHWD 
RPRJRþD WXGL SULMDYR SURMHNWRY V SRGURþMD SRGQHEQLK VSUHPHPE 3RJRML ]D GRGHOLWHY VUHGVWHY L]
6NODGD ]D SRGQHEQH VSUHPHPEH VR GD MH SURMHNWQL SUHGORJ ]D VRILQDQFLUDQMH ] RGORþER SRWUGLOD
(YURSVND NRPLVLMD GD MH XSUDYLþHQHF QRVLOHF SURMHNWD  ] (YURSVNR NRPLVLMR VNOHQLO SRJRGER R
VRILQDQFLUDQMXLQGDMHVRILQDQFLUDQMHQDPHQMHQRDNFLMDPSURMHNWDL]SRGSURJUDPDªSRGQHEQLXNUHSL©
NLVHERGRL]YDMDOLQDR]HPOMX5HSXEOLNH6ORYHQLMH6UHGVWYDVHERGRSRUDEOMDODYVNODGXVVNOHQMHQLPL
SRJRGEDPL GR L]WHND QMLKRYH YHOMDYQRVWL 3RJRGEH VH ERGR VNOHSDOH ]D UD]OLþQD REGREMD WHU ERGR
þDVRYQR XVNODMHQH V SRJRGEDPL PHG (YURSVNR NRPLVLMR LQ XSUDYLþHQFL SURMHNWQLK SUHGORJRY
7UDGLFLRQDOQL SURMHNWL ERGR VRILQDQFLUDQL Y YLãLQL GR   XSUDYLþHQLK VWURãNRY NDNRU GRVOHM
6RILQDQFLUDQMHMHSUHGYLGHQRWXGL]DSURMHNWH]DNDWHUHER(YURSVNDNRPLVLMDRGREULODVRILQDQFLUDQMH
QDSRGODJLUD]SLVDYOHWX'RVOHMVWDELOLSRGSLVDQLSRJRGEL]DGYDRGREUHQDSRGQHEQDSURMHNWD
/,)(9L9D&&$GDSWLQ/,)(3RGQHEQDSRW

,QWHJUDOQLSURMHNW/,)(,3&$5(&/,0$7(MHSURMHNWNLVHERL]YDMDORGGRSUL
þHPHU MH Y FHORWQHP REGREMX GHOHå 0LQLVWUVWYD ]D RNROMH LQ SURVWRU NRW YRGLOQHJD SDUWQHUMD SURMHNWD
PLOLMRQDHYURYYOHWXSDMHWDGHOHåGRPLOLMRQDHYURY

9LãLQDVUHGVWHY]DXNUHS
GRPLR
,QWHJUDOQLSURMHNW/,)(&$5(&/,0$7(
VNXSDM
GRPLR



7HKQLþQD SRPRþ MH QDPHQMHQD SULSUDYL SRWUHEQLK VWURNRYQLK SRGODJ Y SRGSRUR L]YDMDQMX XNUHSRY
R]LURPD VWUDWHãNLK LQ L]YHGEHQLK DNWRY WHU ]DNRQRGDMH V SRGURþMD ]PDQMãHYDQMD HPLVLM WRSORJUHGQLK
SOLQRYLQSULODJDMDQMDSRGQHEQLPVSUHPHPEDP

=ODVWLVRXSUDYLþHQLQDPHQLYSRGSRURSURMHNWRPLQXNUHSRPQDSRGURþMXR]DYHãþDQMDXVSRVDEOMDQMD
L]REUDåHYDQMD ]D SULSUDYR SRGQHEQLK SURMHNFLM VFHQDULMHY Y]SRVWDYLWHY PHWRGRORJLM SULSUDYR
VWURNRYQLK DQDOL] VRUWLUQLK LQ GUXJLK DQDOL] VWUDWHJLM DNFLMVNLK QDþUWRY RFHQ WYHJDQM LQ GUXJLK
VWURNRYQLK SRGODJ ]D QDþUWRYDQMH XNUHSRY LQ LQVWUXPHQWRY ]D SULSUDYR VSUHPHPE ]DNRQRGDMH LQ
VWDOLãþ WHU ]D SUHVRMR L]YHGEH LQ XþLQNRYLWRVWL R]LURPD XþLQNRY XNUHSRY SUHGORJRY VWUDWHãNLK LQ
L]YHGEHQLK DNWRY WHU VWDOLãþ GUåDYH ]D Y]SRVWDYLWHY SRVRGRELWHY LQ Y]GUåHYDQMH VSOHWQLK SRUWDORY
]ELUN SRGDWNRY SULURþQLNRY EURãXU SULSRURþLO LQ VPHUQLF 8SUDYLþHQL QDPHQL VR WXGL YVH QXMQR
SRWUHEQH DNWLYQRVWL ]D SULSUDYR XNUHSRY LQ SURMHNWRY NRW VR VWURãNL RUJDQL]DFLMH GHODYQLF VUHþDQM
PHGQDURGQLKNRQIHUHQFSRVYHWRYLSG

9LãLQDVUHGVWHYLQQDPHQWHKQLþQDSRPRþ±GRVUHGVWHYVNODGD VNXSDMYPLRHYURY 
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ͳͳǤ



ͳʹǤ



ͳ͵Ǥ

 

0LQLVWUVWYR]DRNROMHLQSURVWRUMHYVNODGX]GRORþEDPLþOHQD=DNRQDRYDUVWYXRNROMDSULVWRMQR]D
XSUDYOMDQMHVLVWHPDWUJRYDQMD]HPLVLMVNLPLNXSRQL9RNYLUXWHKSULVWRMQRVWLERGRVUHGVWYD6NODGD]D
SRGQHEQHVSUHPHPEHQDPHQMHQD]DSODþLOR
9 VWURãNRYRSUDYOMDQMDQDORJXUDGQHJDGUDåLWHOMDNLMLKQDSRGODJLSRJRGEHYVNODGX]GRORþEDPL
þOHQD=DNRQDRYDUVWYXRNROMDRSUDYOMD6ORYHQVNDL]YR]QDLQUD]YRMQDEDQNDGG
9 VWURãNRY(NRVNODGD]DL]YHGERMDYQLKUD]SLVRYSR]LYRYSRWHPSURJUDPX SRSRJRGEL 
9 SUHQRYDLQSRVRGRELWHYLQIRUPDFLMVNHJDVLVWHPD6ORYHQVNHDNUHGLWDFLMH ,66$ 

=D SODþLOR VWURãNRY (NR VNODGD YNOMXþQR ] XVWUH]QLP GHOHåHP VWURãNRY SUHQRYH LQIRUPDFLMVNHJD
VLVWHPD LQYHVWLFLMVNLK VWURãNL  MH SUHGYLGHQR GR  HYURY OHWQR ]D RSUDYOMDQMH QDORJ XUDGQHJD
GUDåLWHOMDSDGRHYURYOHWQR=DSODþLOR,66$MHSUHGYLGHQRHYURYYOHWX


   ,eǤͶͲȀʹͲͲͻȀ


ýHSUDYQDPHUDYD5HSXEOLND6ORYHQLMDREYH]QRVW]PDQMãDQMDHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRYGROHWD
GRVHþL]L]YHGERGRPDþLKXNUHSRY]PDQMãDQMDHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRYGRORþHQLKY237*3
NLJDMH9ODGD56VSUHMHODGHFHPEUDMHYSULPHUXQHL]YHGEHWHKLQQH]DJRWDYOMDQMDL]SROQMHYDQMD
REYH]QRVWL YSRVDPH]QHP OHWX WUHED ]DJRWRYLWL VUHGVWYD ]D ]DJRWDYOMDQMH VNODGQRVWL ]

2GORþER(6 9VNODGX]GRORþLOL WH RGORþEHER 6ORYHQLMD]D]DJRWDYOMDQMHVNODGQRVWLODKNR
XSRUDELOD HQRWH &(5 LQ (58 LQDOL HQRWH $($ HQRWH GRGHOMHQLK NROLþLQ HPLVLM  (QRWH &(5(58 MH
PRJRþH SULGRELWL QD WUJX HPLVLMVNLK NXSRQRY PHGWHP NR MH HQRWH $($ PRJRþH SULGRELWL VDPR SUL
GUXJLKGUåDYDKþODQLFDKVDM]DNRQRGDMDQHSUHGYLGHYDSRVUHGQLNRY

2FHQH SRWUHEQLK VUHGVWHY ãH QL PRJRþH SRGDWL ]GDM HPLVLMVNH HYLGHQFH NDåHMR GD 5HSXEOLND
6ORYHQLMDOHWQHFLOMHQDSRGURþMXHPLVLM7*3GRVHJDLQ]D]GDMWXGL]QDWQRSUHVHJD(PLVLMH7*3YOHWX
VRELOH]DQLåMHRGGRYROMHQLK3URMHNFLMHNDåHMRGDER5HSXEOLND6ORYHQLMDGRVHJODWXGLFLOMH
GROHWDGRORþHQHQDSRGODJL2GORþEH(6WMQDMYHþSRYHþDQMHHPLVLM7*3JOHGH
QDOHWR





9RNYLUXWHJDQDPHQDVHSUHGYLGHYDL]YDMDQMHQHSUHGYLGHQLKYVHELQNLVHODKNRILQDQFLUDMRL]6NODGD
]D SRGQHEQH VSUHPHPEH QD SRGODJL  þOHQD =DNRQD R YDUVWYX RNROMD Y YLãLQL GR  PLR HYURY
9VHELQRXNUHSDVSUHMPHYODGDQDSUHGORJPLQLVWUDSULVWRMQHJD]DRNROMH]XYUVWLWYLMRSURMHNWDY1DþUW
UD]YRMQLK SURJUDPRY 6UHGVWYD VR UH]HUYLUDQD QD HYLGHQþQHP SURMHNWX ]DWR ]D XYUVWLWHY QRYLK
SURMHNWRYL]WHJDQDVORYDY1DþUWUD]YRMQLKSURJUDPRYQLWUHEDVSUHPHQLWL3URJUDPDSRUDEHVUHGVWHY
6NODGD]DSRGQHEQHVSUHPHPEH]DOHWR







9RNYLUXWHJDQDPHQDER]DJRWRYOMHQRQDGDOMQMHILQDQFLUDQMHXNUHSRYNLVRELOLSUHGYLGHQLYSURJUDPLK
SRUDEH 6NODGD ]D SRGQHEQH VSUHPHPEH Y OHWLK SUHG OHWRP  9VHELQH XNUHSRY VR ELOH åH
RSUHGHOMHQH Y SURJUDPLK LQ XYUãþHQH Y 1DþUW UD]YRMQLK SURJUDPRY 6UHGVWYD VR UH]HUYLUDQD ]D
L]SODþLODJUHVDPR]DSUHQRVL]SODþLOYOHWX]DWRQRYLKSURMHNWRYQLWUHEDXYUVWLWLY1DþUWUD]YRMQLK
SURJUDPRY DOL GRGDWQR REUD]ORåLWL SRUDEH SR XNUHSLK L] 3URJUDPD SRUDEH VUHGVWHY 6NODGD ]D
SRGQHEQHVSUHPHPEH]DOHWR




2GORþED (6 (YURSVNHJD SDUODPHQWD LQ 6YHWD ] GQH DSULOD  R SUL]DGHYDQMX GUåDY þODQLF ]D
]PDQMãDQMH HPLVLM WRSORJUHGQLK SOLQRY GD GR OHWD  L]SROQLMR ]DYH]R 6NXSQRVWL ]D ]PDQMãDQMH HPLVLM
WRSORJUHGQLKSOLQRY 8//ãW]GQHVWU 
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1DPHQ6RGHORYDQMH]JRVSRGDUVWYRP
2SLVXNUHSD)LQDQþQHVSRGEXGH]DSRGMHWMD]DQDORåEHYWUDMQRVWQRPRELOQRVW

1D(NRVNODGXVRYRNWREUXREMDYLOLMDYQLSR]LYYNDWHUHPILQDQþQHVSRGEXGH WDNRYREOLNL
QHSRYUDWQLKVUHGVWHYNRWNUHGLWDVVXEYHQFLRQLUDQRREUHVWQRPHUR GRGHOMXMHMRSRSUDYLOXSRPRþL»de
minimis« GR(85 ]DQRYHQDORåEHXþLQNRYLWHUDEHLQUDEHREQRYOMLYLKYLURYHQHUJLMHQD
REPRþMX5HSXEOLNH6ORYHQLMH7RMHSUYLWRYUVWQLSR]LY]DSRGMHWMDVUHGVWYD]DQDORåEHVR
]DJRWRYOMHQDYRNYLUXSULVSHYND]DHQHUJHWVNRXþLQNRYLWRVWLQVHQDPHQMDMR]DXNUHSHXþLQNRYLWHUDEH
HQHUJLMHYVWDYEDKXþLQNRYLWHUDEHHOHNWULþQHHQHUJLMHUDEHRGSDGQHWRSORWHYSURFHVLKWHUSRYHþDQMH
UDEHREQRYOMLYLKYLURYHQHUJLMH9HþQDVSOHWQLVWUDQLKWWSVZZZHNRVNODGVLSUDYQHRVHEHMDYQH
REMDYHSULND]LSXEOLFDWLRQ,' 

3RPHPEQRMHGRGDWQR]DJRWRYLWLVUHGVWYD]DXNUHSHVSRGURþMDWUDMQRVWQHPRELOQRVWLNLELVSRGEXGLOD
WXGLSUHKRGQDWUDMQRVWQRPRELOQRVWY]DVHEQHPVHNWRUMXLQVWHPSULVSHYDODN]PDQMãHYDQMXHPLVLMY
VHNWRUMXSURPHW3UHGYLGHYDVHGRSROQLWHY]JRUDMQDYHGHQHJDSR]LYD(NRVNODGDYOHWX]QRYLPL
XSUDYLþHQLPLQDORåEDPLYXNUHSDOLYHþYQDGDOMHYDQMXQDYHGHQLKXNUHSRYNLVHERGR]DþHOLL]YDMDWLSR
RGGDMLYORJH]DSULGRELWHYILQDQþQHVSRGEXGHSRWHPMDYQHPSR]LYXNRWQDSULPHU
7XYHGEDVLVWHPDXSUDYOMDQMDPRELOQRVWL L]GHODYDPRELOQRVWQHJDQDþUWDLQQMHJRYRL]YDMDQMH 
8LQYHVWLFLMHYSUHQRYRDOLJUDGQMRSDUNLULãþLQSRVWDM]DNROHVDDOLYDURYDQLKLQSRNULWLKNROHVDUQLFDOL
SRVWDM]DMDYQRL]SRVRMRNROHV
9LQYHVWLFLMHYSRVWDYLWHYSROQLOQLF]DYRGLNHOHNWULþQLKSROQLOQLF]DSULKRGHQDGHOR]HOHNWULþQLPLYR]LOL
LQDOLYR]LOLQDYRGLNDOL]DXSRUDERVOXåEHQLKHOHNWULþQLKYR]LOLQDOLYR]LOQDYRGLNWHUVWHPSRYH]DQLK
LQYHVWLFLM VLVWHPD]DVKUDQMHYDQMHHQHUJLMHL]QDORåEYQDSUDYH]DVDPRRVNUER]HOHNWULþQRHQHUJLMR 
=SULND]RYDOQLNRYQDMEOLåMLKSRVWDMDOLãþLQRGKRGRYDYWREXVRYUHJLVWUDWRUMHYWUDMQRVWQHJDSULKRGDQD
GHORNROHV QDYDGQLKLQHOHNWULþQLK HOHNWULþQLKFHVWQLKWXULVWLþQLKYODNRYLQGUXJLKVVSRGEXMDQMHP
NROHVDUMHQMDKRMHDOLMDYQHJDSUHYR]DSRYH]DQLKLQYHVWLFLM

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
(NRVNODG0], ãWHYLOR
HPLVLMH7*3L] GLUHNWRU(NR
SULSUDYD
GRPLR
L]YHGHQLK
SURPHWD
VNODGD
SRJRGEH](NR
HYURY
QDORåE
VNODGRP

SULODJDMDQMH
EODåHQMHLQ
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
SRGQHEQLKVSUHPHPE R]QDþLWH 
,]YHGEDXNUHSRYRPRJRþDGRVHJDQMHFLOMHYLQREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHQDSRGURþMXSRGQHEQLK
VSUHPHPESUHGQRVWQRQDSRGURþMLKNLMLKGRORþDHYURSVND]DNRQRGDMDLQQDNDWHULKLPD5HSXEOLND
6ORYHQLMD]DRVWDQNHSULL]YDMDQMXWMYVHNWRUMXSURPHW
2FHQDSULVSHYNDN]PDQMãHYDQMXHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRY
2FHQHXNUHSRYNLSRPHQLMRNRPELQDFLMRL]RJLEDQMDLQSUHXVPHULWYHSRWRYDQM]DYWRPRELORPELODKNR
SULVSHYDOHYHþNRWN]PDQMãDQMXHPLVLM7*3JOHGHQD%$8VFHQDULMSRQHNDWHULKRFHQDK.HUJUH
]DVNORSSRYH]DQLKXNUHSRYMHRFHQDR]QLåDQMXHPLVLMYH]DQDQDãWHYLORL]YHGHQLKQDORåE

,]EROMãDQDLQIUDVWUXNWXUDSULSRPRUHNSRYHþDQMXWUDMQRVWQHPRELOQRVWL3RL]UDþXQLK(YURSVNHDJHQFLMH
]DRNROMHL]OHWD]PHQMDYRVUHGVWHYSUHYR]DGRVHåHPRYHOLNHXþLQNHSUL]PDQMãDQMXHPLVLM7*3
=L]ELURNROHVDQDPHVWRRVHEQHJDDYWRPRELODSULKUDQLPRJ&2QDYVDNSRWQLãNLNLORPHWHU 3. 
]L]ELURHOHNWULþQHJDYODNDSULKUDQLPRJ&23.]L]ELURDYWREXVDJ&23.WHU]L]ELUR
HOHNWULþQHJDDYWRPRELODSULKUDQLPRYHþNRWJ&23.

QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL
8NUHSSULVSHYDNL]SROQMHYDQMXPHGQDURGQLKREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLK
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SRGQHEQLKSUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLPVSRUD]XPRPãH]ODVWL]D]PDQMãHYDQMHHPLVLM
WRSORJUHGQLKSOLQRYYVHNWRUMXSURPHW

QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
GD
8NUHSGRSROQMXMHXNUHSHL]2SHUDWLYQLSURJUDP]DL]YDMDQMHHYURSVNHNRKH]LMVNHSROLWLNHYREGREMX
± 23(.3 YRNYLUXSUHGQRVWQHRVL]DVSRGEXMDQMHQL]NRRJOMLþQLKVWUDWHJLM]DYVHYUVWH
REPRþLM]ODVWL]DPHVWQDREPRþMDYNOMXþQRVVSRGEXMDQMHPWUDMQRVWQHYHþQDþLQRYQHXUEDQH
PRELOQRVWLLQXVWUH]QLPLRPLOLWYHQLPLSULODJRGLWYHQLPLXNUHSLRPRJRþDILQDQFLUDQMHXNUHSRYWUDMQRVWQH
PRELOQRVWL9WHNRþHPSURJUDPVNHPREGREMXMH0LQLVWUVWYR]DLQIUDVWUXNWXURåHVRILQDQFLUDORL]GHODYR
FHORVWQLKSURPHWQLKVWUDWHJLMREþLQXUHGLWHYR]LURPDJUDGQMRSRYUãLQ]DSHãFHNROHVDUVNR
LQIUDVWUXNWXURVLVWHP35 SDUNLUDMLQVHSHOML LQXUHGLWHYSRVWDMDOLãþMDYQHJDSUHYR]D6UHGVWYD]DWH
QDORåEHVR]DJRWRYOMHQDOHYPDQMãHPREVHJXNRWGRSROQLWHYYU]HOLYREVWRMHþLKLQIUDVWUXNWXUQLK
RPUHåMLK]DWUDMQRVWQRPRELOQRVWYPHVWQLKQDVHOMLK3ROHJXVWUH]QLKLQIUDVWUXNWXUQLKUD]PHU]D
WUDMQRVWQRPRELOQRVWVHL]YDMDMRXVWUH]QLXNUHSL]DXSUDYOMDQMHPRELOQRVWLNRWQDSULPHUWUDMQRVWQD
SDUNLUQDSROLWLNDL]GHODYDPRELOQRVWQLKQDþUWRY]DXVWDQRYH]HOHQDPHVWQDORJLVWLNDLQL]REUDåHYDOQR
LQIRUPDWLYQHGHMDYQRVWLRWUDMQRVWQLPRELOQRVWL6PHUQLFH]DSULSUDYRPRELOQRVWQLKQDþUWRYERGR
SUHGVWDYOMHQHYIHEUXDUMX

1DPHQXNUHSDVRILQDQFLUDQMHDNWLYQRVWLSRGMHWLMQDSRGURþMX]QLåHYDQMDHPLVLMYSURPHWXMHWRUHM
GRSROQLWLQDORåEHYMDYQRLQIUDVWUXNWXUR]QDORåEDPLSRGMHWLMWRUHMXNUHSHQDVWUDQLSRQXGEH
WUDMQRVWQLKSRWRYDQM GRSROQLWL]XNUHSLQDVWUDQLSRYSUDãHYDQMD]DNRULãþHQMHWUDMQRVWQHPRELOQRVWL
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM

GD

QH

QHRSUHGHOMHQR

8NUHSLPDVLQHUJLMVNHXþLQNHVSROLWLNDPLQDSRGURþMXVSRGEXMDQMD]GUDYMDNDNRYRVWL]XQDQMHJD]UDND
LQJRVSRGDUVNHDNWLYQRVWLSRGMHWLMNLERGR]QDYHGHQLPLXNUHSL]DJRWDYOMDODEROMNDNRYRVWQDGHORYQD
PHVWDLQVWHPSRYHþHYDODVYHWRYQRNRQNXUHQþQRVW
0HULORXþLQNRYLWRVW

GD

QH

QHRSUHGHOMHQR

8NUHSERVSRGEXMDOHQHUJHWVNRLQVWURãNRYQRXþLQNRYLWRVW]]PDQMãHYDQMHPVWURãNRY
±JRVSRGDUVWYDLQMDYQHJDVHNWRUMD]DUDERHQHUJLMHLQQDUDYQLKYLURY
±GUåDYH]DEROQLãNRRGVRWQRVW]DUDGLYSOLYDWUDMQRVWQHPRELOQRVWLQD]GUDYMHOMXGLLQ]DUDGL
]PDQMãDQMDND]QL]DSUHNRUDþLWYHãWHYLODGQLVSUHVHåHQLPLYUHGQRVWPLRQHVQDåHYDO]XQDQMHJD]UDND
±]DGQHYQRPRELOQRVWSUHELYDOVWYXVþLPHUVHER]PDQMãDODWXGLHQHUJHWVNDUHYãþLQDVRFLDOQRãLENLK
VNXSLQSUHELYDOVWYD

VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR
8NUHSVHåHL]YDMDSUHN(NRVNODGD]DWRVHODKNRåHREVWRMHþLSR]LYOHGRSROQLLQUD]ãLULWHUMHWDNR
VUHGVWYDPRJRþHUD]SLVDWLLQGRGHOLWLåHYOHWX
6NXSQDRFHQD
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR






0HULOR
GDQHGHOQR

0HULOR
GDQHGHOQR





0HULOR
GDQHGHOQR

0HULOR
GDQHGHOQR
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1DPHQ6RGHORYDQMH]JRVSRGDUVWYRP
2SLVXNUHSD6XEYHQFLMH]DGRPDþHLQWXMH]DþHWQHLQYHVWLFLMHYGHMDYQRVWLSRPHPEQH]D
SUHKRGYQL]NRRJOMLþQRNURåQRLQSRGQHEQRRGSRUQRJRVSRGDUVWYR
9IHEUXDUMXMHELOVSUHMHW=DNRQRVSRGEXMDQMXLQYHVWLFLM 8UDGQLOLVW56ãW QDSRGODJL
NDWHUHJDVHGRGHOMXMHMRVXEYHQFLMH]DQHSRVUHGQHWXMHLQGRPDþHLQYHVWLFLMH=DSRWUHEHSUHKRGDY
QL]NRRJOMLþQRJRVSRGDUVWYRNLERWXGLRGSRUQRQDYSOLYHSRGQHEQLKVSUHPHPEMHQXMQRVSRGEXGLWL
LQYHVWLFLMHNLERGRWDSUHKRGRPRJRþLOH6UHGVWYDVNODGD]DSRGQHEQHVSUHPHPEHVHQDPHQMDMR
VXEYHQFLMDP]D]DþHWQHLQYHVWLFLMHYGHMDYQRVWLNLVRSRPHPEQH]DSUHKRGYQL]NRRJOMLþQRNURåQRLQ
SRGQHEQRRGSRUQRJRVSRGDUVWYR=DGRVHJDQMHGROJRURþQLKFLOMHYQDSRGURþMXSRGQHEQLKVSUHPHPE
VRSRPHPEQHSUHGYVHPQDORåEHYSURL]YRGQMR
±]OHVRP QSUOHVHQLKL]GHONRYLQSROL]GHONRY 
±QDSRGURþMXDOWHUQDWLYQLKJRULYYSURPHWX QSUSURL]YRGQMDHOHNWULþQLKYR]LOYRGLND 
±]D]PDQMãHYDQMHSULWLVNRYQDRNROMH QSUSURL]YRGQMDILOWURYSUDãQLKGHOFHY 

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
0*57023 ãWHYLOR
]QLåDQMHHPLVLM PLQLVWHU
UHJLVWULUDQD
GRPLR¼
63,5,7
SRGSUWLK
7*3
0*57023
VKHPD

6ORYHQLMD
LQYHVWLFLM
]QLåDQMH
GUåDYQLK
SULWLVNRYQD
SRPRþL
RNROMH
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMHLQ
SRGQHEQLKVSUHPHPE R]QDþLWH 
SULODJDMDQMH
,]YHGEDXNUHSRYRPRJRþDGRVHJDQMHGROJRURþQLKFLOMHYLQREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHQDSRGURþMX
SRGQHEQLKVSUHPHPE2FHQDXþLQNDQDORåEHQLRSUHGHOMHQDNHUJUH]DGROJRURþQR]PDQMãDQMHHPLVLM
WRSORJUHGQLKSOLQRYLQRGSRUQRVWQDYSOLYHSRGQHEQLKVSUHPHPE1DORåEDSULVSHYDNFLOMHPQD
SRGURþMXSULODJDMDQMD]]QLåHYDQMHPSULWLVNRYQDRNROMHLQNUHSLWYLMRNRQNXUHQþQRVWL

QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL
8NUHSSULVSHYDNL]SROQMHYDQMXPHGQDURGQLKREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLK
SRGQHEQLKSUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLPVSRUD]XPRPãH]ODVWL]D]PDQMãHYDQMHFHORWQLKHPLVLM
GUåDYHYRNYLUX(8(76LQGUåDYQLKREYH]QRVWL

QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQHYUHGQRVWL
GD
8NUHSGRSROQMXMHVUHGVWYD]DLQYHVWLFLMHNLMLKGUåDYDQDPHQMDSR=DNRQXRVSRGEXMDQMXLQYHVWLFLM
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM

GD

QH

QHRSUHGHOMHQR

8NUHSLPDVLQHUJLMVNHXþLQNHVSROLWLNDPLQDSRGURþMXVSRGEXMDQMDJRVSRGDUVNHJDUD]YRMD]GUDYMDLQ
NDNRYRVWL]XQDQMHJD]UDNDVDMERGRSRGMHWMD]QDYHGHQLPLXNUHSL]DJRWDYOMDODQLåMHHPLVLMHYVHNWRUMX
LQGXVWULMDWHUVWHPSRYHþHYDODVYHWRYQRNRQNXUHQþQRVW6ORYHQLMH
0HULORXþLQNRYLWRVW

GD

QH

QHRSUHGHOMHQR

8NUHSERVSRGEXMDOHQHUJHWVNRLQVWURãNRYQRXþLQNRYLWRVW]]PDQMãHYDQMHPVWURãNRYJRVSRGDUVWYDLQ
MDYQHJDVHNWRUMD]DUDERHQHUJLMHLQQDUDYQLKYLURY
VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR
5D]SLVERODKNRSULSUDYOMHQWDNRMNRERGRVUHGVWYD]DJRWRYOMHQD
6NXSQDRFHQD
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR







0HULOR
GDQHGHOQR

0HULOR
GDQHGHOQR

Stran


13272 /

Št.

83 / 24. 12. 2018

Uradni list Republike Slovenije

1DPHQ6RGHORYDQMH]JRVSRGDUVWYRP
2SLVXNUHSD3RGSRUDSUHKRGXYNURåQRQL]NRRJOMLþQRLQSRGQHEQRRGSRUQRJRVSRGDUVWYR

6ORYHQLMD MH SR L]UDþXQLK 80$5 SRG SRYSUHþMHP (8 NR JUH ]D WUL YUVWH SURGXNWLYQRVWL VQRYQH
HQHUJHWVNHLQHPLVLMVNH6QRYQDLQHPLVLMVNDSURGXNWLYQRVWVWDWXGLGYDRGWUHKND]DOQLNRYVNDWHULPL
ERPRVSUHPOMDOLXþLQNRYLWRVWL]YDMDQMD6WUDWHJLMHUD]YRMD6ORYHQLMHSULFLOMX1L]NRRJOMLþQRNURåQR
JRVSRGDUVWYR5H]XOWDWLUD]LVNDYH(XUREDURPHWHU]QDVORYRP60(V5HVRXUFHV(IILFLHQF\DQG*UHHQ
0DUNHWVNLMHELODPHGPDMKQLPLLQVUHGQMHYHOLNLPLSRGMHWML 063 RSUDYOMHQDVHSWHPEUDNDåHMR
GD EL VORYHQVND SRGMHWMD ]D GYLJ VQRYQH XþLQNRYLWRVWL QDMEROM SRWUHERYDOD QHSRYUDWQD VUHGVWYD LQDOL
VXEYHQFLMH3RGREQRVRSRGMHWMDRGJRYRULODQDYSUDãDQMHNDNãQDSRGSRUDELELODNRULVWQDSULWUåHQMX
]HOHQLKL]GHONRYLQVWRULWHY.DUVORYHQVNLKDQNHWLUDQFHY ELåHOHORILQDQþQRVSRGEXGR]DUD]YRM
L]GHONRY VWRULWHY DOL QRYLK SURL]YRGQLK SURFHVRY (8    =D SRWUHEH SUHKRGD Y NURåQR
QL]NRRJOMLþQR JRVSRGDUVWYR NL ER WXGL RGSRUQR QD YSOLYH SRGQHEQLK VSUHPHPE MH ]DWR SRPHPEQR
SRGSUHWL WXGL 063 ]DGUXJH VDPRVWRMQH SRGMHWQLNH LQ GUXJH SUDYQH RVHEH Y ]DVHEQHP LQ MDYQHP
VHNWRUMXNLERGRWDSUHKRGRPRJRþLOL6UHGVWYD6NODGD]DSRGQHEQHVSUHPHPEHERGRQDPHQMHQD]D
UD]YRM QRYLK SURL]YRGRY VWRULWHY LQDOL SRVORYQLK PRGHORY ]D GRVHJR GROJRURþQLK FLOMHY QD SRGURþMX
SRGQHEQLKVSUHPHPESUHNMDYQHJDUD]SLVDDOLSR]LYD

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
023
ãWHYLORQRYLK
]QLåDQMHHPLVLM PLQLVWHU023 SULMDYDVKHPH
GRPLR
SURL]YRGRY
7*3
GUåDYQLK

VWRULWHYLQ
]QLåDQMH
SRPRþL
SRVORYQLK
SULWLVNRYQD
PRGHORY
RNROMH
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMHLQ
SRGQHEQLKVSUHPHPE R]QDþLWH 
SULODJDMDQMH
,]YHGEDXNUHSRYRPRJRþDGRVHJDQMHGROJRURþQLKFLOMHYLQREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHQDSRGURþMX
SRGQHEQLKVSUHPHPE2FHQDXþLQNDQDORåEHERRSUHGHOMHQDYþDVXSULMDYHQDUD]SLV

QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL
8NUHSSULVSHYDNL]SROQMHYDQMXPHGQDURGQLKREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLK
SRGQHEQLKSUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLPVSRUD]XPRPãH]ODVWL]D]PDQMãHYDQMHFHORWQLKHPLVLM
GUåDYHYRNYLUX(8(76LQGUåDYQLKREYH]QRVWL

QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
GD
8NUHSGRSROQMXMHVUHGVWYD]D]DþHWQHLQYHVWLFLMHLQVUHGVWYD]DQDORåEHNLMLKSRQXMD(NRVNODG
0HULORGRVHJDQMDVLQHUJLM

GD

QH

QHRSUHGHOMHQR

8NUHSLPDVLQHUJLMVNHXþLQNHVSROLWLNDPLQDSRGURþMXVSRGEXMDQMDJRVSRGDUVNHJDUD]YRMD]GUDYMDLQ
NDNRYRVWL]XQDQMHJD]UDNDVDMERGRSUDYQHRVHEH]QDYHGHQLPLXNUHSL]DJRWDYOMDOHQLåMHHPLVLMHY
VHNWRUMXLQGXVWULMDLQVWHPSRYHþHYDOHVYHWRYQRNRQNXUHQþQRVW6ORYHQLMH
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORXþLQNRYLWRVW
GD
8NUHSERVSRGEXMDOHQHUJHWVNRLQVWURãNRYQRXþLQNRYLWRVW]]PDQMãHYDQMHPVWURãNRYJRVSRGDUVWYDLQ
MDYQHJDVHNWRUMD]DUDERHQHUJLMHLQQDUDYQLKYLURY
VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR
8NUHSERPRJRþHL]YHVWLWDNRMSRVSUHMHPXSURJUDPD
6NXSQDRFHQD
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR







0HULOR
GDQHGHOQR

0HULOR
GDQHGHOQR
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1DPHQ=PDQMãHYDQMHHPLVLMYSURPHWX
2SLVXNUHSD1DNXSQRYLKYR]LO]DSUHYR]SRWQLNRY



9RNYLUXXNUHSDERGRVUHGVWYDQDPHQMHQD]DVRILQDQFLUDQMHQDNXSDQRYLKYR]LO QSUNDWHJRULMH0
NRPELMHYDYWREXVRYLQPLQLEXVRY NLVHERGRXSRUDEOMDODL]NOMXþQR]DSUHYR]SRWQLNRY R]LURPD
ãROVNLKRWURN LQNLERGRQDGRPHVWLODREVWRMHþDYR]LODQDPHQMHQDMDYQHPXOLQLMVNHPXPHVWQHPXDOL
PHGNUDMHYQHPXSURPHWXHPLVLMVNHJDUD]UHGD(852,,,LQQLåMHDOLERGRQDNXSOMHQDQDQRYRþHVHQD
REPRþMXQDQRYRY]SRVWDYOMDMDYQLSRWQLãNLSURPHW3UDYWDNRERGRODKNRVRILQDQFLUDQLQDNXSLQRYLK
HOHNWULþQLKFHVWQLKWXULVWLþQLKYODNRYNLERGRQDGRPHVWLOLVWDUH

2EþLQDYODJDWHOMLFDODKNRSULGRELSUDYLFRGRQHSRYUDWQHILQDQþQHVSRGEXGH]DQDNXSQRYLKYR]LO]D
FHVWQLSURPHWNLERGRSUYLþSRSURL]YRGQMLUHJLVWULUDQDY5HSXEOLNL6ORYHQLMLQDQMHQRLPHLQVLFHU]D
QDNXSQRYHJDYR]LODQDHOHNWULþQLSRJRQDOLYRGLNEUH]HPLVLM&2

9LãLQDQHSRYUDWQHILQDQþQHVSRGEXGH]QDãDGRYUHGQRVWLFHQH]DSRVDPH]QRYR]LORNLQH
YNOMXþXMH''9YHQGDUQHYHþNRW
HYURY]DSRVDPH]QRQRYRYR]LORQDHOHNWULþQLSRJRQEUH]HPLVLM&2
HYURY]DSRVDPH]QRQRYRYR]LORQDYRGLNEUH]HPLVLM&2

6NXSQDYLãLQDVUHGVWHYSRUD]SLVX]QDãDPLRHYURYYOHWXRGWHJDMHGRPLRHYURY
QDPHQMHQLKREþLQDPNLLPDMRGHOHåR]HPOMDY]DYDURYDQHPREPRþMXGRPLRHYURYSDREþLQDPNL
VRVSUHMHOH2GORNRQDþUWX]DNDNRYRVW]UDND

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
(NRVNODGMV âWHYLORQRYLK
=PDQMãDQMH
GLUHNWRU(NR
REVWRMHþL
GRPLR
YR]LO
HPLVLM7*3
VNODGD
UD]SLV

RQHVQDåHYDO
UD]ãLULWHY
]XQDQMHJD
XSUDYLþHQFHYLQ
]UDNDLQUDYQL
QDPHQRY
KUXSD
SULODJDMDQMH
EODåHQMHLQ
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
SRGQHEQLKVSUHPHPE
,]YHGEDXNUHSDRPRJRþDGRVHJDQMHFLOMHYLQREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHQDSRGURþMXSRGQHEQLK
VSUHPHPESUHGQRVWQRQDSRGURþMLKNLMLKGRORþDHYURSVND]DNRQRGDMDLQQDNDWHULKLPD5HSXEOLND
6ORYHQLMD]DRVWDQNHSULL]YDMDQMXWMYVHNWRUMXSURPHW

2FHQDSULVSHYNDN]PDQMãHYDQMXHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRY
3RYHþDQMHXSRUDEHMDYQHJDSRWQLãNHJDSURPHWDNLJDVSRGEXMDQDNXSQRYLKRNROMXSULMD]QLKYR]LOEL
PRUDORYVNODGXVSURMHNFLMDPLL]QDYHGHQHJDRSHUDWLYQHJDSURJUDPDSULVSHYDWLNSRYHþDQMXãWHYLOD
SRWQLãNLKNLORPHWURYYMDYQHPSRWQLãNHPSURPHWXVYOHWXQDYOHWXREKNUDWQHP
]PDQMãDQMXVSHFLILþQLKHPLVLM&2QDHQRWRHQHUJLMHYSURPHWXVYOHWXQDW&27-YOHWX


QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL
8NUHSSULVSHYDNL]SROQMHYDQMXPHGQDURGQLKREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLK
SRGQHEQLKSUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLPVSRUD]XPRP]ODVWLN]PDQMãHYDQMXHPLVLMWRSORJUHGQLK
SOLQRYYVHNWRUMXSURPHW

QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVWL
GD

8NUHSGRSROQMXMHXNUHSHL]2SHUDWLYQHJDSURJUDPD]DL]YDMDQMHHYURSVNHNRKH]LMVNHSROLWLNHY
REGREMX± 23(.3 YRNYLUXSUHGQRVWQHRVL]DVSRGEXMDQMHQL]NRRJOMLþQLKVWUDWHJLM]DYVH
YUVWHREPRþLM]ODVWL]DPHVWQDREPRþMDYNOMXþQRVVSRGEXMDQMHPWUDMQRVWQHYHþQDþLQRYQHXUEDQH
PRELOQRVWLLQXVWUH]QLPLRPLOLWYHQLPLSULODJRGLWYHQLPLXNUHSLLQRPRJRþDILQDQFLUDQMHXNUHSRY
WUDMQRVWQHPRELOQRVWL9WHNRþHPSURJUDPVNHPREGREMXMH0LQLVWUVWYR]DLQIUDVWUXNWXUR 0], åH
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VRILQDQFLUDORL]GHODYRFHORVWQLKSURPHWQLKVWUDWHJLMREþLQXUHGLWHYR]LURPDJUDGQMRSRYUãLQ]DSHãFH
NROHVDUVNRLQIUDVWUXNWXURVLVWHP35 SDUNLUDMLQVHSHOML LQXUHGLWHYSRVWDMDOLãþMDYQHJDSUHYR]D
6UHGVWYD]DWHQDORåEHVLFHU]DJRWRYOMHQDOHYPDQMãHPREVHJXNRWGRSROQLWHYYU]HOLYREVWRMHþLK
LQIUDVWUXNWXUQLKRPUHåMLK]DWUDMQRVWQRPRELOQRVWYPHVWQLKQDVHOMLK3ROHJXVWUH]QLKLQIUDVWUXNWXUQLK
UD]PHU]DWUDMQRVWQRPRELOQRVWVHL]YDMDMRXVWUH]QLXNUHSL]DXSUDYOMDQMHPRELOQRVWLNRWQDSULPHU
WUDMQRVWQDSDUNLUQDSROLWLNDL]GHODYDPRELOQRVWQLKQDþUWRY]DXVWDQRYH]HOHQDPHVWQDORJLVWLNDLQ
L]REUDåHYDOQRLQIRUPDWLYQHGHMDYQRVWLRWUDMQRVWQLPRELOQRVWL

8NUHSWXGLGRSROQMXMHQDþUWH0],QDSRGURþMXSUHQRYHXUHGEHRQDþLQXL]YDMDQMDJRVSRGDUVNHMDYQH
VOXåEHMDYQLOLQLMVNLSUHYR]SRWQLNRYYQRWUDQMHPFHVWQHPSURPHWXLQRNRQFHVLMLWHMDYQHVOXåEH=GDM
MHQDPUHþGRORþHQRGDPRUDNRQFHVLRQDUMDYQLOLQLMVNLSUHYR]RSUDYOMDWL]DYWREXVLNLL]SROQMXMHMRYVDM
VWDQGDUG(XURSULSUHQRYLSDERSRXGDUMHQSUHKRGQDþLVWHMãDYR]LOD
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM
GD

1DNXSQRYLKRNROMXSULMD]QLKDYWREXVRYR]LURPDPLQLEXVRY]DL]YDMDQMHOLQLMVNLKDYWREXVQLKSUHYR]RY
Y PHVWQHP LQ PHGNUDMHYQHP SURPHWX ER SULVSHYDO N ]PDQMãDQMX þH]PHMQHJD RQHVQDåHYDQMD LQ
L]SROQLWYL REYH]QRVWL SR 'LUHNWLYL (8     NL GRORþD ]JRUQMH PHMH HPLVLM RQHVQDåHYDO
]XQDQMHJD]UDNDQDOHWQLUDYQL]DYVDNRGUåDYRþODQLFRLQVLFHU]DSHWJODYQLKRQHVQDåHYDOGUREQH
GHOFH GHOFL 30   åYHSORY GLRNVLG GXãLNRYH RNVLGH QHPHWDQVNH KODSQH RUJDQVNH VSRMLQH LQ
DPRQLMDN3ROHJ'LUHNWLYH(6LQQDSRGODJLþOHQD=92VSUHMHWLK2GORNRYRQDþUWLK]D
NDNRYRVW]UDND]DGHJUDGLUDQDREPRþMD]DUDGLRQHVQDåHQRVWL]UDND]GHOFLERXNUHSSULVSHYDOãHN
GUXJLP NOMXþQLP VWUDWHJLMH PHVW LQ REþLQ QD SRGURþMX WUDMQRVWQH PRELOQRVWL FHORVWQH SURPHWQH
VWUDWHJLMH WUDMQRVWQH XUEDQH VWUDWHJLMH LGU  8NUHS ER SULVSHYDO WXGL N GRVHJDQMX FLOMHY L] 'LUHNWLYH
(6 R RFHQMHYDQMX LQ XSUDYOMDQMX RNROMVNHJD KUXSD 'LUHNWLYD RSUHGHOMXMH HQRWQL QDþLQ
RFHQMHYDQMD L]SRVWDYOMHQRVWL SUHELYDOFHY KUXSX GD VH GUåDYH þODQLFH Y FHORWL L]RJQHMR SUHSUHþLMR DOL
]PDQMãDMRãNRGOMLYHXþLQNHRNROMVNHJDKUXSD
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORXþLQNRYLWRVW
GD

8NUHSERVSRGEXMDOHQHUJHWVNRLQVWURãNRYQRXþLQNRYLWRVW]]PDQMãDQMHPVWURãNRY
±REþLQLQGUåDYQHXSUDYH]D]DJRWDYOMDQMHVWRULWHYSUHYR]DSRWQLNRYVDMER]QRYLPLYR]LOPDQM
VWURãNRY]DJRULYRSRYUDþLORSRWQLKVWURãNRYUDERHQHUJLMHLQQDUDYQLKYLURY
±GUåDYH]DEROQLãNRRGVRWQRVW]DUDGLYSOLYDWUDMQRVWQHPRELOQRVWLQD]GUDYMHOMXGLLQ]DUDGL
]PDQMãDQMDND]QL]DSUHNRUDþLWYHãWHYLODGQLVSUHVHåHQLPLYUHGQRVWPLRQHVQDåHYDO]XQDQMHJD]UDND
±]DGQHYQRPRELOQRVWSUHELYDOVWYDVþLPHUVH]PDQMãDWXGLHQHUJHWVNDUHYãþLQDVRFLDOQRãLENLK
VNXSLQSUHELYDOVWYD

VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR

8NUHSVHåHL]YDMDSUHNSR]LYD(NRVNODGDWDNRGDVHVUHGVWYDODKNRWDNRMQDPHQLMR]DUD]ãLULWHY
XSUDYLþHQFHYLQQDPHQRYMDYQHJDSR]LYD
6NXSQDRFHQD
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR








ȋȌʹͲͳȀʹʹͺͶͳͶǤ ʹͲͳæ āǡ
ʹͲͲ͵Ȁ͵ͷȀʹͲͲͳȀͺͳȀǤ
ͺ'LUHNWLYD(6(YURSVNHJDSDUODPHQWDLQ6YHWD]GQHPDMDRNDNRYRVWL]XQDQMHJD]UDNDLQþLVWHMãHP]UDNX]D(YURSR
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1DPHQ=PDQMãHYDQMHHPLVLMYSURPHWX
2SLVXNUHSD6SRGEXMDQMHWUDMQRVWQHPRELOQRVWLREPRþLMRKUDQMDQMDQDUDYH

9RNYLUXWHJDXNUHSDERGRVUHGVWYDQDPHQMHQD]DVSRGEXMDQMHWUDMQRVWQHPRELOQRVWLQDREPRþMLK
RKUDQMDQMDQDUDYH]ODVWL]DVRILQDQFLUDQMH

SRPRåQLKHOHNWULþQLKYR]LO]DSUHYR]SR]DYDURYDQHPREPRþMX]DVNXSLQHVSRVHEQLPL
SRWUHEDPL QSUYR]LOR]DJROI 

HOHNWULþQLKYR]LO]DRSUDYOMDQMHQDORJMDYQHVOXåEHYDUVWYDQDUDYH

HOHNWULþQLKSORYLO]DRSUDYOMDQMHMDYQHVOXåEH

HOHNWULþQLKGHORYQLKVWURMHY]DRSUDYOMDQMHMDYQHVOXåEH

XPLUMDQMDSURPHWDY]DYDURYDQLKREPRþMLK SDUNLULãþDSURPHWQDVLJQDOL]DFLMDLQGUXJH]DWR
SRWUHEQHLQIUDVWUXNWXUHWHURSUHPH 

8SUDYLþHQFL

REþLQDNLVWHPLVUHGVWYLSULGREOMHQDYR]LODXSUDYOMDVDPDDOLMLKSRJRGEHQRRGGDY
NRPHUFLDOQLQDMHPXSUDYOMDYFX]DYDURYDQHJDREPRþMD

L]YDMDOFLMDYQHVOXåEHRKUDQMDQMDQDUDYHQDSRGODJL=DNRQDRRKUDQMDQMXQDUDYH 8UDGQLOLVW
56ãW83%LQVSUHPHPEH XSUDYOMDYFL]DYDURYDQLKREPRþLMXVWDQRYLWHOMNDWHULKVWD
GUåDYDLQVWURNRYQDRUJDQL]DFLMDSULVWRMQD]DRKUDQMDQMHQDUDYHNLVWHPLVUHGVWYLSULGREOMHQD
HOHNWULþQDYR]LODXSUDYOMDMRVDPLWHU=DYRG]DULELãWYR ==56 

SULXNUHSXXPLUMDQMDSURPHWDY]DYDURYDQLKREPRþMLKREþLQDNLFHORYLWRXVPHUMDXPLUMDQMH
SURPHWDY]DYDURYDQLKREPRþMLK3ULSULSUDYLSURJUDPDXPLUMDQMDSURPHWDPRUDREþLQD
VRGHORYDWL]XSUDYOMDYFHP]DYDURYDQHJDREPRþMD

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
023(NR
ãWHYLORQRYLK
]PDQMãDQMH
GLUHNWRU(NR


VNODGL]YDMDOFL HOHNWULþQLK
HPLVLM
VNODGD
GRPLR
MDYQHVOXåEH
YR]LOSORYLOLQ
WRSORJUHGQLK
GLUHNWRUML
HYURY
RKUDQMDQMD
GHORYQLK
SOLQRY
MDYQLK
QDUDYH
VWURMHYGHOHå
]DYRGRY
=5691==56 ]PDQMãDQMD
YRGMHLQGUXJH
ãWHYLODYR]LOY
RGJRYRUQH
]DYDURYDQLK
RVHEH
REPRþMLK
SULODJDMDQMH
EODåHQMHLQ
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
SRGQHEQLKVSUHPHPE R]QDþLWH 

,]YHGEDXNUHSDRPRJRþDGRVHJDQMHFLOMHYLQREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHQDSRGURþMXSRGQHEQLK
VSUHPHPESUHGQRVWQRQDSRGURþMLKNLMLKGRORþDHYURSVND]DNRQRGDMDLQQDNDWHULKLPD5HSXEOLND
6ORYHQLMD]DRVWDQNHSULL]YDMDQMXWMYVHNWRUMXSURPHW3ULVSHYHNNGRVHJDQMXFLOMHYQDSRGURþMX
EODåHQMDSRGQHEQLKVSUHPHPEMH]PDQMãHYDQMHHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRY ]PDQMãDQMHHPLVLMYHNY
&2>NJHPLVLMHOHWR@ 2FHQDXþLQNDQDNXSDHOHNWULþQLKYR]LOVHYVNODGX]PHWRGRORJLMRSUHGSLVDQRY
3UDYLOQLNXRVSUHPHPEDKLQGRSROQLWYDK3UDYLOQLNDRPHWRGDK]DGRORþDQMHSULKUDQNRYHQHUJLMH 8UO
56ãW L]UDþXQDNRWUD]OLNDPHGHQHUJLMRNLMRSRUDELMRRVHEQDPRWRUQDYR]LOD]PRWRUMHP]
QRWUDQMLPL]JRUHYDQMHP 2091, Y6ORYHQLMLLQHQHUJLMRNLMRSRUDELMRQRYDHOHNWULþQDRVHEQDYR]LOD
(29 YGRORþHQHPNROHGDUVNHPOHWX3RYSUHþQDVSHFLILþQDUDEDHQHUJLMH(29MHSRYSUHþMH
VSHFLILþQHUDEH(29NLVRYUHGQLSURGDMLQDVORYHQVNHPWUJX]]DJRWRYOMHQRVHUYLVQRPUHåR WRMH
>N:KNP@ 

$YWRPRELO]PRWRUMHPQDQRWUDQMH]JRUHYDQMHYSRYSUHþMXSRUDELSULEOLåQRN:KNPHQHUJLMH
PHGWHPNRSRYSUHþHQHOHNWULþQLDYWRSRUDELRNROLN:KNPDOLPDQMHQHUJLMH(PLVLMHNLSUL
WHPQDVWDMDMRVRSULDYWRPRELOX]PRWRUMHPQDQRWUDQMH]JRUHYDQMHYSRYSUHþMXJ&2NPLQRNROL
J&2NPSULHOHNWULþQHP9åLYOMHQMVNLGRELYR]LODVNXSDMVSURL]YRGQMRQDYDGHQDYWRSURL]YHGH
RNROLW&2HPHGWHPNRHOHNWULþQLSURL]YHGHW&2HNDUMHYSRYSUHþMXPDQMHPLVLM

QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL
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8NUHSSULVSHYDNL]SROQMHYDQMXPHGQDURGQLKREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLK
SRGQHEQLKSUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLPVSRUD]XPRPLQGRORþLOLþOHQD2NYLUQHNRQYHQFLMH
=GUXåHQLKQDURGRYRVSUHPHPELSRGQHEMD]ODVWLSUL]PDQMãHYDQMHHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRY

QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
GD

8NUHSERSULVSHYDONRKUDQMDQMX]DYDURYDQLKREPRþMLKLQREPRþLM1DWXUDWHUNRSUDYOMDQMXMDYQH
VOXåEHY]DYDURYDQLKREPRþMLKNLMRVLFHUL]YDMDMRXSUDYOMDYFL]DYDURYDQHJDREPRþMD=]DYDURYDQLP
REPRþMHPODKNRXSUDYOMDMDYQL]DYRGDOLVH]DXSUDYOMDQMHSRGHOLNRQFHVLMDDOLSDJDQHSRVUHGQR
XSUDYOMDXVWDQRYLWHOM GUåDYD 

QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM
GD

,]YHGEDWHKXNUHSRYERSRPHPEQRYSOLYDODQDWUDMQRVWQRPRELOQRVWRELVNRYDOFHYLQ]DSRVOHQLKY
]DYDURYDQLKREPRþMLKWHUVWHPNRKUDQMHQRVWLQDUDYQHJDRNROMDLQNDNRYRVWL]XQDQMHJD]UDND2EWHP
ERXNUHSXPLUMDQMDSURPHWDY]DYDURYDQLKREPRþMLKSULSRPRJHONFLOMHPQDSRGURþMXWXUL]PD
SUHGYVHPNSRYHþHYDQMXWXULVWLþQHJDRELVNDREKNUDWQHP]PDQMãDQMXSULWLVNRYQDRNROMH
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORXþLQNRYLWRVW
GD

8NUHSERVSRGEXMDOHQHUJHWVNRLQVWURãNRYQRXþLQNRYLWRVW]]PDQMãDQMHPVWURãNRY]D
±JRULYRYMDYQLK]DYRGLKNLRSUDYOMDMRGHMDYQRVWLMDYQHVOXåEH
±RELVN]DYDURYDQLKREPRþLMSUHELYDOVWYDVþLPHUVH]PDQMãDWXGLHQHUJHWVNDUHYãþLQDVRFLDOQRãLENLK
VNXSLQSUHELYDOVWYD

VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR

-DYQLSR]LYLERGRREMDYOMHQLWDNRMSRVSUHMHWMXSURJUDPD

6NXSQDRFHQD
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR











=DNRQRUDWLILNDFLML2NYLUQHNRQYHQFLMH=GUXåHQLKQDURGRYRVSUHPHPELSRGQHEMD 8UDGQLOLVW56ãW 
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1DPHQ=PDQMãHYDQMHHPLVLMYSURPHWX
2SLVXNUHSD6SRGEXMDQMHUD]YRMDWUJDDOWHUQDWLYQLKJRULYYSURPHWX

9RNYLUXWHJDXNUHSDERGRVUHGVWYDQDPHQMHQD]DVSRGEXMDQMHUD]YRMDWUJDDOWHUQDWLYQLKJRULYY
SURPHWX]ODVWL]DVRILQDQFLUDQMH

Y]SRVWDYLWYHSROQLOQLKSRVWDM]DHOHNWULþQDYR]LOD

Y]SRVWDYLWYHSROQLOQLKSRVWDM]DSROQMHQMHYRGLND

VSRGEXGH]DQDNXSYR]LOQDJRULYQHFHOLFHLQHOHNWULþQLKFHVWQLKWXULVWLþQLKYODNRY

QDORåEHYGUXJRVRURGQRLQIUDVWUXNWXUR]DVSRGEXMDQMHUD]YRMDDOWHUQDWLYQLKJRULYYSURPHWX

XPLUMDQMDLQSUHXVPHULWYHSURPHWD SDUNLULãþD3 5SURPHWQDVLJQDOL]DFLMDLQGUXJL]DWR
SRWUHEQLLQIUDVWUXNWXUDLQRSUHPD 

8SUDYLþHQFL

REþLQHSULþHPHUVRGRYHþMHJDGHOHåDXSUDYLþHQHREþLQH]RGORNRPRNDNRYRVWL]UDNDLQ
REþLQHNDWHULKGHOMHQDREPRþMX1DWXUD
MDYQLVHNWRU RUJDQLGUåDYQHXSUDYHLQãLUãH MDYQDSRGMHWMD]DGLVWULEXFLMRHOHNWULþQHHQHUJLMH
L]YDMDOFLMDYQHVOXåEHRKUDQMDQMDQDUDYH

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
0230],
ãWHYLORQRYLK
]PDQMãDQMH
GLUHNWRU(NR

UD]ãLULWHY
0-8(NR
YR]LOQD
HPLVLM
VNODGD
GRPLR
UD]SLVRY
VNODG
DOWHUQDWLYQD
WRSORJUHGQLK
PLQLVWULWHU
HYURY
SR]LYRYLQ
JRULYDãWHYLOR SOLQRY
YRGMHLQGUXJH QHSRVUHGQH
Y]SRVWDYOMHQLK
RGJRYRUQH
SRJRGEH
SROQLOQLK
RVHEH
SRVWDM
SULODJDMDQMH
EODåHQMHLQ
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
SRGQHEQLKVSUHPHPE

,]YHGEDXNUHSDRPRJRþDGRVHJDQMHFLOMHYLQREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHQDSRGURþMXSRGQHEQLK
VSUHPHPESUHGQRVWQRQDSRGURþMLKNLMLKGRORþDHYURSVND]DNRQRGDMDLQQDNDWHULKLPD5HSXEOLND
6ORYHQLMD]DRVWDQNHSULL]YDMDQMXWMYVHNWRUMXSURPHW

3ULVSHYHNNGRVHJDQMXFLOMHYQDSRGURþMXEODåHQMDSRGQHEQLKVSUHPHPEMH]PDQMãHYDQMHHPLVLM
WRSORJUHGQLKSOLQRY ]PDQMãDQMHHPLVLMYHNY&2>NJHPLVLMHOHWR@ 2FHQDXþLQNDQDNXSDHOHNWULþQLK
YR]LOVHYVNODGX]PHWRGRORJLMRSUHGSLVDQRY3UDYLOQLNXRVSUHPHPEDKLQGRSROQLWYDK3UDYLOQLNDR
PHWRGDK]DGRORþDQMHSULKUDQNRYHQHUJLMH 8UO56ãW L]UDþXQDNRWUD]OLNDPHGHQHUJLMRNL
MRSRUDELMRRVHEQDPRWRUQDYR]LOD]PRWRUMHP]QRWUDQMLPL]JRUHYDQMHP 2091, Y6ORYHQLMLLQ
HQHUJLMRNLMRSRUDELMRQRYDHOHNWULþQDRVHEQDYR]LOD (29 YGRORþHQHPNROHGDUVNHPOHWX3RYSUHþQD
VSHFLILþQDUDEDHQHUJLMH(29MHSRYSUHþMHVSHFLILþQHUDEH(29NLVRYUHGQLSURGDMLQDVORYHQVNHP
WUJX]]DJRWRYOMHQRVHUYLVQRPUHåR WRMH>N:KNP@ 

QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL

3ULVSHYDNL]SROQMHYDQMXPHGQDURGQLKREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLKSRGQHEQLK
SUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLPVSRUD]XPRPLQGRORþLOL2NYLUQHNRQYHQFLMH=GUXåHQLKQDURGRYR
VSUHPHPELSRGQHEMD]ODVWLJOHGH]PDQMãHYDQMHHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRYYVHNWRUMXSURPHW

QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
GD

8NUHSERSULVSHYDOWXGLNGRVHJDQMXFLOMHYL]'LUHNWLYH(8RY]SRVWDYLWYLLQIUDVWUXNWXUH]D
DOWHUQDWLYQDJRULYD

QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM
GD




=DNRQRUDWLILNDFLML2NYLUQHNRQYHQFLMH=GUXåHQLKQDURGRYRVSUHPHPELSRGQHEMD 8UDGQLOLVW56ãW 
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8NUHSL]DVSRGEXMDQMHUD]YRMDDOWHUQDWLYQLKJRULYYSURPHWXLPDMRYHþVWUDQVNHXþLQNHQDSRGURþMD
NDNRYRVWL]XQDQMHJD]UDNDREUHPHQMHQRVWLVKUXSRPWHURKUDQMDQMDQDUDYHLQ]GUDYMD
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORXþLQNRYLWRVW
GD

8NUHSL]DVSRGEXMDQMHUD]YRMDDOWHUQDWLYQLKJRULYYSURPHWXSULVSHYDMRN]PDQMãDQMXVWURãNRY]D
JRULYRMDYQHJDVHNWRUMDSUHELYDOVWYDãLUãHSDN]PDQMãDQMX]XQDQMLKVWURãNRYSURPHWDJOHGH
NDNRYRVWL]UDNDKUXSDLQ]GUDYMD

VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR

-DYQLSR]LYLLQQDURþLODERGRODKNRREMDYOMHQLWDNRMSRVSUHMHWMXSURJUDPD

6NXSQDRFHQD
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
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1DPHQ=PDQMãHYDQMHHPLVLMYSURPHWX
2SLVXNUHSD8UHGLWHYLQL]JUDGQMDNROHVDUVNHLQIUDVWUXNWXUH

8NUHSMHQDPHQMHQL]EROMãDQMXNROHVDUVNHLQIUDVWUXNWXUHNLMHSRPHPEHQSRJRM]DSUHKRGQD
WUDMQRVWQRPRELOQRVW=DXNUHSL]JUDGQMDNROHVDUVNHLQIUDVWUXNWXUH L]YHGERXNUHSRYNRWVRJUDGQMH
LQDOLUHNRQVWUXNFLMHNROHVDUVNLKSRYH]DYSRVWDYLWYHSDUNLULãþ]DNROHVDWHUXYHGEDVLVWHPDL]SRVRMH
MDYQLKNROHV ERSULSUDYOMHQSR]LY(NRVNODGD'HOXNUHSDREVHJDSURMHNWXUHGLWYHLQL]JUDGQMHSDUNLULãþ
]DNROHVD NROHVDUQLF YNOMXþQRVSURMHNWQRGRNXPHQWDFLMR]D]DJRWRYLWHYYHþMHGRVWRSQRVWLMDYQH
åHOH]QLãNHLQIUDVWUXNWXUHLQL]EROMãDQMHNRQNXUHQþQRVWLVWRULWHYåHOH]QLãNHJDSUHYR]DSULþHPHUVR
VUHGVWYDQDPHQMHQDXSUDYLþHQFX6ä,QIUDVWUXNWXUDGRRQDSRGODJLSRJRGEHRRSUDYOMDQMXVWRULWHY
XSUDYOMDYFDMDYQHåHOH]QLãNHLQIUDVWUXNWXUH]DREGREMH±

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
0230],6ä ãWHYLORQRYLK
]PDQMãDQMH
'LUHNWRU(NR
VNOHQLWHY

±
QDORåEY
HPLVLM
VNODGD6ä
DQHNVD
GRPLR
,QIUDVWUXNWXUD NROHVDUVNR
WRSORJUHGQLK
UD]ãLULWHY
HYURY
(NRVNODG
LQIUDVWUXNWXUR
SOLQRY
SR]LYD
SULODJDMDQMH
EODåHQMHLQ
0HULOR  SULVSHYNDNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
SRGQHEQLKVSUHPHPE R]QDþLWH 

,]YHGEDXNUHSDRPRJRþDGRVHJDQMHFLOMHYLQREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHQDSRGURþMXSRGQHEQLK
VSUHPHPESUHGQRVWQRQDSRGURþMLKNLMLKGRORþDHYURSVND]DNRQRGDMDLQQDNDWHULKLPD5HSXEOLND
6ORYHQLMD]DRVWDQNHSULL]YDMDQMXWMYVHNWRUMXSURPHW
3ULVSHYHNNGRVHJDQMXFLOMHYQDSRGURþMXEODåHQMDSRGQHEQLKVSUHPHPEMH]PDQMãHYDQMHHPLVLM
WRSORJUHGQLKSOLQRY9LãLQDVNXSQHJDSULKUDQND]DPLOLMRQHYURYL]JUDGQMHNROHVDUVNLKSRYH]DYMHW
&2OHWQRNDUMHRGVWRWNDYVHKHPLVLMYVHNWRUMXSURPHW SRSRGDWNLK]DOHWR YHQGDUVR
LQIUDVWUXNWXUQLXNUHSLQXMQLSRJRM]DSUHKRGQDWUDMQRVWQRPRELOQRVW
QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL

3ULVSHYDNL]SROQMHYDQMXPHGQDURGQLKREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLKSRGQHEQLK
SUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLPVSRUD]XPRPLQGRORþLOL2NYLUQHNRQYHQFLMH=GUXåHQLKQDURGRYR
VSUHPHPELSRGQHEMD]ODVWLJOHGH]PDQMãHYDQMDHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRYYVHNWRUMXSURPHW
QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
GD

8NUHSGRSROQMXMHXNUHSHQDSRGURþMXWUDMQRVWQHPRELOQRVWLYSULVWRMQRVWL0LQLVWUVWYD]DLQIUDVWUXNWXUR
7RMHYRNYLUXVYRMLKSULVWRMQRVWLYOHWXREMDYLORVPHUQLFH]DL]JUDGQMRNROHVDUVNHLQIUDVWUXNWXUHNL
VRVWURNRYQDSRGODJD]DL]YHGERXNUHSRYYOHWXSDVHNRQþXMHMDYQLUD]SLV]DVRILQDQFLUDQMH
XNUHSRYWUDMQRVWQHPRELOQRVWLNLMHSRND]DOYHOLNHSRWUHEHLQLQWHUHVREþLQSR]QHMHWXGLUHJLM]D
L]JUDGQMRNROHVDUVNHLQIUDVWUXNWXUH
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM
GD

8NUHSLPDYHþVWUDQVNHXþLQNHQDSRGURþMLKNDNRYRVWL]XQDQMHJD]UDNDREUHPHQMHQRVWLVKUXSRPLQ
RKUDQMDQMXQDUDYHWHU]GUDYMD3ULVSHYDWXGLNSUHKRGXQDWUDMQRVWQRPRELOQRVW
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORXþLQNRYLWRVW
GD
8NUHSSULVSHYDN]PDQMãDQMXVWURãNRY]DJRULYRWDNRMDYQHJDVHNWRUMDNRWSUHELYDOVWYDãLUãHSD
SULVSHYDN]PDQMãDQMX]XQDQMLKVWURãNRYSURPHWDJOHGHNDNRYRVWL]UDNDKUXSDLQ]GUDYMD
VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR
8NUHSMHSULSUDYOMHQ]DL]YHGERVDMJUH]DGRSROQLWHYSR]LYD(NRVNODGDLQVNOHQLWHYDQHNVDNSRJRGEL
RRSUDYOMDQMXVWRULWHYXSUDYOMDYFDMDYQHåHOH]QLãNHLQIUDVWUXNWXUH]DREGREMH±
6NXSQDRFHQD
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR





11 Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list RS –
Mednarodne pogodbe, št. 13/95).
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1DPHQ6SRGEXMDQMHUDEHREQRYOMLYLKYLURYHQHUJLMH
2SLVXNUHSD7UDMQRVWQDJUDGQMD]OHVRP

8NUHSMHQDPHQMHQVSRGEXMDQMXWUDMQRVWQHJUDGQMHSUHNR(NRVNODGDWHUMDYQLKVWDQRYDQMVNLKVNODGRY

(NRVNODGåHRGOHWDVRILQDQFLUDJUDGQMHQRYLKMDYQLKVWDYEVSORãQHJDGUXåEHQHJDSRPHQDNDU
VWLPXODWLYQRSRVHJDQDRGORþLWYHMDYQLKLQYHVWLWRUMHY]DJUDGQMRXþLQNRYLWHMãLKLQWUDMQRVWQLKVNRUDMQLþ
HQHUJLMVNLK VWDYE V1(6  3URJUDP VSRGEXMD UHDOL]DFLMH QRYRJUDGHQM ] XSRUDER QDMEROMãH GRPDþH
JUDGEHQHSUDNVHNLVR]JOHG]DSULKRGQMHSURMHNWH

6WDQRYDQMVNLVNODG5HSXEOLNH6ORYHQLMH 6656 ]DJRWDYOMDILQDQFLUDQMHGUåDYQHJDVWDQRYDQMVNHJD
SURJUDPDR]LURPDVSRGEXMDQMHVWDQRYDQMVNHJUDGQMHSUHQRYHLQY]GUåHYDQMDVWDQRYDQMLQ
VWDQRYDQMVNLKKLã9OHWXER]DþHOJUDGLWLVWDQRYDQMDY0DULERUXSULþHPHUMHSUHGYLGHQDJUDGQMD
]OHVRPREXSRãWHYDQMXPHULO]DWUDMQRVWQRJUDGQMR]OHVRP
SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
(NRVNODG
ãWHYLORQRYLK
]PDQMãDQMH
GLUHNWRU(NR

GRPLR
6656
QDORåE
HPLVLM7*3
VNODGD6656
HYURY
SULODJDMDQMH
EODåHQMHLQ
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
SRGQHEQLKVSUHPHPE R]QDþLWH 

,]YHGEDXNUHSDRPRJRþDGRVHJDQMHFLOMHYLQREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHQDSRGURþMXSRGQHEQLK
VSUHPHPE3ULVSHYHNNGRVHJDQMXFLOMHYQDSRGURþMXEODåHQMDSRGQHEQLKVSUHPHPEMH]PDQMãHYDQMH
HPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRYSULUDELJRULY]DRJUHYDQMHWHUHPLVLMYVHNWRUMLKLQGXVWULMHLQJUDGEHQLãWYD
2FHQMHQRMHGDVHYåLYOMHQMVNLGRELVWDQRYDQMVNHVWDYEH OHW ]PDVLYQROHVHQRJUDGQMR ]DUDGL
XSRUDEHRNROLPOHVDLQVNODGLãþHQMD&2 LQQDGRPHãþDQMHPGUXJLKPDWHULDORY]OHVRPSULKUDQL
SULEOLåQRW&22EWHPMHPRJRþHSUHGYLGHWLSRQRYQRXSRUDERPDWHULDODSRNRQFXåLYOMHQMVNHGREH
NRWJRULYD]DRJUHYDQMHVþLPHUVHSULVSHYDNSRYHþDQMXGHOHåDREQRYOMLYLKYLURYSULRJUHYDQMX
QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL

3ULVSHYDNL]SROQMHYDQMXPHGQDURGQLKREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLKSRGQHEQLK
SUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLPVSRUD]XPRPLQGRORþLOL2NYLUQHNRQYHQFLMH=GUXåHQLKQDURGRYR
VSUHPHPELSRGQHEMD]ODVWLJOHGH]PDQMãHYDQMDHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRY
QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
GD

8NUHSGRSROQMXMHXNUHSHQDSRGURþMXJUDGLWYH VPHUQLFWUDMQRVWQHJUDGQMH LQVWDQRYDQM5HVROXFLMHR
QDFLRQDOQHPVWDQRYDQMVNHPSURJUDPX±SUHGYVHPJOHGHGROJRURþQLKFLOMHY]DJRWDYOMDQMD
XUDYQRWHåHQHSRQXGEHNDNRYRVWQLKLQIXQNFLRQDOQLKVWDQRYDQM
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM
GD

8NUHSLPDYHþVWUDQVNHXþLQNHQDSRGURþMLKNDNRYRVWL]XQDQMHJD]UDNDJR]GDUVWYDOHVDUVWYDLQ
VSRGEXMDQMDSUHKRGDYQL]NRRJOMLþQRLQSRGQHEQRRGSRUQRJRVSRGDUVWYR
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORXþLQNRYLWRVW
GD

8NUHSSULVSHYDN]PDQMãDQMXVWURãNRY]DJRULYRMDYQHJDVHNWRUMDLQSUHELYDOVWYDãLUãHSDN
]PDQMãDQMXGROJRURþQLKHPLVLM7*3]XSRãWHYDQMHPQDþHOWUDMQRVWQHJUDGQMH
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR
VUHGQMHURþQR GROJRURþQR

8NUHSMHSULSUDYOMHQ]DL]YHGERSUHNRGRSROQLWYHSR]LYD(NRVNODGDLQDOLSURJUDPD6WDQRYDQMVNHJD
6NODGD5HSXEOLNH6ORYHQLMHYOHWXYSULPHUX
6NXSQDRFHQDQDPHQD QDYHGLWHGDQHGHOQR 
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR








=DNRQRUDWLILNDFLML2NYLUQHNRQYHQFLMH=GUXåHQLKQDURGRYRVSUHPHPELSRGQHEMD 8UDGQLOLVWãW 
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1DPHQ6SRGEXMDQMHUDEHREQRYOMLYLKYLURYHQHUJLMH
2SLVXNUHSD,]JUDGQMDGHODXUHGLWHY+(0RNULFH

8NUHSMHQDPHQMHQOHPDQMãHPXGHOXILQDQFLUDQMDL]JUDGQMHYVHKXUHGLWHYQDREPRþMX+(0RNULFHSUL
þHPHUVHERGRVUHGVWYD6NODGD]DSRGQHEQHVSUHPHPEHNRULVWLOD]D
 QDþUWRYDQMHVRQDUDYQLKLQQDUDYRYDUVWYHQLKXUHGLWHY
 L]JUDGQMRVRQDUDYQLKXUHGLWHYQDUHNL.UNL
 L]JUDGQMRRPLOLWYHQLKQDUDYRYDUVWYHQLKXNUHSRYQDUHNL.UNL

,QYHVWLFLMHY]YH]L]L]JUDGQMRLQIUDVWUXNWXUQLKXUHGLWHYQD+(0RNULFHVHL]YDMDMRSRSRWUMHQHP'31]D
+(0RNULFHLQYVNODGXV3URJUDPRPL]YHGEHLQIUDVWUXNWXUQLKXUHGLWHY]D+(0RNULFH7DNRVRY'31
]D+(0RNULFHSRWUMHQLREVHJLL]JUDGQMHYVHKXUHGLWHYYSURJUDPXSDVRRSUHGHOMHQDILQDQþQD
VUHGVWYDLQREYH]QRVWLL]JUDGQMHLQIUDVWUXNWXUQLKXUHGLWHY3UDYWDNRMH9ODGD56YOHWXSRWUGLOD
LQYHVWLFLMVNLSURJUDPLQIUDVWUXNWXUQLKXUHGLWHY

1DSRGODJLLQYHVWLFLMVNHJDSURJUDPDVUHGVWYD]DL]JUDGQMRMH]RYQH]JUDGEH HQHUJHWVNLGHO +(
0RNULFH]DJRWDYOMDYFHORWLNRQFHVLRQDU+(66GRRNLMHWXGLODVWQLNWHJDGHOD

9LULILQDQFLUDQMDLQIUDVWUXNWXUQLKGHO DNXPXODFLMVNLED]HQLWG VR]DJRWRYOMHQL023 6NODG]DYRGH
6NODG]DSRGQHEQHVSUHPHPEH 56 SURUDþXQ GUXJLYLUL (OHVLQ+(66 9VDYODJDQMDNRQFHVLRQDUMD
YLQIUDVWUXNWXUQLGHOVRRFHQMHQDQD(85YREGREMX±NRQDMELELODL]JUDGQMDY
FHORWLNRQþDQD=QDYHGHQLPILQDQþQLPYORåNRPMHSUHGYLGHQDL]JUDGQMDFHORWQHJDDNXPXODFLMVNHJD
ED]HQD+(0RNULFHVSULSDGDMRþLPLXUHGLWYDPLWHUYVHKSRWUHEQLKYDURYDQMREVWRMHþLKREMHNWRYLQ
LQIUDVWUXNWXUH]DSRWUHEHREUDWRYDQMDDNXPXODFLMVNHJDED]HQD+(0RNULFH

3RNRQþDQLJUDGQMLRVWDQHLQIUDVWUXNWXUQLGHO DNXPXODFLMVNLED]HQORNDOQDLQIUDVWUXNWXUDþUSDOLãþDLWG 
YODVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHR]LURPDORNDOQHVNXSQRVWLNRW]JUDMHQDYRGQDLQIUDVWUXNWXUDXSUDYOMDYHF
SRVWDQH'LUHNFLMD56]DYRGH/HDNXPXODFLMVNLED]HQY]GUåXMHQDSRGODJLNRQFHVLMVNHSRJRGEH
NRQFHVLRQDUQDODVWQHVWURãNH*UH]DILQDQFLUDQMHLQIUDVWUXNWXUHNLMHYODVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMH,QIUD
GRRSULGRELYD]HPOMLãþDSRWUHEQD]DJUDGQMR+(YLPHQXLQ]DUDþXQ5HSXEOLNH6ORYHQLMH

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
023,QIUD
L]YHGED
]PDQMãDQMH
PLQLVWHU023 

GRR
XNUHSRY
HPLVLM7*3
GRPLR
NUHSLWHY
HYURY
RGSRUQRVWL
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMHLQ
SRGQHEQLKVSUHPHPE
SULODJDMDQMH

,]YHGEDXNUHSDRPRJRþDGRVHJDQMHFLOMHYLQREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHQDSRGURþMXSRGQHEQLK
VSUHPHPE3ULVSHYHNNGRVHJDQMXFLOMHYQDSRGURþMXEODåHQMDSRGQHEQLKVSUHPHPEMH]PDQMãHYDQMH
HPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRYVSRYHþDQMHPGHOHåDREQRYOMLYLKYLURYHQHUJLMH3ULVSHYNLNFLOMHPQD
SRGURþMXSULODJDMDQMDSRGQHEQLKVSUHPHPEVR]DJRWDYOMDQMHSRSODYQHYDUQRVWLXNUHSLQDSRGURþMX
RKUDQMDQMDQDUDYHLQ]DSRWUHEHQDPDNDQMDNPHWLMVNLKSRYUãLQ

QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL

3ULVSHYDNL]SROQMHYDQMXPHGQDURGQLKREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLKSRGQHEQLK
SUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLPVSRUD]XPRPLQGRORþLOL2NYLUQHNRQYHQFLMH=GUXåHQLKQDURGRYR
VSUHPHPELSRGQHEMD]ODVWLJOHGH]PDQMãHYDQMDHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRY

QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
GD

8UHGLWYHQDREPRþMX'31]D+(0RNULFHVHL]YDMDMRYVNODGXVNRKH]LMVNRSROLWLNRLQSRWUMHQLPL



13 =DNRQRUDWLILNDFLML2NYLUQHNRQYHQFLMH=GUXåHQLKQDURGRYRVSUHPHPELSRGQHEMD 8UDGQLOLVW56ãW 
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SURJUDPLL]YHGEHLQL]JUDGQMHXUHGLWHY3ULWHPVHERGRVUHGVWYDVNODGDQDPHQLOD]DGHOXUHGLWHYY
REVHJXPLRHYURY RGYUHGQRVWLXNUHSDNLMHRFHQMHQQDYHþNRWPLRHYURY *UH]DL]YHGER
QRYLKLQQDGRPHVWQLKVRQDUDYQLKLQQDUDYRYDUVWYHQLKXNUHSRYXNUHSRYYREPRþMX1$785$
XUHGLWHYLQSRVRGRELWHYFHVWQHLQIUDVWUXNWXUHL]JUDGQMRLQSRVRGRELWHYNDQDOL]DFLMVNHJD
YRGRYRGQHJDHOHNWULþQHJDLQ7.RPUHåMDQDREPRþMXJUDGQMHL]YHGERDNXPXODFLMVNHJDED]HQDLQ
995NRWIXQNFLRQDOQHJDGHOD+(0RNULFHL]YHGERXUHGLWHY]DSRWUHEHQDPDNDQMNPHWLMVNLKSRYUãLQLQ
GUXJR

QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM
GD

8NUHSLPDYHþVWUDQVNHXþLQNHYUD]OLþQLKVHNWRUMLK9SULSDGDMRþHPLQYHVWLFLMVNHPSURJUDPXVR
QDYHGHQLXþLQNL]DOHWILQDQþQRRSUHGHOMHQLYYLãLQL
 ]DJRWRYLWHYSRSODYQHYDUQRVWLPLRHYURY
 QDVODYOMDQMHWYHJDQMDVXãPLRHYURY
 SULVSHYHN]DUDGLWXUL]PDLQJRVSRGDUVWYDPLRHYURY
 SULVSHYHN]DUDGLL]EROMãDQMDRNROLFH]GUDYMDLQSRþXWMDPLRHYURY
 GUXJLSRVUHGQLXþLQNL
3ULWHPMHWUHEDWXGLQDYHVWLGDERGRXþLQNLGROJRURþQHMãLRGRFHQMHQLK]DGREROHW

QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORXþLQNRYLWRVW
GD

,QYHVWLFLMD MH Y VNODGX ] QRUPDWLYL (8 XSUDYLþHQD ] YLGLND ãLUãLK GUXåEHQLK NRULVWL NL MLK SULQDãD 9
LQYHVWLFLMVNHPSURJUDPX]D+(0RNULFHMHLQYHVWLFLMDILQDQþQRRSUHGHOMHQD

VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR

3UHGYLGHQRL]YHGERMHSRWUGLOD9ODGD56
±]DþHWHNQDþUWRYDQMDLQSULGRELYDQMD]HPOMLãþ
±QDGDOMHYDQMHQDþUWRYDQMDSULGRELWHYXVWUH]QLKGRYROLO]DJUDGQMRLQ]DþHWHNJUDGQMH
SRYHþDQREVHJJUDGQMHWHUGRNRQþDQMHQDþUWRYDQMD
±]DNOMXþHYDQMHJUDGQMHXUHGLWHYWHUSULGRELWHYXVWUH]QHJDSRVNXVQHJDREUDWRYDQMDLQ
]DNOMXþHYDQMHSULGRELYDQMD]HPOMLãþ
±GRNRQþDQMHSRVNXVQHJDREUDWRYDQMDLQ]DNOMXþLWHYJUDGQMH
$NWLYQRVWLåHSRWHNDMRLQVRþDVRYQRYVNODGXVSRWUMHQLPþDVRYQLPQDþUWRP

6NXSQDRFHQD
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
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1DPHQ3ULODJDMDQMHSRGQHEQLPVSUHPHPEDP
2SLVXNUHSD,]YDMDQMHXNUHSRY]DRKUDQMDQMHELRWVNHUD]QRYUVWQRVWL 

9RNYLUXXNUHSRY]DRKUDQMDQMHELRWVNHUD]QRYUVWQRVWL]QDPHQRPSULODJDMDQMDQDSRGQHEQH
VSUHPHPEHVHERGRL]YDMDOLXNUHSL]DREYODGRYDQMHYSOLYRYSRGQHEQLKVSUHPHPEQDPRNULãþDY
XSUDYOMDQLK]DYDURYDQLKREPRþMLKWHU]DSUHSUHþHYDQMHLQREYODGRYDQMHYQRVDLQãLUMHQMDLQYD]LYQLK
WXMHURGQLKYUVW8SUDYLþHQFL]DXNUHSHQDSRGURþMXELRWVNHUD]QRYUVWQRVWLVRL]YDMDOFLGUåDYQLKMDYQLK
VOXåEVSRGURþMDRKUDQMDQMDQDUDYHLQL]YDMDOFLSRJRGEHQHJDDOLVNUEQLãNHJDYDUVWYD]DL]YDMDQMH
SRVDPH]QLKQDORJXSUDYOMDQMD]DYDURYDQLKREPRþLMSRGSRJRMHPGDVRXNUHSLGRORþHQLYQMLKRYLK
SRWUMHQLKGHORYQLKQDþUWLKDOLSURJUDPLK

=DL]YDMDQMHXNUHSRY]DREYODGRYDQMHYSOLYRYSRGQHEQLKVSUHPHPEQDPRNULãþDYXSUDYOMDQLK
]DYDURYDQLKREPRþMLKMHXSUDYLþHQHFSROHJL]YDMDOFHYGUåDYQLKMDYQLKVOXåE]DXSUDYOMDQMH.UDMLQVNHJD
SDUND6HþRYHOMVNHVROLQH1DUDYQHJDUH]HUYDWDâNRFMDQVNL]DWRN.UDMLQVNHJDSDUND6WUXQMDQ
.UDMLQVNHJDSDUND/MXEOMDQVNREDUMHLQGUXJLKGUåDYQLK]DYDURYDQLKREPRþLMWXGL'UXãWYR]D
RSD]RYDQMHLQSURXþHYDQMHSWLF6ORYHQLMH]D1DUDYQLUH]HUYDW2UPRãNHODJXQH6UHGVWYDVH
L]YDMDOFHPXNUHSRY]DJRWRYLMR]UHGQLPLOHWQLPLSRJRGEDPL023YRNYLUXILQDQFLUDQMDMDYQHVOXåEH
R]LURPD]QHSRVUHGQLPLSRJRGEDPL

*UH]DXNUHSH
 REOLNRYDQMHL]JUDGQMDDOLREQRYDLQGYLJQDVLSRYLQSUDJRY
 SULODJRGLWHYLQ]DPHQMDYD]DSRUQLþQLKVLVWHPRYPHGSUHWRþQLPLNDQDOLWHUSUHWRþQLPLNDQDOLLQ
PRUMHP
 Y]SRVWDYLWHYLQIUDVWUXNWXUHLQSRJRMHY]DQDG]RURYDQLGRWRNDOLRGWRNPRUVNHDOLFHOLQVNHYRGH
YDOLL]PRNULãþD
 REQRYDLQSULODJRGLWHYQRWUDQMHYRGQHLQIUDVWUXNWXUH QRWUDQMLKQDVLSRYNDQDORYED]HQRY 
 Y]SRVWDYLWHYLQREQRYDþUSDOLãþYRGH
 SRJODEOMDQMHLQþLãþHQMHMDUNRYLQNDQDORY]DUDGLYHþMHSUHWRþQRVWL
 SRJORELWHYODJXQED]HQRYDOLGUXJLKGHORYPRNULãþY]SRVWDYLWHYGRGDWQLKODJXQPODN
EDMHUMHYDOLGUXJLKVWRMHþLKYRGDDOLQMLKRYDREQRYD
 Y]SRVWDYLWHYDOLREQRYDLQIUDVWUXNWXUH]DRGYRGQMDYDQMHSDGDYLQVNLKYRGD
 XUHGLWYHDOL]DVDGLWYHYHJHWDFLMH]DSUHSUHþHYDQMHHUR]LMHWDOR]LURPDEUHåLQREYRGDKLQPRUMX
WHU]DVLSDYDQMDPRNULãþ]DXUDYQDYDQMHRVYHWOMHQRVWLR]LURPDRVHQþHQRVWLKDELWDWRY
 REOLNRYDQMHDOLQDGYLãDQMHJQH]GLWYHQLKRWRNRY]DJQH]GHQMHSWLFDOLGUXJLKSRVHEHM
SRPHPEQLKGHORYKDELWDWRYUDVWOLQVNLKLQåLYDOVNLKYUVW
 ]DVDGLWYHDYWRKWRQHYHJHWDFLMH]DQDPHQªSODYDMRþLKRWRNRY©NRWSRPHPEQHJDGHOD
KDELWDWRYQHNDWHULKPRþYLUQLKYUVWSWLF]DXUDYQDYDQMHWHPSHUDWXUQLKDOLRVYHWOLWYHQLKUD]PHUY
KDELWDWLK]DSUHSUHþHYDQMHHUR]LMH
 Y]SRVWDYLWHYPHWHRURORãNLKSRVWDM ]UHSHWLWRUMLSLH]RPHWUL]DPHUMHQMHJODGLQHSRGWDOQLFH]
DYWRPDWVNLPLPHULOFLJODGLQHYRGHLSG ]DSUDYRþDVQRRG]LYDQMHQDVSUHPHPEH
 GUXJLXNUHSL]DXUDYQDYDQMHYRGQHJDUHåLPDLQSUHSUHþHYDQMHãNRGOMLYLKYSOLYRY]DUDGLGYLJD
JODGLQHPRUMDYUHPHQVNLKXMPDOLGUXJLKGHMDYQLNRYSRGQHEQLKVSUHPHPE

=DL]YDMDQMHXNUHSRY]DSUHSUHþHYDQMHLQREYODGRYDQMHYQRVDLQãLUMHQMDLQYD]LYQLKWXMHURGQLKYUVW
VWDXSUDYLþHQFDSROHJL]YDMDOFHYGUåDYQLKMDYQLKVOXåE]DXSUDYOMDQMH]DYDURYDQLKREPRþLMWXGL=DYRG
56]DYDUVWYRQDUDYHLQ=DYRG]DULELãWYR6ORYHQLMH6UHGVWYDVHL]YDMDOFHPXNUHSRY]DJRWRYLMR]
UHGQLPLOHWQLPLSRJRGEDPL023YRNYLUXILQDQFLUDQMDMDYQHVOXåEH

*UH]DXNUHSH
 R]DYHãþDQMHRLQYD]LYQLKWXMHURGQLKYUVWDK
 VSUHPOMDQMHUD]ãLUMHQRVWLWXMHURGQLKYUVWY6ORYHQLML
 SULSUDYDLQL]YDMDQMHXNUHSRY]JRGQMHJDRGNULWMDLQKLWUHJDRG]LYD
 SULSUDYDLQL]YDMDQMHXNUHSRY]DREYODGRYDQMHPRþQRUD]ãLUMHQLKYUVW
 ãWXGLMH]DSULSUDYRRFHQWYHJDQMD]DUDGLLQYD]LYQRVWLWXMHURGQLKYUVW
 GUXJHXNUHSH]DSUHSUHþHYDQMHYQRVDLQãLUMHQMDLQYD]LYQLKWXMHURGQLKYUVW
SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD H  RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED H 
VUHGVWYD
GLUHNWRUMLYRGMH

L]YDMDOFL
GHOHå ãWHYLOR
]PRåQRVW
GRPLR
GUåDYQLK
LQREVHJ 
VDPRRKUDQLWYH R]LURPDGUXJH
HYURY
RGJRYRUQH
MDYQLKVOXåE
L]YHGHQLK
PRNULãþY
PLRHYURY
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L]YDMDOFL
ORNDOQLKMDYQLK
VOXåEV
SRGURþMD
RKUDQMDQMD
QDUDYHLQ
L]YDMDOFL
SRJRGEHQHJD
DOL
VNUEQLãNHJD
YDUVWYD]D
L]YDMDQMH
SRVDPH]QLK
QDORJ
XSUDYOMDQMD
]DYDURYDQLK
REPRþLM
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XNUHSRYJOHGH
QDQDþUWRYDQH
XNUHSHY
SRWUMHQLK
OHWQLK
SURJUDPLKLQ
QDþUWLKGHOD
L]YDMDOFHY
MDYQLKVOXåELQ
SRJRGEHQHJD
DOL
VNUEQLãNHJD
YDUVWYD






SULPHUX
HNVWUHPQLK
YUHPHQVNLK
GRJRGNRY
GYLJDJODGLQH
PRUMDDOL
GUXJLK
SRVOHGLF
SRGQHEQLK
VSUHPHPE

RKUDQMHQRVW
LQGLNDWRUVNLK
YUVWDOL
KDELWDWQLK
WLSRYY
]DYDURYDQLK
REPRþMLKNRW
VRGRORþHQLY
QDþUWLK
XSUDYOMDQMD

EODåHQMH

RVHEH
L]YDMDOFHY
MDYQLKVOXåELQ
SRJRGEHQHJD
DOLVNUEQLãNHJD
YDUVWYDY
VNODGX]
QMLKRYLPL
XVWDQRYLWYHQLPL
DNWL

SULODJDMDQMH
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMHLQ
SRGQHEQLKVSUHPHPE
SULODJDMDQMH

,]YHGEDXNUHSRY]DRKUDQMDQMHELRWVNHUD]QRYUVWQRVWL]QDPHQRPSULODJDMDQMDQDSRGQHEQH
VSUHPHPEHERSULVSHYDODNGRVHJDQMXQDVOHGQMLKFLOMHYQDSRGURþMXSULODJDMDQMDSRGQHEQLP
VSUHPHPEDP
]PDQMãDQMHREþXWOMLYRVWLQDYSOLYHSRGQHEQLKVSUHPHPENDUERQDND]DOND]DOQLNRKUDQMHQRVWL
LQGLNDWRUVNLKYUVWDOLKDELWDWQLKWLSRYY]DYDURYDQLKREPRþMLK XNUHSL]DSUHSUHþHYDQMHLQREYODGRYDQMH
YQRVDLQãLUMHQMDLQYD]LYQLKWXMHURGQLKYUVW ,79 NLQHJDWLYQRYSOLYDMRQDELRWVNRUD]QRYUVWQRVWVR
QDPHQMHQL]PDQMãHYDQMXYSOLYRYLQYD]LYQLKWXMHURGQLKYUVWQDYUVWHLQKDELWDWHLQSRVOHGLþQRQDELRWVNR
UD]QRYUVWQRVWVDM,79]HORRJURåDMRELRWVNRUD]QRYUVWQRVWLQSRYH]DQHHNRVLVWHPVNHVWRULWYH 
]PDQMãDQMHUDQOMLYRVWLPRNULãþQDYSOLYHSRGQHEQLKVSUHPHPELQSRYHþHYDQMHRGSRUQRVWLQDYSOLYH
SRGQHEQLKVSUHPHPEVSRYHþHYDQMHPSULODJRGLWYHQHVSRVREQRVWLPRNULãþJOHGH]PRåQRVWL
VDPRRKUDQLWYHPRNULãþYSULPHUXHNVWUHPQLKYUHPHQVNLKGRJRGNRYGYLJDJODGLQHPRUMDDOLGUXJLK
SRVOHGLFSRGQHEQLKVSUHPHPE
=DUDGLSRPHPEQRVWLPRNULãþR]LURPDREPRþLM1DWXUDSULEODåHQMXSRGQHEQLKVSUHPHPELQ
]DUDGLQMLKRYHL]SRVWDYOMHQHUDQOMLYRVWLMHSRPHPEQRGDVH]DJRWDYOMDXVWUH]QRXUDYQDYDQMHYRGQHJD
UHåLPDLQSUHSUHþXMHMRãNRGOMLYLYSOLYLLQQMLKRYHSRVOHGLFH]DUDGLGYLJDJODGLQHPRUMDLQYUHPHQVNLK
XMP L]VXãHYDQMDSRSODYOMDQMDHUR]LMVNHJDGHORYDQMD]DVLSDYDQMDLQGUXJLKVSUHPHPEY
HNRVLVWHPLK 7HPXVRQDPHQMHQLSUHGODJDQLXNUHSL
QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL
8NUHSERSULVSHYDONL]SROQMHYDQMXQDVOHGQMLKPHGQDURGQLKREYH]QRVWL
± $JHQGD]DWUDMQRVWQLUD]YRMGROHWDFLOMDLQVWDQDPHQMHQDRKUDQMDQMXLQWUDMQRVWQLUDEL
PRULMLQFHOLQVNLKHNRVLVWHPRY]ODVWLFLOMSRXGDUMD]DXVWDYLWHYXSDGDELRWVNHUD]QRYUVWQRVWLLQVLFHU
]YDUVWYRPREQRYRLQSURPRFLMRWUDMQRVWQHUDEHHNRVLVWHPRY
±6YHWRYQLVWUDWHãNLQDþUW]DELRWVNRUD]QRYUVWQRVW±]QDPHQRPSRYHþDQMDNRULVWLL]ELRWVNH
UD]QRYUVWQRVWL LQ ] QMR SRYH]DQLPL HNRVLVWHPVNLPL VWRULWYDPL SUHGYLGHYD XNUHSH ]D L]EROMãDYR LQ
REQRYR YVDM   GHJUDGLUDQLK HNRVLVWHPRY LQ L]UHFQR QDYDMD V WHP SRYH]DQL SULVSHYHN N EODåHQMX
SRGQHEQLKVSUHPHPELQSULODJDMDQMXQDQMH $LFKLFLOM 7RSRY]HPDWDWXGL6WUDWHJLMD(8]DELRWVNR
UD]QRYUVWQRVW GR OHWD  Y FLOMX  LQ $NFLMVNL QDþUW ]D QDUDYR OMXGL LQ JRVSRGDUVWYR DNFLMH   LQ
 
±1DWXUDNRWLQVWUXPHQW]DRKUDQMDQMHELRWVNHUD]QRYUVWQRVWL2EPRþMD1DWXUDLPDMR]ODVWL
SRPHPEQRYORJRNRWQDUDYQLVKUDQMHYDOHFRJOMLND zagotavljanje naravnih zmogljivosti za shranjevanje
ogljika)SRUDEQLNRJOMLNRYHJDGLRNVLGD poveþevanje zajemanja ogljikovega dioksida v naravnih
ekosistemih)]PDQMãHYDOHFWYHJDQM]DUDGLYSOLYRYHNVWUHPQLKGRJRGNRYLQ]PDQMãHYDOHFYSOLYRY
QDUDãþDMRþHPRUVNHJODGLQH=ODVWLSRPHPEQRYORJRSULVKUDQMHYDQMXRJOMLNDQDREPRþMLK1DWXUD
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LPDMRJR]GRYLLQPRNULãþD EDUMD 
± 8UHGED (8  ãW  (YURSVNHJD SDUODPHQWD LQ 6YHWD ] GQH  RNWREUD  R
SUHSUHþHYDQMX LQ REYODGRYDQMX YQRVD LQ ãLUMHQMD LQYD]LYQLK WXMHURGQLK YUVW Y QDGDOMHYDQMX 8UHGED
(8 ãW NLGRORþDSUDYLOD]DSUHSUHþHYDQMHþLPYHþMH]PDQMãDQMHLQXEODåLWHYãNRGOMLYLK
YSOLYRY QDPHUQHJD LQ QHQDPHUQHJD YQRVD LQ ãLUMHQMD LQYD]LYQLK WXMHURGQLK YUVW QD ELRWVNR
UD]QRYUVWQRVWY8QLML

QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
'D

8NUHSERRPRJRþLOGRGDWQRILQDQFLUDQMHLQXþLQNRYLWHMãHL]YDMDQMHREVWRMHþLKSURJUDPRYLQQDORJ
L]YDMDOFHYMDYQHVOXåEHVSRGURþMDRKUDQMDQMDQDUDYH

,]EROMãDODVHERVWDGRVHJDQMHYDUVWYHQLKFLOMHYLQL]YDMDQMHQDVOHGQMLKQDþUWRYXSUDYOMDQMD
Ͳ 1DþUWXSUDYOMDQMD7ULJODYVNHJDQDURGQHJDSDUNDí
Ͳ 1DþUWXSUDYOMDQMD1DUDYQHJDUH]HUYDWDâNRFMDQVNL]DWRN]DREGREMH±
Ͳ 1DþUWXSUDYOMDQMD.UDMLQVNHJDSDUND6HþRYHOMVNHVROLQH]DREGREMH±
Ͳ 1DþUWXSUDYOMDQMD.UDMLQVNHJDSDUND6WUXQMDQ±LQ
Ͳ 1DþUWXUHMDQMDLQGHORYDQMD1DUDYQHJDUH]HUYDWD2UPRãNHODJXQH±

8SUDYOMDYFL]DYDURYDQLKREPRþLMNLQLPDMRVSUHMHWLKQDþUWRYXSUDYOMDQMDLQGUXJLMDYQL]DYRGLWHQDORJH
RSUDYOMDMRQDSRGODJLOHWQLKSURJUDPRYGHODREXSRãWHYDQMXL]KRGLãþNLMLKSULSUDYL0LQLVWUVWYR]D
RNROMHLQSURVWRUYVNODGX]QDORJDPLXSUDYOMDYFHY]DYDURYDQLKREPRþLMLQFLOMLWHK]DYDURYDQLK
REPRþMLRSUHGHOMHQLK]DNWLRXVWDQRYLWYL]DYDURYDQLKREPRþLM LQYVNODGX]QDORJDPLRKUDQMDQMD
QDUDYHRSUHGHOMHQLPLYGUXJLKVHNWRUVNLKSUHGSLVLKNRWVRQDORJH=DYRGD]DYDUVWYRQDUDYHYVNODGX
]=DNRQRPRRKUDQMDQMXQDUDYHDOLQDORJH=DYRGD]DULELãWYR6ORYHQLMHYVNODGX]=DNRQRPR
RKUDQMDQMXQDUDYHLQ=DNRQRPRVODGNRYRGQHPULELãWYX
 =DNRQR7ULJODYVNHPQDURGQHPSDUNX=DNRQRUHJLMVNHPSDUNXâNRFMDQVNHMDPH=DNRQR
6SRPLQVNHPSDUNX7UHEþH8UHGEDR1DUDYQHPUH]HUYDWXâNRFMDQVNL]DWRN8UHGEDR.UDMLQVNHP
SDUNX/MXEOMDQVNREDUMH8UHGEDR.UDMLQVNHPSDUNX.ROSD8UHGEDR.UDMLQVNHPSDUNX6WUXQMDQ
8UHGEDR.UDMLQVNHPSDUNX*RULþNR8UHGEDR.UDMLQVNHPSDUNX6HþRYHOMVNHVROLQH8UHGEDR
1DUDYQHPUH]HUYDWX2UPRãNHODJXQH 
± 5HGQH  OHWQH  SRJRGEH R ILQDQFLUDQMX L]YDMDQMD MDYQH VOXåEH NL MLK 0LQLVWUVWYR ]D RNROMH LQ SURVWRU
VNOHSD ] XSUDYOMDYFL ]DYDURYDQLK REPRþLM =DYRGRP 56 ]D YDUVWYR QDUDYH LQ =DYRGRP ]D ULELãWYR
6ORYHQLMH
±  1HSRVUHGQH SRJRGEH ] 'UXãWYRP ]D RSD]RYDQMH LQ SURXþHYDQMH SWLF 6ORYHQLMH NRW L]YDMDOFHP
SRJRGEHQHJDYDUVWYD]DXSUDYOMDQMH1DUDYQHJDUH]HUYDWD2UPRãNHODJXQH
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM
GD
 ]DJRWDYOMDQMHHNRVLVWHPVNLKVWRULWHYSULEODåHQMXYSOLYRYSRGQHEQLKVSUHPHPE]RKUDQMDQMHP
ELRWVNHUD]QRYUVWQRVWLYPRNULãþLKQDREPRþMLK1DWXUDLQ]DYDURYDQLKREPRþMLK
 SUHSUHþHYDQMHLQEODåHQMHãNRGOMLYLKYSOLYRYHNVWUHPQLKYUHPHQVNLKGRJRGNRYLQGYLJDPRUVNH
JODGLQHQDãLUãHQDUDYQRLQGUXåEHQRRNROMH
 RKUDQMHQHHNRVLVWHPVNHVWRULWYH
 ]QLåDQLVWURãNLXNUHSRY]DLQYD]LYQHWXMHURGQHYUVWH
 ]PDQMãDQLQHJDWLYQLYSOLYLLQYD]LYQLKWXMHURGQLKYUVWQDELRWVNRUD]QRYUVWQRVWLQJRVSRGDUVWYR
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORXþLQNRYLWRVW
GD

8NUHSL]DRKUDQMDQMHELRWVNHUD]QRYUVWQRVWLVRQDVYHWRYQLUDYQLLQQDUDYQL(8SUHSR]QDQLNRWXNUHSL
NL NRQNUHWQR SULVSHYDMR N EODåHQMX SRGQHEQLK VSUHPHPE LQ SULODJDMDQMX QDQMH *UH ]D XNUHSH ]D
L]EROMãDQMHVWDQMDELRWVNHUD]QRYUVWQRVWLYJR]GRYLKQDPRNULãþLKWUDYLãþLKLQNPHWLMVNLK]HPOMLãþLK7L
XNUHSL KNUDWL SULVSHYDMR N YHþMHPX ]DGUåHYDQMX RJOMLND LQ SUHSUHþHYDQMX L]SXVWD WRSORJUHGQLK SOLQRY
=D GRVHJDQMH WHJD VH XYHOMDYOMD L]UD] ªQDUDYQH SRGQHEQH UHãLWYH© 1DWXUDO FOLPDWH VROXWLRQV  3R
QDMQRYHMãLK RFHQDK ODKNR QDUDYQH SRGQHEQH UHãLWYH SULVSHYDMR   VWURãNRYQR XþLQNRYLWHJD
SUHSUHþHYDQMD L]SXVWD &2 N GRVHJDQMX VYHWRYQR GRORþHQHJD FLOMD GR OHWD   &
KWWSZZZSQDVRUJFRQWHQW 

8NUHSL ERGR SULVSHYDOL N RKUDQMDQMX ELRWVNH UD]QRYUVWQRVWL LQ SRVOHGLþQR WXGL N RKUDQMDQMX
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HNRVLVWHPVNLK VWRULWHY 6 WHP VH ERGR ]PDQMãHYDOL VWURãNL ]D GUXåER NL EL MLK LPHOD Y SULPHUX
QH]DGRVWQH ]PRåQRVWL HNRVLVWHPRY ]D ]DJRWDYOMDQMH HNRVLVWHPVNLK VWRULWHY NRW VR ]DJRWDYOMDQMH
KUDQLO PDWHULDORY XUDYQDYDQMH SUHWRND VQRYL LQ HQHUJLMH ]DJRWDYOMDQMH NXOWXUQLK HNRVLVWHPVNLK
VWRULWHY NRW VR UHNUHDFLMD XþHQMH LQ VSURVWLWHY 1HSRVUHGQR ERGR SULVSHYDOL WXGL N EODåHQMX YSOLYRY
SRGQHEQLKVSUHPHPESUHSUHþHYDQMXLQEODåHQMXãNRGOMLYLKYSOLYRYHNVWUHPQLKYUHPHQVNLKGRJRGNRY
LQGYLJDPRUVNHJODGLQHQDãLUãHQDUDYQRLQGUXåEHQRRNROMH]DJRWRYOMHQRERRSUDYOMDQMHWUDGLFLRQDOQH
UDEHQDUDYQLKYLURYNRWMHSULGRELYDQMHPRUVNHVROL

= DNWLYQLP XNUHSDQMHP ]D SUHSUHþHYDQMH YQRVD LQ ãLUMHQMD LQYD]LYQLK WXMHURGQLK YUVW VH ERVWD
]PDQMãDOD ãWHYLOR LQ UD]ãLUMHQRVW LQYD]LYQLK WXMHURGQLK YUVW V þLPHU ERGR ]PDQMãDQL QHJDWLYQL YSOLYL
LQYD]LYQLKWXMHURGQLKYUVWQDELRWVNRUD]QRYUVWQRVWLQHNRVLVWHPHSRVOHGLþQRWXGLQDJRVSRGDUVWYR=
]PDQMãHYDQMHPSULWLVNDLQYD]LYQLKWXMHURGQLKYUVWQDYUVWHLQKDELWDWHVHERL]EROMãDORQMLKRYRVWDQMHLQ
VWDQMHHNRVLVWHPRYVþLPHUVHER]DJRWRYLODQMLKRYDRGSRUQRVWQDL]UHGQHYUHPHQVNHUD]PHUH]DUDGL
SRGQHEQLKVSUHPHPE

VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR

,]YDMDQMH XNUHSDMHYNOMXþHQRYGROJRURþQHQDþUWHXSUDYOMDQMD ]DYDURYDQLK REPRþLM LQSURJUDPH GHOD
MDYQLK LQVWLWXFLM ]D SRVDPH]QR OHWR 8SUDYOMDYFL ]DYDURYDQLK REPRþLM NL QLPDMR VSUHMHWLK QDþUWRY
XSUDYOMDQMDLQGUXJLMDYQL]DYRGLWHQDORJHRSUHGHOLMRYOHWQLKSURJUDPLKGHODQDSRGODJLL]KRGLãþNLMLK
SULSUDYL 0LQLVWUVWYR ]D RNROMH LQ SURVWRU 1DORJH L]YDMDQMD SUHGYLGHQLK XNUHSRY ]D RKUDQMDQMH ELRWVNH
UD]QRYUVWQRVWL ] QDPHQRP SULODJDMDQMD QD SRGQHEQH VSUHPHPEH ERGR YNOMXþHQH Y QDYHGHQD
L]KRGLãþD]DSULSUDYROHWQLKSURJUDPRYGHODMDYQLK]DYRGRY]DOHWR
6NXSQDRFHQD
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR





0HULOR
GDQHGHOQR

0HULOR
GDQHGHOQR





0HULOR
GDQHGHOQR

0HULOR
GDQHGHOQR
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1DPHQ3ULODJDMDQMHSRGQHEQLPVSUHPHPEDP
2SLVXNUHSD6RILQDQFLUDQMHSURJUDPRYRGSUDYHSRVOHGLFQDUDYQLKQHVUHþ

3RVOHGLFHSRGQHEQLKVSUHPHPEVHåHNDåHMRYSRYHþDQLSRJRVWRVWLLQLQWHQ]LYQRVWLHNVWUHPQLK
YUHPHQVNLKSRMDYRY96ORYHQLMLSRGDWNLRSRVOHGLFDKQDUDYQLKQHVUHþQHRPRJRþDMRSULPHUMDYHPHG
REGREMLLQRFHQHYVHKSRMDYRY3RGDWNLVRQDYROMRVDPR]DGRJRGNHNLSUHVHåHMR%'3
2SUHPRVHODKNRQDSRGDWNH=GUXåHQLKQDURGRY8UDGD]D]PDQMãHYDQMHWYHJDQMDNLRFHQMXMHGDMH
QHSRVUHGQDPDWHULDOQDãNRGDNLMRSRY]URþLMRQDUDYQHQHVUHþH]DUDGLYUHPHQVNLKSRMDYRY L]Y]HWLVR
JHRIL]LNDOQLSRMDYLNRWVRSRWUHVLLQFXQDPLML YGYDMVHWOHWQHPREGREMX±QDUDVODJOHGHQD
OHWQRREGREMHSUHGWHP ± ]D.OMXEWHPXSDãNRGRNLMRSRY]URþDMRQDUDYQH
QHVUHþHPRJRþHOHGHORPDSULSLVDWLSRGQHEQLPVSUHPHPEDPVDMQDSRYHþHYDQMHãNRGHYSOLYDMRWXGL
GUXJLGHMDYQLNL NRWMHYHþMHSUHPRåHQMHSRVDPH]QLNRYLQGUXåE 

=DUDGL]PDQMãHYDQMDVSRPODGDQVNLKYLãNRYLQSRYHþHYDQMDMHVHQVNLKYLãNRYYRGHVHY]DGQMLKOHWLK
VUHþXMHPRVVSRPODGDQVNLPLLQSROHWQLPL]HORVXãQLPLREGREMLWHUQDGUXJLVWUDQLYLVRNLPLYRGRVWDML
MHVHQLSULþHPHU]D]GDMRVWDMDOHWQRSRYSUHþMHSDGDYLQQDLVWLUDYQL7XGLLQWHQ]LWHWDSDGDYLQVHMHY
]DGQMLKOHWLKELVWYHQRVSUHPHQLODVDM]QDãDNROLþLQDSDGDYLQYELVWYHQRNUDMãHPREGREMX YQHNDM
XUDK WROLNRNRWMHYSUHWHNORVWL]QDãDODYQHNDMGQHYQHPREGREMX7RþDMHY]DGQMLKGHVHWLKOHWLK
SRJRVWHMãDSUHGYVHPSD]VHSRYHþXMHYHOLNRVW]UQWRþH
9SOLYSUHGYLGHQLKSRGQHEQLKVSUHPHPEWRVWDQDGDOMQMDUDVWWHPSHUDWXUH]UDNDLQYHþMDLQWHQ]LWHWD
SDGDYLQVHSRVWRSRPDRGUDåDYYHþMLSRSODYQLRJURåHQRVWLLQGHORYDQMXHUR]LMVNLKVLOQLåDQMXVUHGQMLK
LQPDOLKSUHWRNRYWHUXSDGXQLYRMDSRGWDOQLFH3RVOHGLþQRQDUDãþDãWHYLORVSURåHQLK]HPHOMVNLKSOD]RY
=DUDGLVSUHPHPEWHPSHUDWXUH]UDNDVRWXGLYHWURYLPRþQHMãL.RVLFHUSRYVHPQDUDYQLSRMDYLV
SRJRVWRVWMRLQLQWHQ]LWHWRSUHVHåHMRGRVHGDQMHWUHQGHLQQDþUWRYDQHREUHPHQLWYHJUDMHQHJDRNROMD
ODKNRJRYRULPRRQDUDYQLKQHVUHþDKWXGL]DUDGLYSOLYRYSRGQHEQLKVSUHPHPE

3UHGPHWXNUHSDMHVRILQDQFLUDQMHL]YDMDQMDVSUHMHWLKSURJUDPRYREQRYHSRãNRGRYDQLKREMHNWRY]DUDGL
QDUDYQLKQHVUHþ]QDPHQRPSRYHþHYDQMDRGSRUQRVWLREQRYOMHQLKREMHNWRYQDSULþDNRYDQH
VSUHPHQMHQHSDGDYLQVNHLQWHPSHUDWXUQHSRGQHEQHUD]PHUHNRWVOHGL
 3URJUDPRGSUDYHSRVOHGLFQHSRVUHGQHãNRGHQDVWYDUHK]DUDGLSRSODYPHGLQ
 3URJUDPRGSUDYHSRVOHGLFQHSRVUHGQHãNRGHQDVWYDUHK]DUDGLSRSODYPHGLQ
 3URJUDPRGSUDYHSRVOHGLFQHSRVUHGQHãNRGHQDVWYDUHK]DUDGLSRSODYPHGLQVHSWHPEURP

 3URJUDPRGSUDYHSRVOHGLFQHSRVUHGQHãNRGHQDVWYDUHK]DUDGLQHXUMD]YLKDUQLPYHWURPLQ
SRSODYDPLPHGLQMXQLMHP
 3URJUDPRGSUDYHSRVOHGLFQHSRVUHGQHãNRGHQDVWYDUHK]DUDGLQHXUMDVSRSODYDPLDYJXVWD

 3URJUDPRGSUDYHSRVOHGLFQHSRVUHGQHãNRGHQDVWYDUHK]DUDGLSRSODYPHGLQDSULORP

*UH]DSURJUDPHNLVRYHþLQRPDåHL]YHGHQL L]SODþLODYYUHGQRVWLVNXSDMYHþNRWPLRHYURY L]
VNXSQLKVUHGVWHYSURUDþXQDLQSURUDþXQVNHUH]HUYHYSUHWHNOLKOHWLKPDQMãLGHOVUHGVWHYVNODGDSDMH
SRWUHEHQ]DGRNRQþDQMHGHO
3URJUDPL NL VR Y SRWUMHYDQMX DOL SULSUDYL VH ERGR L] VUHGVWHY 6NODGD ]D SRGQHEQH VSUHPHPEH GR
L]GHODYHEROMãHPHWRGRORJLMHILQDQFLUDOLYYLãLQLRGYUHGQRVWLFHORWQHJDSURJUDPD7LSURJUDPLVR
– 3URJUDPRGSUDYHSRVOHGLFQHSRVUHGQHãNRGHQDVWYDUHK]DUDGLSRSODYLQPRþQHJDYHWUDPHG
LQGHFHPEURP
– 3URJUDPRGSUDYHSRVOHGLFQHXULMVSRSODYRPDMD
– 3URJUDP RGSUDYH SRVOHGLF QHSRVUHGQH ãNRGH QD VWYDUHK ]DUDGL SRVOHGLF QHXUMD V SRSODYDPL LQ
WRþRMXQLMD
– 3URJUDPRGSUDYHSRVOHGLFQHSRVUHGQHãNRGHQDVWYDUHK]DUDGLSRVOHGLFQHXUMD]YHWURPLQGHåMHP
WHUSRSODYDPLMXOLMD
8SUDYLþHQFL VR REþLQH QDYHGHQH Y SRVDPH]QHP VSUHMHWHP SURJUDPX RGSUDYH SRVOHGLF LQ 023 ±
'569 ]D REQRYR SRãNRGRYDQLK REMHNWRY YRGQH LQIUDVWUXNWXUH NRW MH QDYHGHQR Y SRVDPH]QLK
VSUHMHWLKSURJUDPLK

6RILQDQFLUDQMHL]YHGEHXNUHSRYQDSOD]RYLKYHþMHJDREVHJD






9LUKWWSVZZZXQLVGURUJZHLQIRUPSXEOLFDWLRQV
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 3OD]6WRYåHQDG/RJRPSRG0DQJDUWRPYREþLQL%RYHF
 3OD]6WUXJQDG.RVHþHPYREþLQL.REDULG
 3OD]3RGPDUNYREþLQLâHPSHWHU9UWRMED
 3OD]LãþLâPLKHOQDG2]HOMDQRPLQ*UDGLãþHQDG3UYDþLQRYPHVWQLREþLQL1RYD*RULFD
 3OD]6ODQR%ODWRYREþLQL$MGRYãþLQD
 3OD]0DFHVQLNYREþLQL6ROþDYD
NL VR QDPHQMHQLVSUHPOMDQMXYSOLYQLKREPRþMLKQDYHGHQLK SOD]RYVSUHPHPEDP RFHQ RJURåHQRVWLQD
YSOLYQLKREPRþMLKSOD]RYL]YHGELQXMQLKVWDELOL]DFLMVNLKXNUHSRYQDYSOLYQLKREPRþMLKSOD]RYLQREQRYL
XQLþHQLK LQIUDVWUXNWXUQLK REMHNWRY 8SUDYLþHQHF MH 023 NRW SRREODãþHQL LQYHVWLWRU GUåDYH *UH ]D
VUHGVWYDNLVRELODYSUHWHNORVWLåHQDPHQMHQD L]SODþLODYYUHGQRVWLVNXSDMYHþNRWPLRHYURY L]
VNXSQLK VUHGVWHY SURUDþXQD LQ SURUDþXQVNH UH]HUYH 9 OHWX  ERGR ]D WD QDPHQ ]DJRWRYOMHQD
VUHGVWYDYYLãLQLPLRHYURYGRL]GHODYHEROMãHPHWRGRORJLMH]DRFHQRYSOLYDSRGQHEQLKVSUHPHPE
QDSOD]RYLWRVW

=DUDGL VSUHPHQMHQLK SRGQHEQLK UD]PHU VH YVDNR OHWR VSURåL YHþMH ãWHYLOR ]HPHOMVNLK SOD]RY NRW
SRVOHGLFDQHQDGQHRGMXJHDOLORNDOQRRPHMHQLKQHXULM]PRþQLPLSDGDYLQDPLNLVHQHREUDYQDYDMRSR
GRORþLOLK =DNRQDRRGSUDYLSRVOHGLFQDUDYQLK QHVUHþ =D L]YHGERXNUHSD ER L]GHODQ DNFLMVNL QDþUW]D
L]YHGER QXMQLK XNUHSRY QD SOD]RYLK PDMKQHJD LQ VUHGQMHJD REVHJD 3UHGYLGHQR MH VRILQDQFLUDQMH
SRYHþHYDQMD RGSRUQRVWL ]D HNVWUHPQH YUHPHQVNH SRMDYH QD YSOLYQLK REPRþMLK SRVDPH]QLK SOD]RY
QDPHQMHQLK VWDELOL]DFLML ]HPOMLQH 8SUDYLþHQFL VR REþLQH ]D L]YHGER XNUHSRY QD SRVDPH]QHP SOD]X
=D VDQDFLMRSOD]RYVUHGQMHJDLQPDMKQHJDREVHJD MH ELOR Y SUHWHNORVWL åH QDPHQMHQLK YHþ NRW  PLR
HYURYL]LQWHJUDOQHJDSURUDþXQDLQSURUDþXQVNHUH]HUYHL]6NODGD]DSRGQHEQHVSUHPHPEHSDERY
OHWXQDPHQMHQLKPLRHYURY

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
023REþLQH
ãWHYLOR
NUHSLWHY
PLQLVWHU023 SRWUHEQD
GRPLR
RNUHSOMHQLK
RGSRUQRVWL
SULSUDYD
HYURY
REMHNWRYLQ
REQRYOMHQLK
PHWRGRORJLMH

XVWDOLWYH
REMHNWRYQD
]DRFHQRYSOLYD
SUHPLNRY
SRGQHEQH
SRGQHEQLK
]HPOMLQH
VSUHPHPEH
VSUHPHPE
EODåHQMH
EODåHQMHLQ
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
SULODJDMDQMH
SULODJDMDQMH
SRGQHEQLKVSUHPHPE

,]YHGEDXNUHSRYRPRJRþDGRVHJDQMHFLOMHY5HSXEOLNH6ORYHQLMHQDSRGURþMXSULODJDMDQMDSRGQHEQLP
VSUHPHPEDPLQVLFHU]PDQMãDQMHUDQOMLYRVWL6ORYHQLMHQDSRGURþMXLQIUDVWUXNWXUHWHUSRYHþHYDQMH
RGSRUQRVWLQDYSOLYHSRGQHEQLKVSUHPHPE3RVOHGLþQRWRSRPHQLSRYHþDQMHSULODJRGLWYHQH
VSRVREQRVWLGUXåEHYFHORWLNDNRUWXGLSRVDPH]QLNRY

QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL
6HQGDMVNLDNFLMVNLRNYLU]DREGREMH±NLMHELOVSUHMHWQDPHGQDURGQLNRQIHUHQFL=GUXåHQLK
QDURGRYPDUFDLQNDWHUHJDVRSRGSLVQLFDMH6ORYHQLMDMHPHGSUHGQRVWQHQDORJH]DXNUHSDQMHY
SULPHUXQHVUHþXYUVWLOWXGLNUHSLWHYSULSUDYOMHQRVWLQDQHVUHþH]DXþLQNRYLWRRG]LYDQMHLQªEROMãR
SRQRYQRL]JUDGQMR© %%%Build Back Better 2EQRYDREMHNWRY]DUDGLSRVOHGLFQDUDYQLKQHVUHþMH
WDNRKNUDWLSULORåQRVW]DXVWUH]QRSUHYHQWLYQRXNUHSDQMHLQNUHSLWHYRGSRUQRVWLJUDMHQHJDRNROMDQD
SULKRGQMHGRJRGNH]DUDGLVSUHPHPESRGQHEMD3ULREQRYLLQIUDVWUXNWXUQLKREMHNWRYMHWUHEDXSRãWHYDWL
åHQDVWDOHVSUHPHPEHLQREQRYRL]YDMDWLWDNRGDERGRREQRYOMHQLREMHNWLRGSRUQHMãLQDSULþDNRYDQH
VSUHPHQMHQHSDGDYLQVNHYRGQHLQWHPSHUDWXUQHUD]PHUH

QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
GD

8NUHSGRSROQMXMHLQQDGJUDMXMHL]YHGERVSUHMHWLKSURJUDPRYRGSUDYHSRVOHGLFQDUDYQLKQHVUHþNLVH
ILQDQFLUDMRL]SURUDþXQVNHUH]HUYHSURUDþXQD56LQSURUDþXQVNLKSRVWDYN023D6VUHGVWYL6NODGD]D
SRGQHEQHVSUHPHPEHVHWDNRQDGJUDMXMHMRåHGRGHOMHQDVUHGVWYDL]GUåDYQHJDSURUDþXQD
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM



GD


QH

SRVUHGQR
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,]YHGEDXNUHSDRPRJRþDQRUPDOQRXSRUDERSUL]DGHWHJDSURVWRUDXSRUDERSRãNRGRYDQLKDOLXQLþHQLK
LQIUDVWUXNWXUQLKREMHNWRYLQVWHP]DJRWDYOMDEROMãHSRJRMH]DUD]YRMGHMDYQRVWL
0HULORXþLQNRYLWRVW

GD

QH

QHRSUHGHOMHQR

,]YHGEDXNUHSDERSULVSHYDODN]PDQMãDQMXãNRGHYSULPHUXHNVWUHPQLKYUHPHQVNLKSRMDYRYY
SULKRGQMHWHUWDNRSULVSHYDODN]PDQMãDQMXVWURãNRYGUåDYHLQSUHELYDOVWYD

VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR

,]YDMDQMHXNUHSDMHQDþUWRYDQRYOHWXLQQMHJRYRGRNRQþDQMHYOHWX3URMHNWQD
GRNXPHQWDFLMDMHYHþLQRPDSULSUDYOMHQD7UHEDMHRGGDWLMDYQDQDURþLODLQ]DþHWLL]YDMDWLXNUHSH
6NXSQDRFHQD
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR





0HULOR
GDQHGHOQR

0HULOR
GDQHGHOQR





0HULOR
GDQHGHOQR

0HULOR
GDQHGHOQR
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1DPHQ3ULODJDMDQMHSRGQHEQLPVSUHPHPEDP
2SLVXNUHSD,]JUDGQMDLQREQRYDYHþQDPHQVNLKDNXPXODFLM

9SOLYLSRGQHEQLKVSUHPHPEVHåHNDåHMRLQWHQ]LYQRVWSDGDYLQVHSRYHþXMHVSUHPLQMDVHQMLKRYD
UD]SRUHGLWHY9]DGQMLKGYHKGHVHWOHWMLK]D]QDYDPRSRYHþDQMHãNRGH]DUDGLSRSODYNRWSRVOHGLFH
SRGQHEQLKVSUHPHPE1DGUXJLVWUDQLSDVHSRGDOMãXMHMRVXãQDREGREMDVþLPHUVWDRNUQMHQLSULGHODYD
KUDQHLQVDPRRVNUED6ORYHQLMH=L]JUDGQMRYHþQDPHQVNLKDNXPXODFLM]DSURWLSRSODYQR]DãþLWRLQ
QDPDNDQMHODKNRYLãNHYRGH]DGUåLPRWHUMLKYVXãQLKGHOLKOHWDXSRUDELPR]DQDPDNDQMHNPHWLMVNLK
]HPOMLãþ0RJRþDVWDGYDSRGXNUHSDREQRYDREVWRMHþLKDNXPXODFLMLQL]JUDGQMDQRYLKYHþQDPHQVNLK
DNXPXODFLMYNOMXþQR]L]GHODYRSURMHNWQHGRNXPHQWDFLMH6VUHGVWYLVNODGD]DSRGQHEQHVSUHPHPEH
VHERODKNR]DJRWDYOMDOGHONLJDODKNRSULSLãHPRSULVSHYNXNSULODJDMDQMXSRGQHEQLPVSUHPHPEDP
SUHNRJUDGLWYHRGSRUQRVWLQDYSOLYHSRGQHEQLKVSUHPHPE]DUDGLVXãLQSRSODY

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
023REþLQH ãWHYLOR]DþHWLK SURWLSRSODYQD PLQLVWHU023 SRWUHEQR
GRPLR
SUDYQHRVHEH SURMHNWRY
]DãþLWDLQ
XPHãþDQMHY
HYURY
Y]SRVWDYLWHY
SURVWRU
DNXPXODFLM]D
QDPDNDQMH
NPHWLMVNLK
]HPOMLãþ
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMHLQ
SRGQHEQLKVSUHPHPE
SULODJDMDQMH

,]YHGEDXNUHSRYRPRJRþDGRVHJDQMHFLOMHY5HSXEOLNH6ORYHQLMHQDSRGURþMXSULODJDMDQMDSRGQHEQLP
VSUHPHPEDPLQVLFHU]PDQMãDQMHUDQOMLYRVWL6ORYHQLMHQDSRGURþMXSRSODYQHYDUQRVWLWHUSRYHþDQMH
VDPRRVNUEHVKUDQR

GD
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
QH
REYH]QRVWL

1HJUH]DL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLKREYH]QRVWL
QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
GD

8NUHSGRSROQMXMHLQQDGJUDMXMHL]YHGERSURWLSRSODYQLKXNUHSRYSROHJWHJDSDWXGLQDGJUDMXMHYRGQH
YLUH]DSRWUHEHQDPDNDQMDNPHWLMVNLK]HPOMLãþ
QH
SRVUHGQR
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM
GD
,]YHGEDXNUHSDRPRJRþDL]JUDGQMRLQSRVRGRELWYHYHþQDPHQVNLKDNXPXODFLMVNDWHULPLVH]DGUåXMHMR
YLãNLYRGHWHUKNUDWL]ELUDYRGD]DSRWUHEHQDPDNDQMDNPHWLMVNLK]HPOMLãþ
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORXþLQNRYLWRVW
GD
,]YHGEDXNUHSDERSULVSHYDODN]PDQMãDQMXãNRGHYSULPHUXHNVWUHPQLKYUHPHQVNLKSRMDYRYY
SULKRGQMHWHUWDNRSULVSHYDODN]PDQMãDQMXVWURãNRYGUåDYHLQSUHELYDOVWYD
VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR

=DþHWHNL]YDMDQMDXNUHSDMHQDþUWRYDQRYOHWX3URMHNWQDGRNXPHQWDFLMDMHSRQHNRGåH
SULSUDYOMHQD7UHEDMHRGGDWLMDYQDQDURþLODLQ]DþHWLL]YDMDWLXNUHSH
6NXSQDRFHQD
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
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1DPHQ5D]LVNDYHUD]YRMLQLQRYDFLMH 55, 
2SLVXNUHSD3RGSRUD55,QDSRGURþMXSRGQHEQLKVSUHPHPE
(YURSVND NRPLVLMD ER GR NRQFD OHWD  VSUHMHOD GHOHJLUDQL DNW ]D 6NODG ]D LQRYDFLMH NL ER
SRGUREQHMH RSUHGHOMHYDO SUDYLOD ILQDQFLUDQMD XSUDYLþHQL VWURãNL QDþLQ SRGSRUH REVHJ ILQDQFLUDQMD
þDVRYQLYLGLNUD]SLVRY SUDYLODL]YHGEHL]ELUH PHULODXSUDYLþHQRVWLSURFHVL]YHGEHPHULOD]DL]ELUR LQ
SUDYLODXSUDYOMDQMD XSUDYOMDYVNDVWUXNWXUDJHRJUDIVNDXUDYQRWHåHQRVW 7DSUDYLODER023VPLVHOQR
XSRUDELOSULL]YHGELMDYQLKQDURþLOLQMDYQHJDUD]SLVD]D55,
9RNYLUXXSUDYLþHQHJDQDPHQDSRUDEHVUHGVWHYVHSUHGYLGHYDL]YHGED
±QDMPDQMHQHJDMDYQHJDQDURþLOD]]DþHWNRPWDNRMSRVSUHMHWMXSURJUDPDSRGSLVSRJRGEHLQ]DþHWHN
L]YDMDQMDYIHEUXDUMX
±HQHJDMDYQHJDUD]SLVDYIHEUXDUMXSRGSLVLSRJRGELQ]DþHWHNL]YDMDQMDSURMHNWRYYMXQLMX
SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
023
SRGSUWL
PRåQRVW
PLQLVWHU023 L]YHGEDQDURþLO
GRPLR
QDMPDQM
]QLåDQMD
LQUD]SLVRY
HYURY

SURMHNWL55,
RJOMLþQHJDLQ
RNROMVNHJD
RGWLVD]D
QDMPDQM
GROHWD
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMHLQ
SRGQHEQLKVSUHPHPE
SULODJDMDQMH
3ULVSHYHNNGRVHJDQMXFLOMHYQDSRGURþMXEODåHQMDSRGQHEQLKVSUHPHPEERYRNYLUXMDYQHJDUD]SLVD
R]LURPDMDYQHJDQDURþLODRSUHGHOMHQNRWYVWRSQLSRJRM9LãLQDSULVSHYNDNGRVHJDQMXWHKFLOMHYER
PHULOR]DL]ELUR*OHGHQDYUVWRUD]LVNRYDOQRUD]YRMQLKSURMHNWRYQLPRJRþHYQDSUHMRFHQLWLYLãLQH
QMLKRYHJDSULVSHYND3ULUD]YRMQRSLORWQLKSURMHNWLKERPHULORPRåQRVWGDVHREXYHGELQRYRVWL]D
FHORWQRSRSXODFLMRRJOMLþQLLQRNROMVNLRGWLVGROHWD]QLåDWD]DYVDMHQRGVWRWHN3ULVSHYHNN
GRVHJDQMXFLOMHYQDSRGURþMXSULODJDMDQMDSRGQHEQLPVSUHPHPEDPERGRGDWQRPHULORSULL]ELUL
SURMHNWRY]DILQDQFLUDQMH
GD
QH
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
SRVUHGQR
REYH]QRVWL

,QRYDFLMHUD]YLWHYRNYLUXXNUHSD55,ERPRJRþHSULODJRGLWL]DXSRUDERYSURMHNWLKPHGQDURGQHJD
UD]YRMQHJDVRGHORYDQMD
QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVWL
GD

923(.3±LQYVWUDWHJLMLSDPHWQHVSHFLDOL]DFLMHQLVRSUHGYLGHQLQDPHQVNLXNUHSLY
SRGSRUR55,QDSRGURþMXQL]NRRJOMLþQLKWHKQRORJLMLQVWRULWHYYHQGDUSDVHWDNLSURMHNWLåHL]YDMDMRV
SRGSRURL]YHþMDYQLKUD]SLVRYWDNRYRNYLUXGRPDþLKNDNRUWXGLHYURSVNLKSURJUDPRY QSU+ 9
RNYLUXXNUHSD55,ERPRJRþHVRILQDQFLUDWLQDGJUDGQMRWRYUVWQLKSURMHNWRY]DGRVHJDQMHXSUDYLþHQRVWL
]DVUHGVWYDVNODGD]DLQRYDFLMH
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM
GD

5D]LVNDYHUD]YRMLQLQRYDFLMH]DSUHKRGYQL]NRRJOMLþQRJRVSRGDUVWYRVSDGDMRPHGNOMXþQHJUDGQLNH
]HOHQHJDJRVSRGDUVWYD)LQDQFLUDQLERGRSURMHNWL]DUD]YRMSLORWQLSUHL]NXVLQGHPRQVWUDFLMR
QL]NRRJOMLþQLKWHKQRORJLMLQVWRULWHY]PRåQRVWMR]QDWQLKSULKUDQNRYSULHPLVLMDK7*3LQKNUDWL
SRPHPEQHJD]PDQMãDQMDRNROMVNHJD HNRORãNHJD RGWLVDWHUVVRþDVQLPLSR]LWLYQLPLXþLQNLQD
HNRQRPVNRLQVRFLDOQRUD]VHåQRVWWUDMQRVWQHJDUD]YRMD
GD
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORXþLQNRYLWRVW

9RNYLUXSLORWQLKLQGHPRQVWUDFLMVNLKSURMHNWRYERGRSRGSUWHUHãLWYH]YHOLNLPLREHWL YSULPHUXSUHQRVD
QDãLUãRSRSXODFLMR ]D]PDQMãHYDQMHVWURãNRYUDEHHQHUJLMHYYVHKVHNWRUMLK

VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR
8NUHSERPRJRþH]DþHWLL]YDMDWLWDNRMSRVSUHMHWMXSURJUDPD
6NXSQDRFHQDQDPHQD QDYHGLWHGDQHGHOQR 
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
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1DPHQ3RGSRUDQHYODGQLPRUJDQL]DFLMDPLQãLUãLFLYLOQLGUXåEL
2SLVXNUHSD6RILQDQFLUDQMHQHYODGQLKRUJDQL]DFLM
$SULODMH]DþHOYHOMDWL=DNRQRQHYODGQLKRUJDQL]DFLMDK 8UDGQLOLVWãW NLYVORYHQVNLSUDYQL
UHGSULQDãDRSUHGHOLWHYQHYODGQHRUJDQL]DFLMH 192 LQXYDMDVWDWXVQHYODGQHRUJDQL]DFLMHYMDYQHP
LQWHUHVX3RHQRWHQLVRSRJRML]DSULGRELWHYWDNãQHJDVWDWXVD]DYVHQHYODGQHRUJDQL]DFLMH GUXãWYD
]DYRGHLQXVWDQRYH =DNRQPHGGUXJLPRSUHGHOMXMHVXEMHNWHSRGSRUQHJDRNROMD]DQHYODGQH
RUJDQL]DFLMH KRUL]RQWDOQDPUHåDUHJLRQDOQDVWLþLãþDYVHELQVNHPUHåH192 LQY]SRVWDYOMD
SURUDþXQVNLVNODG]DUD]YRMQHYODGQLKRUJDQL]DFLM8NUHSSURJUDPVNRVRILQDQFLUDQMHQHYODGQLK
RUJDQL]DFLMERQDPHQMHQWDNRGRGDWQHPXVRILQDQFLUDQMX192]DYVHELQHVSRGURþMDSRGQHEQLK
VSUHPHPESULþHPHUERSRORYLFDVUHGVWHYQDPHQMHQD]DSURJUDPVNRSRORYLFD]DSURMHNWQR
ILQDQFLUDQMHSUHGYLGRPDWDNR]D192QDORNDOQLLQUHJLRQDOQLUDYQLNRW192QDGUåDYQLUDYQL
'RVUHGVWHYL]WHJDXNUHSDERGRXSUDYLþHQLSURMHNWLYVHK192NLVHXNYDUMDMRVSRGQHEQLPL
VSUHPHPEDPLSULþHPHUERGRGRGRORþHQHJDVRILQDQFLUDQMDSURMHNWRYQDGUåDYQLUDYQLXSUDYLþHQHOH
192VVWDWXVRP192NLGHOXMHMRYMDYQHPLQWHUHVXQDSRGURþMXRNROMDQDUDYHSURVWRUDNPHWLMVWYD
SURPHWDHQHUJLMHDOLPHGQDURGQHJDUD]YRMQHJDVRGHORYDQMD3URJUDPVNRVRILQDQFLUDQMHSRPHQLGD
PRUDMRSURMHNWLL]ND]DWLYNOMXþHQRVWYãLUãLSURJUDPQDSRGURþMXEODåHQMDSRGQHEQLKVSUHPHPELQDOL
SULODJDMDQMDQDQMHNLWUDMDYHþOHWLPDYHþUD]OLþQLKYLURYILQDQFLUDQMDLQVHSRYH]XMHãLUãH]DNWLYQRVWPL
(8GUåDYHUHJLMLQORNDOQLKVNXSQRVWL

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
023LQ(NR
ãWHYLOR
]QLåDQMHHPLVLM PLQLVWHU023 
GRPLR
VNODG
SURMHNWRYLQ
7*3
HYURY
SURJUDPRY
]QLåDQMH

SULWLVNRYQD
RNROMH
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMHLQ
SRGQHEQLKVSUHPHPE R]QDþLWH 
SULODJDMDQMH
,]YHGEDXNUHSRYRPRJRþDGRVHJDQMHGROJRURþQLKFLOMHYLQREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHQDSRGURþMX
SRGQHEQLKVSUHPHPE2FHQDXþLQNDNGRVHJDQMXFLOMHYEODåHQMDSRGQHEQLKVSUHPHPELQSULODJDMDQMD
QDQMHERRSUHGHOMHQDPHGL]YDMDQMHPSURMHNWDLQSURJUDPD

QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL
8NUHSSULVSHYDNL]SROQMHYDQMXPHGQDURGQLKREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLK
SRGQHEQLKSUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLPVSRUD]XPRP

QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
GD
8NUHSGRSROQMXMHDNWLYQRVWL0-8LQGUXJLKPLQLVWUVWHYQDSRGURþMX192WHUVUHGVWYDVNODGD]D192
QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM
GD
8NUHSLPDVLQHUJLMVNHXþLQNHVSROLWLNDPLQDSRGURþMXVSRGEXMDQMXJRVSRGDUVNHJDUD]YRMD]GUDYMDLQ
NDNRYRVWL]XQDQMHJD]UDNDVDMERGRSURMHNWLRPRJRþDOLKLWUHMãLSUHKRGYQL]NRRJOMLþQRLQSRGQHEQR
RGSRUQRGUXåER
0HULORXþLQNRYLWRVW

GD

QH

QHRSUHGHOMHQR

8NUHSERVSRGEXMDOHQHUJHWVNRLQVWURãNRYQRXþLQNRYLWRVW]]PDQMãHYDQMHPVWURãNRYJRVSRGDUVWYDLQ
MDYQHJDVHNWRUMD]DUDERHQHUJLMHLQQDUDYQLKYLURY
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR
VUHGQMHURþQR GROJRURþQR
8NUHSERODKNRUD]SLVDQSRNRQþDQLKSRVWRSNLK]DSULGRELWHYVWDWXVD192YMDYQHPLQWHUHVX
6NXSQDRFHQD
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
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1DPHQ3RGSRUDQHYODGQLPRUJDQL]DFLMDPLQãLUãLFLYLOQLGUXåEL
2SLVXNUHSD3RGQHEQHDNWLYQRVWLãLUãHFLYLOQHGUXåEH
9VNORSXXNUHSDSRGQHEQHDNWLYQRVWLãLUãHFLYLOQHGUXåEHERGRVUHGVWYDQDPHQMHQDSRVDPH]QLNRPY
RNYLUXSR]LYD GRSRUDEHVUHGVWHY ]DYQDSUHMGRORþHQHVNORSHDNWLYQRVWLILQDQFLUDQMHYPDNVLPDOQL
YLãLQLHYURYSDERPRJRþHSRSUHMHWHPVNOHSXRGRGHOLWYLVUHGVWHYXSUDYLþHQFX8SUDYLþHQH
SRGQHEQHDNWLYQRVWLSUHGYLGRPDQHL]NOMXþQRREVHJDMRQDVOHGQMHVNORSHDNWLYQRVWL
6./232UJDQL]DFLMDGRJRGNRY
'RJRGHNREUDYQDYDVWUDWHãNHLQDOLL]YHGEHQHFLOMHGUåDYHQDSRGURþMXEODåHQMDSRGQHEQLKVSUHPHPE
LQSULODJDMDQMDQDQMH'RJRGHN NRQIHUHQFDVLPSR]LMGHODYQLFDL]REUDåHYDQMHSRVYHWRNURJODPL]D 
LPD L]GHODQH QDþUWH DNWLYQRVWL GRVHJDQMD FLOMQLK MDYQRVWL LQ VSUHPOMDMRþLK SURPRFLMVNLK DNWLYQRVWL WHU
FLOMHNLPHUOMLYRPHULMRSULVSHYHNN]JRUDMQDYHGHQLPFLOMHP L]GHODQDSULSRURþLODLSG 
6./237LVNSXEOLNDFLM
3XEOLNDFLMD EURãXUD OHWDNL ]ERUQLNL  L]REUDåXMH DOL R]DYHãþD R YVHELQDK V SRGURþMD EODåHQMD
SRGQHEQLK VSUHPHPE LQDOL SULODJDMDQMD QDQMH 9VHELQR SXEOLNDFLMH VWURNRYQR SUHJOHGDMR LQ SRWUGLMR
SULVWRMQH LQVWLWXFLMH ]D SRVDPH]QD YSUDãDQMD 2EMDYR SXEOLNDFLMH VSUHPOMD QDþUW GRVHJDQMD FLOMQLK
MDYQRVWLLQDNWLYQRVWLSURPRFLMH
6./23$NWLYQDXGHOHåEDQDGRJRGNLKYWXMLQL
3RGSUH VH DNWLYQD XGHOHåED QD GRJRGNLK Y WXMLQL V SRGURþMD EODåHQMD SRGQHEQLK VSUHPHPE LQ
SULODJDMDQMD QDQMH NRW VR SRGQHEQH NRQIHUHQFH 81)&&& LQ GUXJL GRJRGNL Y RNYLUX PHGQDURGQLK
LQVWLWXFLM NRW VR :02 )$2 LGU NL REUDYQDYDMR QDYHGHQD YSUDãDQMD 8GHOHåHQHF PRUD L]ND]RYDWL
DNWLYQR XGHOHåER SUHGVWDYLWHY VRGHORYDQMH SUL SURJUDPX  LPHWL L]GHODQ QDþUW DNWLYQRVWL WHU DNWLYQR
XGHOHåERSUHGVWDYLWLY6ORYHQLMLSRSULKRGXL]WXMLQHWDNRYSLVQLREOLNLNDNRUWXGLYREOLNLGRJRGND
6./23'UXJHVRURGQHDNWLYQRVWL
9 RNYLUX WHJD VNORSD VH RPRJRþD ILQDQFLUDQMH ]D SRVDPH]QH GUXJH DNWLYQRVWL NL VR VPLVHOQR
SRYH]DQH V FLOML QD SRGURþMX EODåHQMD SRGQHEQLK VSUHPHPE LQ SULODJDMDQMD QDQMH NRW VR L]GHODYD
VSOHWQLK RURGLM DQNHW ]ELUN SRGDWNRY SD WXGL LQYHVWLFLM Y SLORWQH LQ SURPRFLMVNH DNWLYQRVWL PDQMãH
YUHGQRVWL =D DNWLYQRVW MH WUHED L]GHODWL QDþUWH DNWLYQRVWL GRVHJDQMD FLOMQLK MDYQRVWL LQ SURPRFLMH ]D
GRVHJDQMHFLOMDR]DYHãþDQMDLQL]REUDåHYDQMDRYVHELQDKVSRGURþMDSRGQHEQLKVSUHPHPE

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
023
ãWHYLOR
]QLåDQMHHPLVLM PLQLVWHU023 
GRPLR
SRGQHEQLK
7*3
HYURY
DNWLYQRVWL
]QLåDQMH

SULWLVNRYQD
RNROMH
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMHLQ
SRGQHEQLKVSUHPHPE
SULODJDMDQMH
2FHQDXþLQNDDNWLYQRVWLQLRSUHGHOMHQDNHUJUH]DSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMXNUHSLWYH]QDQMFLYLOQH
GUXåEH]DGROJRURþQR]PDQMãDQMHHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRYLQNUHSLWHYRGSRUQRVWLQDYSOLYH
SRGQHEQLKVSUHPHPE

QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL
8NUHSSULVSHYDNL]SROQMHYDQMXPHGQDURGQLKREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLK
SRGQHEQLKSUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLPVSRUD]XPRP]DSULVSHYHNNFLOMX.RQYHQFLMH=1R
VSUHPHPELSRGQHEMDNLSRXGDUMDSRPHQL]REUDåHYDQMDXVSRVDEOMDQMDLQR]DYHãþDQMD]DGRVHJR
FLOMHYQDSRGURþMXSRGQHEQLKVSUHPHPE

QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
GD
8NUHSGRSROQMXMHGUXJHXNUHSHVSRGURþMDL]REUDåHYDQMDXVSRVDEOMDQMDLQR]DYHãþDQMD
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM

GD

QH

QHRSUHGHOMHQR

8NUHSLPDVLQHUJLMVNHXþLQNHVSROLWLNDPLQDSRGURþMXVSRGEXMDQMDJRVSRGDUVNHJDUD]YRMD]GUDYMDLQ
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NDNRYRVWL]XQDQMHJD]UDNDVDMERGRSRGMHWMD]QDYHGHQLPLXNUHSL]DJRWDYOMDODQLåMHHPLVLMHYVHNWRUMX
LQGXVWULMDLQVWHPSRYHþHYDODVYHWRYQRNRQNXUHQþQRVW6ORYHQLMH
0HULORXþLQNRYLWRVW

GD

QH

QHRSUHGHOMHQR

8NUHSERVSRGEXMDOHQHUJHWVNRLQVWURãNRYQRXþLQNRYLWRVW]]PDQMãHYDQMHPVWURãNRYJRVSRGDUVWYDLQ
MDYQHJDVHNWRUMD]DUDERHQHUJLMHLQQDUDYQLKYLURY

VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR
8NUHSVHODKNRL]YHGHWDNRMSRVSUHMHWMXSURJUDPD SULSUDYDLQREMDYDSR]LYD 
6NXSQDRFHQD
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR






0HULOR
GDQHGHOQR

0HULOR
GDQHGHOQR



0HULOR
GDQHGHOQR

0HULOR
GDQHGHOQR



Uradni list Republike Slovenije

Št.

83 / 24. 12. 2018 /

Stran

13295

1DPHQ0HGQDURGQDSRGQHEQDUD]YRMQDSRPRþ
2SLVXNUHSD0HGQDURGQLSRGQHEQLSURMHNWL
8NUHSSUHGYLGHYDILQDQFLUDQMHSRGQHEQLKXNUHSRYYGUåDYDKYUD]YRMXQDSUHGQRVWQLKSRGURþMLKLQ
REPRþMLKPHGQDURGQHJDUD]YRMQHJDVRGHORYDQMDNRWMHRSUHGHOMHQRY5HVROXFLMLRPHGQDURGQHP
UD]YRMQHPVRGHORYDQMXLQKXPDQLWDUQLSRPRþL5HSXEOLNH6ORYHQLMH 5H056+3  8UO56ãW 
3UHGQRVWQDYVHELQVNDSRGURþMDVR
±VSRGEXMDQMHPLUROMXEQLKLQYNOMXþXMRþLKGUXåEVSRXGDUNRPQDGREUHPXSUDYOMDQMXHQDNLK
PRåQRVWLKYNOMXþQR]HQDNRVWMRVSRORYWHUNDNRYRVWQHPL]REUDåHYDQMX
±ERMSURWLSRGQHEQLPVSUHPHPEDPVSRXGDUNRPQDWUDMQRVWQHPJRVSRGDUMHQMX]QDUDYQLPLLQ
HQHUJHWVNLPLYLUL
3UHGQRVWQDJHRJUDIVNDREPRþMDVR]DKRGQL%DONDQHYURSVNRVRVHGVWYRLQSRGVDKDUVND$IULNDV
SRXGDUNRPQDQDMPDQMUD]YLWLKGUåDYDK

=DL]YHGERUD]SLVDLQVRILQDQFLUDQMHSRGQHEQHSRPRþLGUåDYDPYUD]YRMXERL]EUDQL]YDMDOHFYVNODGX
]=DNRQRPRPHGQDURGQHPUD]YRMQHPVRGHORYDQMXLQKXPDQLWDUQLSRPRþL5HSXEOLNH6ORYHQLMH
8UDGQLOLVW56ãW 2EWHPERVWDSULSUDYOMHQDMDYQLSR]LYLQVWDQGDUGL]LUDQRRFHQMHYDQMH
SURMHNWQLKSUHGORJRY QSUVSORãQLRSLVSUREOHPDWLNHQDPHQFLOMLSULþDNRYDQLUH]XOWDWLNYDQWLILFLUDQL
ND]DOQLNLDNWLYQRVWLSURUDþXQ WHUL]GHODQHãWXGLMHLQSULORJHNRWVRãWXGLMDL]YHGOMLYRVWLDQDOL]D
VWURãNRYLQNRULVWLãWXGLMDYSOLYRYQDRNROMHLGHMQDUHãLWHYSURMHNW]DSULGRELWHYJUDGEHQHJDGRYROMHQMD
LSG9QDSUHMERGRSULSUDYOMHQLHQRWQLREUD]FLNLERGRYNOMXþHYDOLYVHSRJRMHLQPHULODQRYH8UHGEHR
L]YDMDQMX=DNRQDRPHGQDURGQHPUD]YRMQHPVRGHORYDQMXLQKXPDQLWDUQLSRPRþL5HSXEOLNH6ORYHQLMH
=056+3 

,]YDMDOHFERYVRGHORYDQMX]PLQLVWUVWYRPSULSUDYLOSRGUREQDQDYRGLOD]DSULSUDYRSURMHNWQLKSUHGORJRY
LQGRORþLOIRUPDOQHSRJRMHWHUQXGLOXVNODMHQRSRGSRURSULSULSUDYLSURMHNWQLKSUHGORJRY2FHQMHYDOQL
OLVWLERGRRPRJRþDOLSULPHUMDYRUD]OLþQLKSURMHNWQLKSUHGORJRYLQUD]ORJRY]DQMLKRYR QH XYUVWLWHYYRåML
L]ERUR]LURPD]DJRWRYOMHQRYLãLQRVRILQDQFLUDQMDSULþHPHUVLVRILQDQFHUSULGUåXMHSUDYLFRRFHQLWLGHOHå
LQXVWUH]QRYLãLQRGRGHOMHQLKVUHGVWHYJOHGHQDGRVHJDQMHFLOMHYýHERILQDQFLUDQDL]YHGED
LQIUDVWUXNWXUQLKSURMHNWRYERGR]DKWHYDQHSUHGKRGQHDQDOL]HLQãWXGLMHNLVRSRWUHEQH]DRGORþLWHY]D
LQYHVWLFLMRYLQIUDVWUXNWXUR QSUDQDOL]DVWURãNRYLQNRULVWLãWXGLMDL]YHGOMLYRVWL 8SRUDEOMHQLERGRWXGL
PHKDQL]PLSRJDMDQMLQPHKNHJDSRJRMHYDQMD]DGRVHJREROMãLKUH]XOWDWRYSURMHNWRY

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
L]YDMDOHFY
ãWHYLOR
SULVSHYHNN
PLQLVWHU023 SULSUDYDSR]LYD
GRPLR
VNODGX]
SURMHNWRY
EODåHQMXLQ
LQYVHKSRGODJ
HYURY
=056+3
SULODJDQMX

EODåHQMH
SULODJDMDQMH
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMHLQ
SRGQHEQLKVSUHPHPE
SULODJDMDQMH
(8LQGUåDYHþODQLFHVRVYRMHVWDOLãþHJOHGHSRGQHEQHJDILQDQFLUDQMD]DSLVDOHYVNOHSLK6YHWD(8]
GQHQRYHPEUDLQVNOHSLK6YHWD(8]DRNROMH]GQHRNWREUDNLMLKMHSRGSUODWXGL
5HSXEOLND6ORYHQLMD(8LQGUåDYHþODQLFHWHUGUXJHUD]YLWHGUåDYHVYHWDVRVHYRNYLUXSRJDMDQM]D
QRYSRGQHEQLVSRUD]XP]DYH]DOHGDERGRSRYHþHYDOHVUHGVWYD]DPHGQDURGQRUD]YRMQRSRPRþGR
OHWDYVNODGXVVYRMLPL]PRåQRVWPL

QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL
8NUHSSULVSHYDNL]SROQMHYDQMXPHGQDURGQLKREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLK
SRGQHEQLKSUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLPVSRUD]XPRPLQGRORþLOLþOHQD2NYLUQHNRQYHQFLMH
=GUXåHQLKQDURGRYRVSUHPHPELSRGQHEMDR]DJRWRYLWYLXVWUH]QHILQDQþQHLQWHKQLþQHSRPRþL]D
PHGQDURGQHSRGQHEQHDNWLYQRVWLQDSRGURþMXSRGQHEQLKVSUHPHPEãH]ODVWL]D]PDQMãHYDQMHHPLVLM
WRSORJUHGQLKSOLQRYLQSULODJDMDQMHSRGQHEQLPVSUHPHPEDPYPDQMUD]YLWLKGUåDYDK
3UDYWDNRXNUHSSULVSHYDNL]SROQMHYDQMX]DYH]5HSXEOLNH6ORYHQLMHJOHGHXUDGQHUD]YRMQHSRPRþL



15 Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list RS, št. 13/95).
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VDMVHMH6ORYHQLMDYRNYLUX(8]DYH]DODGDVLERSUL]DGHYDODXUDGQRUD]YRMQRSRPRþGROHWD
SRYLãDWLQDRGVWRWNDEUXWRGRPDþHJDGRKRGND ]]GDMãQMLKRGVWRWNDEUXWRGRPDþHJD
GRKRGND 

QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
GD

8NUHSGRSROQMXMHSURJUDPHLQSURMHNWHPHGQDURGQHJDUD]YRMQHJDVRGHORYDQMH5HSXEOLNH6ORYHQLMHNL
MLKNRRUGLQLUD0LQLVWUVWYR]D]XQDQMH]DGHYHNRWQDFLRQDOQLNRRUGLQDWRUL]YDMDMRSDUD]OLþQDPLQLVWUVWYD
XVWDQRYHVSRGURþMDPHGQDURGQHJDUD]YRMQHJDVRGHORYDQMDLQKXPDQLWDUQHSRPRþLPHGQDURGQH
RUJDQL]DFLMHQHYODGQHRUJDQL]DFLMHLQ]DVHEQLVHNWRU

QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM
GD

,]YDMDQMHXNUHSDERLPHORYHþVWUDQVNHXþLQNHQDGRPDþHJRVSRGDUVWYR RSUDYOMDQMHVWRULWHY
LQGXVWULMVNDSURL]YRGQMD]DSRVORYDQMHYPDMKQLKLQVUHGQMHYHOLNLKSRGMHWMLKQRYDGHORYQDPHVWD þH
VHERGRSURMHNWLL]YDMDOLYVRGHORYDQMXVSRGMHWMLY6ORYHQLML

QH
QHRSUHGHOMHQR
0HULORXþLQNRYLWRVW
GD

6RILQDQFLUDQMHERQDYROMR]DSURMHNWHNLVRYVNODGXVSUHGQRVWQLPLQDORJDPLPHGQDURGQHJD
UD]YRMQHJDVRGHORYDQMDWUDMQLLQQDMEROMVWURãNRYQRXþLQNRYLWL

0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR
VUHGQMHURþQR GROJRURþQR

8NUHSMHPRJRþH]DþHWLL]YDMDWLWDNRMSRVSUHMHWMXSURJUDPDYHQGDUMHSULSULSUDYLSURMHNWRYLQVNOHQLWYL
GRQDWRUVNLK SRJRGEWHU]DL]SODþLODWUHEDXSRãWHYDWLYUVWRL]EUDQLKL]YDMDOFHYLQQHJRWRYRVWY
SDUWQHUVNLKGUåDYDKPHGQDURGQHJDUD]YRMQHJDVRGHORYDQMD
6NXSQDRFHQDQDPHQD QDYHGLWHGDQHGHOQR 
0HULOR
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR






0HULOR
GDQHGHOQR





0HULOR
GDQHGHOQR

0HULOR
GDQHGHOQR
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1DPHQ0HGQDURGQDSRGQHEQDUD]YRMQDSRPRþ
2SLV9SODþLODY=HOHQLSRGQHEQLVNODG
=HOHQLSRGQHEQLVNODG Green Climate FundYQDGDOMHYDQMX*&) MHELOXVWDQRYOMHQOHWDLQ
SRVWDORSHUDWLYHQYOHWX]QDPHQRPSRPRþLGUåDYDPYUD]YRMXãH]ODVWLSRGQHEQRQDMEROM
UDQOMLYLPGUåDYDP]DL]YDMDQMHFLOMHY3DULãNHJDSRGQHEQHJDVSRUD]XPD6NODGMHSULPDUQLILQDQþQL
PHKDQL]HP2NYLUQHNRQYHQFLMH=GUXåHQLKQDURGRYRSRGQHEQLKVSUHPHPEDK 81)&&& LQLPDFLOM
]EUDWLPLOLMDUGGRODUMHYQDOHWRGROHWD

9RNYLUX(8SULVSHYDMRVUHGVWYDY*&)SUHGYVHPYODGHGUåDYþODQLF 'ý YREOLNLGRQDFLMHQDSRGODJL
SRVHEQHJDVSRUD]XPDPHG*&)LQSRVDPH]QRYODGRYGUåDYLþODQLFL(8*&)MHSRPHPEHQGHO
SUL]DGHYDQM]DXUHVQLþHYDQMH]DYH]3DULãNHJDVSRUD]XPDLQXNUHSRYGROJRURþQHSRGQHEQHSROLWLNH]D
EODåHQMHSRGQHEQLKVSUHPHPELQSULODJDMDQMHQDQMH9WLSUYLSROQLWYLR]LURPDPRELOL]DFLMLVUHGVWHY]D
*&)PHGOHWRPDLQMHVUHGVWYDSULVSHYDORGUåDYRGWHJDGUåDYYUD]YRMXLQVLFHUY
VNXSQHP]QHVNXPLOLMDUGHDPHULãNLKGRODUMHY9RNYLUX(8MHVUHGVWYDY*&)GRVOHMSULVSHYDOR
'ýPHGWHPNRQDMEL'ý 6ORYHQLMD6ORYDãND+UYDãNDLQ*UþLMD VYRMSULVSHYHNQDND]DOHY*&)Y
QDVOHGQMLKOHWLK

8NUHSSUHGYLGHYDGDERYRNYLUXPHGQDURGQHSRGQHEQHSRPRþL6ORYHQLMDYOHWXSUYLþYRNYLUX
GUXJHSROQLWYH*&)]DJRWRYLODVUHGVWYD]DYSODþLODYWDPHGQDURGQLVNODG*UHHQ&OLPDWH)XQG *&) 
LQVLFHUYYLãLQLPLOLMRQHYURY

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNYOHWX RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH

RVHED
VUHGVWYD
023
YLãLQD
SULVSHYHNN
PLQLVWHU023 SRWUHEQD
GRPLR
SULVSHYNDY
EODåHQMXLQ
SULSUDYD
HYURY
*&)
SULODJDMDQMX
VSRUD]XPD]


*&)
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMHLQ
SRGQHEQLKVSUHPHPE
SULODJDMDQMH
*UHHQ&OLPDWH)XQG *&) MHELOXVWDQRYOMHQ]QDPHQRPILQDQFLUDQMDSRGQHEQLKUD]YRMQLKSURMHNWRYY
GUåDYDKYUD]YRMX6UHGVWHYGRQDFLMH6ORYHQLMHY*&)QLPRJRþHRYUHGQRWLWLJOHGHL]YHGEHXNUHSRY]D
GRVHJDQMHFLOMHY3DULãNHJDVSRUD]XPDY6ORYHQLMLWHPYHþVDPRJOHGHSULVSHYND6ORYHQLMHNVNXSQLP
VYHWRYQLPXNUHSRP]DEODåHQMHSRGQHEQLKVSUHPHPELQSULODJDMDQMHQDQMH*UH]DSUHSR]QDQMH
VYHWRYQHRGJRYRUQRVWLUD]YLWLKGUåDYLQSULVSHYHNNL]SROQLWYLSRJRMHYGUåDYYUD]YRMX]DSULVWRSN
PHGQDURGQLPSRGQHEQLPSRJDMDQMHP

QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL
8NUHSSULVSHYDNL]SROQMHYDQMXPHGQDURGQLKREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLK
SRGQHEQLKSUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLPVSRUD]XPRPLQGRORþLOLþOHQD2NYLUQHNRQYHQFLMH
=GUXåHQLKQDURGRYRVSUHPHPELSRGQHEMDR]DJRWRYLWYLXVWUH]QHILQDQþQHLQWHKQLþQHSRPRþL]D
PHGQDURGQHSRGQHEQHDNWLYQRVWLQDSRGURþMXSRGQHEQLKVSUHPHPEãH]ODVWL]D]PDQMãHYDQMHHPLVLM
WRSORJUHGQLKSOLQRYLQSULODJDMDQMHSRGQHEQLPVSUHPHPEDPYPDQMUD]YLWLKGUåDYDK3UDYWDNRXNUHS
SULVSHYDNL]SROQMHYDQMX]DYH]5HSXEOLNH6ORYHQLMHJOHGHXUDGQHUD]YRMQHSRPRþLVDMVHMH6ORYHQLMD
YRNYLUX(8]DYH]DODGDVLERSUL]DGHYDODXUDGQRUD]YRMQRSRPRþGROHWDSRYLãDWLQD
RGVWRWNDEUXWRGRPDþHJDGRKRGND ]]GDMãQMLKRGVWRWNDEUXWRGRPDþHJDGRKRGND 

QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
GD
6UHGVWYDYRNYLUXGRQDFLMH6ORYHQLMHY*&)VRGRGDWQDVUHGVWYDSROHJVUHGVWHYNLMLK6ORYHQLMDVLFHU
QDPHQMD]DPHGQDURGQRUD]YRMQRSRPRþ
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM

GD



QH

QHRSUHGHOMHQR

16 =DNRQRUDWLILNDFLML2NYLUQHNRQYHQFLMH=GUXåHQLKQDURGRYRVSUHPHPELSRGQHEMD 8UDGQLOLVW56ãW 
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6UHGVWHYGRQDFLMH6ORYHQLMHY*&)QLPRJRþHRYUHGQRWLWLYRNYLUXYHþVWUDQVNLKXþLQNRYQDGRPDþH
JRVSRGDUVWYRVDMMHGRQDFLMD6ORYHQLMHGHOSRGQHEQHSRPRþLGUåDYDPYUD]YRMXSRVWURJLKPHULOLK
*&)]DGRGHOLWHYWHKVUHGVWHYXSUDYLþHQLPSURMHNWRPYGUåDYDKYUD]YRMXNMHUQLUD]YLGQR]DNDWHUL
SURMHNWMHELODGRQDFLMDSRVDPH]QHGUåDYHXSRUDEOMHQD
0HULORXþLQNRYLWRVW

GD

QH

QHRSUHGHOMHQR

8þLQNRYLWRVWL]YDMDQMDSRGQHEQLKXNUHSRY=HOHQHJDSRGQHEQHJDVNODGDERGRGRQDWRULFHVSUHPOMDOH
SUHNPHKDQL]PRYXSUDYOMDQMDLQQDG]RURYDQMDGHORYDQMDVNODGDýHSUDYGHORYDQMHGRQDWRULFYRNYLUX
YHþVWUDQVNLKILQDQþQLKVNODGRY]DJRWDYOMDPDQMYLGQRVWLSRVDPH]QLKGRQDWRULFSDSUDYLORPDYHOMD]D
EROMXþLQNRYLWRVDMRPRJRþDGRVHJDQMHHNRQRPLMREVHJDLQYHþMRXþLQNRYLWRVWGHORYDQMD

VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR
8NUHSMHPRJRþHL]YHVWLWDNRMSRVSUHMHWMXSURJUDPD
6NXSQDRFHQDQDPHQD QDYHGLWHGDQHGHOQR 
0HULOR
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR







0HULOR
GDQHGHOQR





0HULOR
GDQHGHOQR

0HULOR
GDQHGHOQR
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1DPHQ6RILQDQFLUDQMHSURMHNWRY/,)(
2SLVXNUHSD/,)(,QWHJUDOQLSURMHNW&$5(&/,0$7(
023MHNRWSULVWRMQLRUJDQ]DYRGHQMHSROLWLNHLQSULSUDYR]DNRQRGDMHQDSRGURþMXEODåHQMDSRGQHEQLK
VSUHPHPEYMHVHQLQDMDYQLUD]SLV(YURSVNHNRPLVLMHSULMDYLO,QWHJUDOQLSURMHNW/,)(,3
&$5(&/,0$7(NLREUDYQDYDYU]HOLYL]YDMDQMX2SHUDWLYQHJDSURJUDPD]PDQMãDQMDHPLVLM
WRSORJUHGQLKSOLQRYGROHWDJOHGHQDNLJDMHVSUHMHOD9ODGD56GHFHPEUD
6SORãQLFLOMLSURMHNWD
x SRGSUHWLXþLQNRYLWHMãHL]YDMDQMHXNUHSRYGRORþHQLKY237*3LQ$NFLMVNHPQDþUWX85(NLVWD
NOMXþQDVWUDWHãNDQDþUWD]DGRVHJDQMHFLOMHYSR2GORþEL(6
x ]PDQMãDWL YU]HOL SUL L]YDMDQMX 23 7*3  NDU ER RPRJRþLOR KLWUHMãH LQ FHQHMãH GRVHJDQMH
FLOMD]PDQMãDQMDHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRYGROHWDQDQDþLQNLERSULVSHYDONGRVHJDQMX
GUXJLK SRGQHEQLK LQ RNROMVNLK WHU VHNWRUVNLK FLOMHY PHG GUXJLP ]PDQMãHYDQMH HPLVLM
RQHVQDåHYDO]UDNDLQ]DJRWDYOMDQMH]DQHVOMLYRVWLRVNUEH]HQHUJLMR
x SRYHþDWL NDGURYVNH ]PRJOMLYRVWL LQ VWURNRYQH NRPSHWHQFH NOMXþQLK GHOHåQLNRY NDU ER
RPRJRþLORNDNRYRVWQRSULSUDYRXNUHSRYLQQMLKRYRL]YDMDQMHWHUVWHPSULVSHYDORN]PDQMãDQMX
HPLVLM7*3GROHWDR]LURPDNSUHKRGXYQL]NRRJOMLþQRGUXåER
x RPRJRþLWL PRELOL]DFLMR LQ XSRUDER GUXJLK GRGDWQLK YLURY ILQDQFLUDQMD XNUHSRY ]D ]PDQMãDQMH
HPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRY
.OMXþQHDNWLYQRVWLNLERGRL]YHGHQHYRNYLUXSURMHNWD
x LQIRUPLUDQMHLQR]DYHãþDQMHFLOMQLKMDYQRVWL JRVSRGLQMVWYDMDYQLVHNWRU063ãLUãDMDYQRVWLGU 
RSUREOHPDWLNLSRGQHEQLKVSUHPHPE
x SURPRFLMD MDYQHJD SRWQLãNHJD SURPHWD VSRGEXMDQMH QHPRWRUL]LUDQLK REOLN SURPHWD WHU
SULSUDYD VWUDWHãNLK GRNXPHQWRY VPHUQLF QDYRGLO VWUDWHJLM  ]D XVPHULWHY UD]YRMD WUDMQRVWQH
PRELOQRVWLWHUSUDNWLþQDL]YHGEDSLORWQLKSURMHNWRY XSUDYOMDQMHPRELOQRVWLUHJLRQDOQRSURPHWQR
QDþUWRYDQMHXVWDQRYLWHYVSOHWQHSODWIRUPH]DSULMD]QHMãLMDYQLSRWQLãNLSURPHW±0DD6LGU 
x Y]SRVWDYLWHYSRUWDOD]DVWURNRYQRSRPRþQDURþQLNRP]HOHQHJDMDYQHJDQDURþDQMD
x SURPRFLMDXNUHSRY]D]PDQMãDQMHRGSDGQHKUDQH
x SRVSHãLWHYL]YHGEHHQHUJHWVNHSUHQRYHVWDYEYVWDQRYDQMVNHPVHNWRUMXVVNORSRPDNWLYQRVWL
SURPRFLMHXVSRVDEOMDQMDQDþUWRYDQMDILQDQFLUDQMDLQSULSUDYHILQDQþQLKLQVWUXPHQWRYYNOMXþQR
]QMLKRYLPWHVWLUDQMHP]GHPRQVWUDFLMVNLPLSURMHNWLLQY]SRVWDYLWYLMRVLVWHPDNDNRYRVWL]DEROM
NDNRYRVWQR L]YHGER SURMHNWRY HQHUJHWVNH SUHQRYH VWDYE LQ L]YHGER YHþ XNUHSRY R]LURPD
SURMHNWRYGDERGRVNXSQRSULVSHYDOLN]PDQMãDQMXHPLVLM7*3]DNWYREGREMX±
Y VWDQRYDQMVNHP VHNWRUMX %UH] WHK XNUHSRY SUHGODJDQLK Y LQWHJUDOQHP SURMHNWX EL VH
QDGDOMHYDORXSDGDQMHL]YHGEHXNUHSRYY]DGQMLKOHWLK
x QDGJUDGQMDVLVWHPDVSUHPOMDQMDL]YDMDQMD237*3]ODVWLYQDVOHGQMLKVHJPHQWLKY]SRVWDYLWHY
VSUHPOMDQMDSRQRURYHPLVLM&2Y]SRVWDYLWHYVLVWHPDWLþQHJDVSUHPOMDQMDXþLQNRYGRVHåHQLK
] L]YDMDQMHP LQIRUPDWLYQLK LQ R]DYHãþHYDOQLK GHMDYQRVWL WHU XVSRVDEOMDQM Y]SRVWDYLWHY
VSUHPOMDQMDXþLQNRY]HOHQHJDMDYQHJDQDURþDQMD
x QDGJUDGQMD RUJDQL]DFLMVNLK XNUHSRY ]D L]YDMDQMH 23 7*3 YNOMXþQR ] L]EROMãDQMHP SURFHVRY
VRGHORYDQMDGHOHåQLNRYSULSULSUDYLLQVWUXPHQWRYR]LURPDXNUHSRY
x SRGSRUDREþLQDPLQUHJLMDPQDSRGURþMLKWUDMQRVWQHPRELOQRVWLLQHQHUJHWVNHJDQDþUWRYDQMD
3URMHNWVHERL]YDMDORGGR

SULVWRMQRVW]D
ND]DOQLNY
RFHQDXþLQND
RGJRYRUQD
RSRPEH
ILQDQþQD
L]YDMDQMH
OHWX
RVHED
VUHGVWYD
023LQYVL
NRWY
NRWYSURMHNWX PLQLVWHU023 VNOHQLWHY
GRPLR
SDUWQHUML
SURMHNWX
SRJRGEHY
HYURY
SURMHNWD
QRYHPEUX


SULODJDMDQMH
EODåHQMHLQ
0HULORSULVSHYHNNFLOMHPQDSRGURþMX
EODåHQMH
SULODJDMDQMH
SRGQHEQLKVSUHPHPE
,]YHGEDXNUHSRYYRNYLUXSURMHNWDRPRJRþDGRVHJDQMHFLOMHYLQREYH]QRVWL5HSXEOLNH6ORYHQLMHQD
SRGURþMXSRGQHEQLKVSUHPHPESUHGQRVWQRQDSRGURþMLKNLMLKGRORþDHYURSVND]DNRQRGDMDLQQD
NDWHULKLPD5HSXEOLND6ORYHQLMD]DRVWDQNHSULL]YDMDQMX
3ULVSHYHNNGRVHJDQMXFLOMHYQDSRGURþMXEODåHQMDSRGQHEQLKVSUHPHPE
 ]PDQMãHYDQMHHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRY ]PDQMãDQMHHPLVLMYHNY&2>NJHPLVLMHOHWR@ 
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 SRYHþDQMHHQHUJHWVNHXþLQNRYLWRVWL SULKUDQNLHQHUJLMHSRXUHGELY>0:KOHWR@ 

3RVHEQLND]DOQLNLDNWLYQRVWLYRNYLUXSURMHNWD&$5(&/,0$7(










9LU







(XUREDURPHWHU







(XUREDURPHWHU







DQNHWDQD
GUåDYQLUDYQLR
SRWRYDOQLK
QDYDGDK31=

DOID
UD]OLþLFD

NRQþQD
UD]OLþLFD

0=,







MDYQLK
VWDYE
]JUDMHQLKSR
QDþHOLK
WUDMQRVWQH
JUDGQMH










[

RFHQD
GHMDQVNHJ
DVWDQMD

[±

[±

2]DYHãþHQRVWR

SUREOHPDWLNL
SRGQHEQLKVSUHPHPE
SRSXODFLMH56
9NOMXþHQRVWYL]YDMDQMH

XNUHSRY]D]PDQMãDQMH
HPLVLM7*3
7UDMQRVWQDPRELOQRVW

GHOHåOMXGLNLQH
XSRUDEOMD
PRWRUL]LUDQHJDQDþLQD
SUHYR]D
.D]DOQLNLWUDMQRVWQH
SUYL
JUDGQMH
RVQXWHN

'HOHå]HOHQHJD
MDYQHJDQDURþDQMD
=H-1 YYVHKMDYQLK
QDURþLOLK -1  ãW
SRVWRSNRY-1 
'HOHå=H-1YYVHK-1
SRYUHGQRVWL-1 
.ROLþLQDRGSDGQH
KUDQH

3RUWDOH
QDURþDQMH
ZZZHQDURþDQMH
VL
3RUWDOH
QDURþDQMH
ZZZHQDURþDQMH
VL
023



2FHQDSULKUDQNRYHPLVLM&2QDSRGODJLL]YDMDQMDSURMHNWD&$5(&/,0$7(YW&2HNY
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&
&
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&
6.83$-
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(QHUJHWLND 
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VLVWHP(76
6.83$-






QH
SRVUHGQR
0HULORL]SROQMHYDQMHPHGQDURGQLK
GD
REYH]QRVWL


,]YHGEDSURMHNWD&$5(&/,0$7(ERRPRJRþLODXþLQNRYLWHMãHL]YDMDQMHHYURSVNH]DNRQRGDMHJOHGH
EODåHQMDSRGQHEQLKVSUHPHPELQWRUHMSRVUHGQRVSUHPOMDQMHL]SROQMHYDQMDPHGQDURGQLKREYH]QRVWL
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5HSXEOLNH6ORYHQLMHYRNYLUXVYHWRYQLKSRGQHEQLKSUL]DGHYDQMYVNODGXV3DULãNLPVSRUD]XPRPLQ
GRORþLOLþOHQD2NYLUQHNRQYHQFLMH=GUXåHQLKQDURGRYRVSUHPHPELSRGQHEMDR]DJRWRYLWYL
XVWUH]QHILQDQþQHLQWHKQLþQHSRPRþL]DPHGQDURGQHSRGQHEQHDNWLYQRVWLQDSRGURþMXSRGQHEQLK
VSUHPHPEãH]ODVWL]D]PDQMãHYDQMHHPLVLMWRSORJUHGQLKSOLQRY
QH
SRVUHGQR
0HULORGRGDQDYUHGQRVW
GD
3URMHNW ER ]DJRWRYLO SRJRMH SULSUDYLO QRYH REOLNH R]LURPD PHKDQL]PH ILQDQFLUDQMD LQ RPRJRþLO
PRELOL]DFLMRGRGDWQLKYLURYILQDQFLUDQMD]DXNUHSH]D]PDQMãHYDQMHHPLVLM7*3LQQDORåEHYWUDMQRVWQR
PRELOQRVW ORNDOQLK VNXSQRVWL WHU RPRJRþLO L]YDMDQMH ]DKWHYQHMãLK XNUHSRY SUHQRY VWDYE QD REPRþMX
FHORWQH 6ORYHQLMH 3URMHNW ER REOLNRYDO LQ WHVWLUDO QRYH QDþLQH RUJDQL]DFLMH XNUHSRY LQ QMLKRYHJD
XSUDYOMDQMDVþLPHUERRPRJRþHQDSRYH]DYDPHGXNUHSL]DEODåLWHYSRGQHEQLKVSUHPHPEYUD]OLþQLK
VHNWRUMLK3RVSHãLOERXUHVQLþHYDQMHFLOMHY237*3LQKNUDWLRNUHSLOVLQHUJLMH]L]YDMDQMHPXNUHSRYNL
VR XVPHUMHQL Y HQHUJHWVNR XþLQNRYLWRVW LQ REQRYOMLYH YLUH HQHUJLMH WUDMQRVWQR PRELOQRVW WHU XVWUH]QR
QDþUWRYDQMHXNUHSRYYSRYH]DYL]UDERWDOLQVSUHPOMDQMHPQMLKRYLKXþLQNRY
3URMHNWERY]SRVWDYLOSURJUDPHLQSRJRMHWHURPRJRþLOXYHGERXVSRVDEOMDQMNLVRQXMQL]DSRVSHãHQR
LQ XþLQNRYLWR L]YDMDQMH XNUHSRY 23 7*3 V þLPHU ER ]DJRWRYLO VWDOQR LQ QHQHKQR L]EROMãHYDQMH
NRPSHWHQþQLK ]PRJOMLYRVWL VWURNRYQMDNRY LQ GUXJLK ]DLQWHUHVLUDQLK MDYQRVWL Y 6ORYHQLML 3UDY WDNR ER
VSRGEXGLOLQNUHSLOL]YDMDQMHLQSURPRFLMRQDMEROMãLKSUDNV]D NOMXþQHFLOMQHVNXSLQH=DUDGLFHORYLWHJD
SULVWRSD N DNWLYQRVWLP Y YVHK NOMXþQLK VHNWRUMLK NL MLK REUDYQDYD 23 7*3 ER VSRGEXGLO GLDORJ PHG
UD]OLþQLPLVNXSLQDPL]DLQWHUHVLUDQLKVWUDQLREODåHQMXSRGQHEQLKVSUHPHPE
0HULORGRVHJDQMHVLQHUJLM

GD

QH

QHRSUHGHOMHQR

,]YHGEDSURMHNWDERRPRJRþLODSRVSHãLWHYHQHUJHWVNHSUHQRYHVWDYEWHUSRYHþDODRSUDYOMDQMH
JUDGEHQLKVWRULWHYLQ]DSRVORYDQMHYPDMKQLKLQVUHGQMHYHOLNLKSRGMHWMLKWHUXVWYDUMDQMHQRYLKGHORYQLK
PHVW
0HULORXþLQNRYLWRVW

GD

QH

QHRSUHGHOMHQR

3URMHNWMHXPHUMHQYUD]YRMLQSULSUDYRSURJUDPRYVLVWHPVNLKUHãLWHYLQLQVWUXPHQWRYNLERGRSRGODJD
]DQDGDOMQMHL]YDMDQMHDNWLYQRVWLWHUYSRYHþHYDQMHþORYHãNLKVWURNRYQLKNRPSHWHQFNLVRSRWUHEQH]D
XþLQNRYLWR XSRUDER UH]XOWDWRY WHJD SURMHNWD 1RYL NDGUL NL ERGR YNOMXþHQL Y YRGHQMH SRVDPH]QLK
DNWLYQRVWLSURMHNWDERGRWYRULOLNRPSHWHQþQRMHGUR]DQDGDOMHYDQMHDNWLYQRVWLSULL]YDMDQMX237*3SR
L]WHNX SURMHNWD 9LãMD UDYHQ ]QDQMD LQ XVSRVREOMHQRVWL WHU YHþML REVHJ NDGURYVNLK ]PRJOMLYRVWL QD
L]YHGEHQL UDYQL ERVWD SUDY WDNR RPRJRþLOD KLWUHMãH LQ WUDMQHMãH GRVHJDQMH FLOMHY = Y]SRVWDYLWYLMR
PHKDQL]PRY ]D VSUHPOMDQMH UH]XOWDWRY LQ QMLKRYLP VLVWHPDWLþQLP L]YDMDQMHP ERGR RPRJRþHQL
RSWLPL]DFLMDSULODJDMDQMHGRSROQMHYDQMHLQL]EROMãHYDQMHXNUHSRYNDUãHNUHSLPRåQRVWL]DGROJRURþQR
WUDMQRVW UH]XOWDWRY 0RåQRVWL ]D XVSHãQR L]YDMDQMH XNUHSRY Y QDMYHþMHP PRåQHP REVHJX ERGR ãH
SRYHþDOL  SLORWQL LQ GHPRQVWUDFLMVNL XNUHSL âWXGLMH VWUDWHJLMH QDþUWL LQ RURGMD SULSUDYOMHQL Y RNYLUX
SURMHNWD ERGR ]DJRWRYLOL WDNR GROJRURþQL SRJOHG NDNRU WXGL L]YHGOMLYRVW QDþUWRYDQLK DNWLYQRVWL QD
RSHUDWLYQL UDYQL 5H]XOWDWL SURMHNWD ERGR WUDMQR YSOLYDOL QD ]PDQMãDQMH HPLVLM 7*3 L]EROMãDQR
HQHUJHWVNR XþLQNRYLWRVW SRYHþDQR XSRUDER REQRYOMLYLK YLURY HQHUJLMH LSG .DPSDQMH ]D R]DYHãþDQMH
LQLQIRUPLUDQMHERGRREOLNRYDQHFHORYLWRLQSULODJRMHQHVRGREQLPQDþLQRPGLJLWDOQHJDNRPXQLFLUDQMD

VUHGQMHURþQR
GROJRURþQR
0HULORSULSUDYOMHQRVW]DL]YHGER
NUDWNRURþQR

3RJRGED](YURSVNRNRPLVLMRERSRGSLVDQDNRQHFOHWDSURMHNWVH]DþQHL]YDMDWL
6NXSQDRFHQD QDYHGLWHGDQHGHOQR 
0HULOR
0HULOR
0HULOR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR
GDQHGHOQR





0HULOR
GDQHGHOQR
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Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list RS, št. 13/95).
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Upraviÿeni namen
6RGHORYDQMH
JRVSRGDUVWYRP

Ukrepi
] )LQDQþQHVSRGEXGH]DSRGMHWMD]DQDORåEHYWUDMQRVWQRPRELOQRVW
6XEYHQFLMH ]D GRPDþH LQ WXMH ]DþHWQH LQYHVWLFLMH Y GHMDYQRVWL
SRPHPEQH]DSUHKRGYQL]NRRJOMLþQRNURåQRLQSRGQHEQRRGSRUQR
JRVSRGDUVWYR
3RGSRUD SUHKRGX Y NURåQR QL]NRRJOMLþQR LQ SRGQHEQR RGSRUQR
JRVSRGDUVWYR
=QLåHYDQMH HPLVLM Y 1DNXSLQRYLKYR]LO]DSUHYR]SRWQLNRY
SURPHWX
8UHGLWHYLQL]JUDGQMDNROHVDUVNHLQIUDVWUXNWXUH
6SRGEXMDQMHWUDMQRVWQHPRELOQRVWLREPRþLMRKUDQMDQMDQDUDYH
6SRGEXMDQMHUD]YRMDWUJDDOWHUQDWLYQLKJRULYYSURPHWX
6SRGEXMDQMH29(
7UDMQRVWQDJUDGQMD]OHVRP
,]JUDGQMDGHODXUHGLWHY+(0RNULFH
3ULODJDMDQMH
,]YDMDQMHXNUHSRY]DRKUDQMDQMHELRWVNHUD]QRYUVWQRVWL
SRGQHEQLP
6RILQDQFLUDQMHSURJUDPRYRGSUDYHSRVOHGLFQDUDYQLKQHVUHþ
VSUHPHPEDP
,]JUDGQMDLQREQRYDYHþQDPHQVNLKDNXPXODFLM
5D]LVNDYH UD]YRM LQ 3RGSRUD55,QDSRGURþMXSRGQHEQLKVSUHPHPE
LQRYDFLMH
*HRIRRG
3RGSRUD 192 LQ
FLYLOQLGUXåEL
0HGQDU SRGQHEQD
UD]YRMQDSRPRþ
/,)(SURMHNWL
7HKQLþQDSRPRþ
$GPLQVWURãNL

6RILQDQFLUDQMHQHYODGQLKRUJDQL]DFLM
3RGQHEQHDNWLYQRVWLãLUãHFLYLOQHGUXåEH
0HGQDURGQLSRGQHEQLSURMHNWL
9SODþLODY=HOHQLSRGQHEQLVNODG
,3&$5(&/,0$7(
9L9$&&$GDSW
3RGQHEQDSRW
GR
(NRVNODG6,'%DQND6ORYHQVNDDNUHGLWDFLMD

v mio €
























'UXJDQDPHQVNDSRUDED

3UHQRVL QDPHQRY LQ 1DORåEHYYHþMRHQHUJLMVNRXþLQNRYLWRVWVWDYE

XNUHSRY L] SUHWHNOLK 1DNXSQRYLKDYWREXVRYLQPLQLEXVRY

OHW
=DPHQMDYD VWDULK NXULOQLK QDSUDY ] QRYLPL NXULOQLPL QDSUDYDPL QD 
OHVQRELRPDVRDOLVWRSORWQLPLþUSDONDPL
1DNXSLQRYLKRNROMXSULMD]QLKNRPXQDOQLKYR]LO

3UHKRGQDHQHUJHWVNRXþLQNRYLWMDYQLåHOH]QLãNLSRWQLãNLSURPHW

8NUHSL]D]PDQMãDQMHHQHUJHWVNHUHYãþLQH

(QVDQDFLMDMDYQHVWDYEHY2EþLQLýUQDQD.RURãNHP

,QIRUPDFLMVNLVLVWHP2NROMH

6NXSDM


2FHQDSUHQRVDVUHGVWHYL]OHWD

=DJRWDYOMDQMH
VUHGVWHY
2FHQDSULOLYRYYOHWX





)LQDQþQDVUHGVWYDXNUHSRYL]SURJUDPRYSRUDEHVUHGVWHY6NODGD]DSRGQHEQHVSUHPHPEHSUHMãQMLK
OHWQLVRELODYHGQRYFHORWLUHDOL]LUDQD1HUHDOL]LUDQDILQDQþQDVUHGVWYDQDSRGODJLåHL]YHGHQLKMDYQLK
QDURþLOSR]LYRYDOLUD]SLVRYDOLVNOHQMHQLKQHSRVUHGQLKSRJRGEL]SUHWHNOLKOHWVHSUHQHVHMRYL]SODþLOR
XNUHSRY3URJUDPDSRUDEH6NODGD]DSRGQHEQHVSUHPHPEHYOHWX1HUHDOL]LUDQDMDYQDQDURþLOD
MDYQLSR]LYLDOLMDYQLUD]SLVLLQQHSRVUHGQHSRJRGEHSRXNUHSLKL]SURJUDPRYSRUDEHVUHGVWHY6NODGD
]DSRGQHEQHVSUHPHPEHSUHMãQMLKOHWVHQDQRYRUD]SRUHGLMRQDXNUHSH3URJUDPDSRUDEH6NODGD]D
SRGQHEQHVSUHPHPEHYOHWX7DILQDQþQDVUHGVWYDLQGRGDWQDILQDQþQDVUHGVWYD]DOHWRVR
UD]YLGQDYVNXSQHP]QHVNXL]UD]SUHGHOQLFH]JRUDM=QHVNLYUD]SUHGHOQLFLVRYPLRHYURY

=QHVHN SUHGYLGHQ ]D SRVDPH]HQ XNUHS VH ODKNR VSUHPHQL GR  EUH] VSUHMHPD VSUHPHPEH
SURJUDPDVVWUDQL9ODGH5HSXEOLNH6ORYHQLMHWDNRGDVHSRYHþDDOL]PDQMãDQDUDþXQGUXJLKXNUHSRY
SULþHPHUVHYVRWDUD]SRORåOMLYLKVUHGVWHYFHORWQHJDSURJUDPDQHSRYHþD
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4072.

Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo
za stekleničenje podzemne vode za leto 2019

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin
V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T (Uradni list RS,
št. 103/15), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za
rabo vode za proizvodnjo pijač v Drogi Kolinski d. d. iz vrtine
G-4/70 (Uradni list RS, št. 103/15), tretjega odstavka 6. člena
Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Dani
d. o. o. iz vrtine D-2/05 (Uradni list RS, št. 103/15), tretjega
odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Huber, d. o. o., iz vrtine NIKO-1/08 (Uradni list
RS, št. 50/16), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji
za rabo vode za proizvodnjo pijač v Sončni elektrarni Bah
Dragica Bah s. p. iz vrtine B-1/09 (Uradni list RS, št. 64/16) in
tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za
proizvodnjo pijač iz vrtine Z-3/11 (Uradni list RS, št. 58/17) je
Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi višine plačila za koncesijo
za stekleničenje podzemne vode za leto 2019
I
Višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene
podzemne vode za leto 2019 znaša 1,514 eura.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-70/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2550-0095
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
Predsednik

4073.

Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti
enote posebne rabe vode (D) za potrebe
kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna,
termalna ali termomineralna voda, za leto 2019

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji
za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča
Terme Čatež d. d. iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97,
V-1/63, V-4/63 in V-14/72 (Uradni list RS, št. 103/15), prvega
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz
vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje
in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 103/15 in 14/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe
o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t (Uradni list RS, št. 103/15), prvega
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za
ogrevanje in potrebe kopališča Terme Vivat iz vrtine Mt-8g/05
(Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine RT-1/92 v Rogaški
Slatini za ogrevanje in potrebe kopališč ter naravnih zdravilišč
(Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o
koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme
Mala Nedelja iz vrtin Mo-1 in Mo-2g (Uradni list RS, št. 91/15),
Uredba o koncesiji za rabo mineralne vode za potrebe kopališča Aquapark Hotel Žusterna iz vrtine KŽV-1/2001 (Uradni list
RS, št. 98/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za
rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravi-
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lišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15
in 14/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo
termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica (Uradni list RS, št. 87/15),
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne
vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz
vrtin V-11/87 in V-12/04 (Uradni list RS, št. 87/15 in 14/18),
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne
vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz
vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 (Uradni list
RS, št. 87/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za
rabo termalne vode za potrebe kopališča Terme Snovik iz vrtin
V-16/95 in V-17/96 (Uradni list RS, št. 87/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin
VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča
Terme Banovci (Uradni list RS, št. 84/15 in 14/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za
ogrevanje in potrebe kopališča – v Termah Paradiso Cvetkovič
Marjan s. p. iz vrtine VC-1/09 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode
za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Dobrna iz izvira
Zdraviliški dom in iz vrtine V-8/76 (Uradni list RS, št. 84/15),
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne
vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz
vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92 (Uradni list RS, št. 84/15),
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72,
K-2/95 in V-7/67 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe
kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94 (Uradni list RS,
št. 84/15 in 14/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji
za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50
za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava (Uradni list
RS, št. 84/15 in 14/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o
koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin B-2/85 in B-3/88 za potrebe kopališča Terme Zreče (Uradni list RS, št. 84/15), prvega
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz
vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe
kopališč hotelov na Bledu (Uradni list RS, št. 84/15), prvega
odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz
vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici
(Uradni list RS, št. 26/18) in prvega odstavka 17. člena Uredbe
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice (Uradni list RS,
št. 19/18) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote
posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč
in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna
ali termomineralna voda, za leto 2019
I
Faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D)
za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2019 znaša 0,6.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-71/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2550-0097
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
Predsednik
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Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti
enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če
se rabi mineralna, termalna ali termomineralna
voda, za leto 2019

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji
za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja iz vrtine AFP-1/95
lastnika Aleksandra Poloviča (Uradni list RS, št. 97/15), prvega
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode
za ogrevanje objektov družbe Ocean Orchids d. o. o. iz vrtine
Do-3g/05 (Uradni list RS, št. 98/15), prvega odstavka 7. člena
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice
in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS, št. 97/15 in 14/18) in prvega
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode
za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11 (Uradni list RS, št. 98/15 in 57/18) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote
posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi
mineralna, termalna ali termomineralna voda,
za leto 2019
I
Faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D)
za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2019 znaša 0,5.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-72/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-2550-0098
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
Predsednik

4075.

Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa
o ustanovitvi Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 83. člena
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08,
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 –
ZNOrg) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvi Sklepa
o ustanovitvi Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 65/08 in
54/14) se šesti odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(6) Poslovni naslov zavoda je Poljanska cesta 40, Ljubljana.«.
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2. člen
Četrti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zavod ima poleg organizacijskih enot iz prejšnjih
odstavkov tudi organizacijski enoti Službo za razvoj in Skupne
službe.«.
3. člen
V petem odstavku 6. člena se četrta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– načrtuje, vodi in izvaja zahtevne konservatorsko-restavratorske posege, ki ne sodijo v prejšnji odstavek,«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Raziskovalni inštitut načrtuje in izvaja raziskovalne
projekte s področja varstva nepremične in z njo povezane
premične dediščine.«.
4. člen
V 7. členu se črta triinštirideseta alineja.
Dosedanje štiriinštirideseta do triinšestdeseta alineja postanejo triinštirideseta do dvainšestdeseta alineja.
5. člen
V 13. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Generalni direktor je lahko tudi vodja posamezne
organizacijske enote zavoda.«.
6. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami v lasti Republike Slovenije:
– poslovna stavba: Tomšičeva 7, Kranj, ID znak parcela
2100 222, ID znak parcela 2100 224/2, del stavbe 2100-791-1,
del stavbe 2100-791-2, del stavbe 2100-1885-1, vse k. o. 2100
Kranj;
– poslovna stavba: Tržaška 4, Ljubljana, ID znak parcela
2679 185/17, del stavbe 2679-670-1, vse k. o. 2679 Gradišče II;
– poslovna stavba: Slomškov trg 6, Maribor, ID znak
parcela 657 1547, del stavbe 657-2530-1, del stavbe 6572530-2, del stavbe 657-2530-5, del stavbe 657-2530-6, del
stavbe 657-2530-7, vse k. o. 657 Maribor – Grad, vse do 1/2;
– poslovna stavba: del na Poljanski cesti 40, Ljubljana, ID
znak parcela 1727 172/8, do 28,5 %, del stavbe 1727-594-1,
vse k. o. 1727 Poljansko predmestje;
– Grad Kodeljevo, Koblarjeva 34, Ljubljana, ID znak parcela 1731 825, ID znak parcela 1731 824/1, ID znak parcela
1731 824/2, ID znak parcela 1731 824/3, ID znak parcela 1731
824/4, ID znak parcela 1731 824/5, ID znak parcela 1731 826,
ID znak parcela 1731 827/2 in del stavbe 1731-1706-1, del
stavbe 1731-1723-1, del stavbe 1731-1753-1, del stavbe 17311753-2, del stavbe 1731-1753-3, del stavbe 1731-1753-4, del
stavbe 1731-1703-1, vse k. o. 1731 Udmat;
– stanovanje: Nazorjeva 2, Izola, ID znak del stavbe
2626-1216-1, k. o. 2626 Izola;
– zidanica: Vukovski Dol 18, občina Pesnica, ID znak
parcela 612 260/7, del stavbe 612-226-1, oboje k. o. 612 Vukovski Dol;
– poslovna stavba (Palača Apollonio), Ulica svobode 24,
Piran, del stavbe 2630-345-4, del stavbe 2630-345-5, oba k. o.
2630 Piran, vsak do 1/2;
– poslovna stavba: Trg bratstva 1, Piran, del stavbe 2630342-5, k. o. 2630 Piran;
– poslovna stavba: Delpinova 16, Nova Gorica, del stavbe 2304-574-4, del stavbe 2304-574-5, oba k. o. 2304 Nova
Gorica;
– grad Grm: Skalickega ulica 1, Novo mesto, ID znak parcela 1483 1366, ID znak parcela 1483-1337, ID znak parcela
1483 1338, ID znak parcela 1483 1339, ID znak parcela 1483
1340/2, ID znak parcela 1483 1344/1 in del stavbe 1483-214-1,
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del stavbe 1483-235-1, del stavbe 1483-235-2, del stavbe
1483-235-3, vse k. o. 1483 Kandija;
– poslovna stavba: Vičava 5, Ptuj, ID znak parcela
400 995/13 in del stavbe 400-2603-2, oboje k. o. 400 Ptuj;
– Prkičeva hiša, Podpeč 16, Koper, ID znak parcela 2616
3659, ID znak parcela 2616 3660 in del stavbe 2616-126-1,
vse k. o. 2616 Podpeč;
– Aljažev stolp, ID znak parcela 2171 1484/11 in del stavbe 2171-1769-1.«.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-35/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-3340-0005
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
Predsednik

4076.

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta
o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije
za nasledstvo, javnega sklada

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Skladu
Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku
Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list RS, št. 29/06,
105/09 – odl. US in 59/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela

AKT
o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi
Sklada Republike Slovenije za nasledstvo,
javnega sklada
1. člen
V Aktu o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada (Uradni list RS, št. 40/06 in 3/18) se
v 2. členu beseda »finančni« črta.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(1) Sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti sklada, če
zakon ali ta akt ne določa drugače.«.
3. člen
V tretjem odstavku 4. člena se besedi »Trg republike«
nadomestita z besedo »Župančičeva«.
4. člen
V 6. členu se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»‒ upravlja namensko premoženje in razpolaga z njim,«.
Dosedanje prva do peta alineja postanejo druga do šesta
alineja.
Na koncu dosedanje šeste alineje, ki postane sedma
alineja, se pika nadomesti z vejico in dodata osma in deveta
alineja, ki se glasita:
»‒ v skladu z Zakonom o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08
(Uradni list RS, št. 48/15, v nadaljnjem besedilu: ZNISESČP)
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v imenu in za račun Republike Slovenije odloča v postopku
verifikacije in opravlja druge naloge v skladu z določbami
ZNISESČP,
‒ v skladu z Zakonom za zaščito vrednosti kapitalske
naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 52/18, v nadaljnjem besedilu: ZVKNNLB), skrbi za nadomestitev negativnih finančnih posledic, ki
nastanejo Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, zaradi prisilne
izpolnitve na podlagi pravnomočnih sodnih odločb sodišč Republike Hrvaške, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge,
in opravlja druge naloge v skladu z določbami ZVKNNLB.«.
5. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(1) Za izpolnitev obveznosti sklada iz devete alineje prejšnjega člena poleg sklada odgovarja ustanovitelj, ki v ta namen
namensko premoženje sklada poveča tako, da lahko sklad v
roku poravna te obveznosti.
(2) Za zagotovitev pravočasnega povečanja namenskega
premoženja iz prejšnjega odstavka se sklad in ministrstvo, pristojno za finance, dogovorita o aktivnostih in rokih za njihovo
izvedbo.«.
6. člen
V 7. členu se v prvi alineji besedilo »L / 75.11« nadomesti
z besedilom »O84.11«.
V drugi alineji se besedilo »L / 75.13« nadomesti z besedilom »O84.13«.
7. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »in drugo premoženje« nadomesti z besedilom »premoženje, ki ga sklad
prejme vrnjenega v skladu z določbami ZVKNNLB, in drugo
premoženje«.
8. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(1) Namensko premoženje in kapital sklada se sočasno
povečata:
‒ z ustanoviteljevim vplačilom dodatnega namenskega
premoženja v kapital sklada,
‒ z razporeditvijo presežka prihodkov nad odhodki v kapital sklada,
‒ z vplačilom zneskov, ki jih sklad prejme vrnjene v skladu
z določbami ZVKNNLB.
(2) Namensko premoženje in kapital sklada se zmanjšata:
‒ z izplačilom dela namenskega premoženja ustanovitelju
in sočasnim zmanjšanjem kapitala sklada v enaki vrednosti,
‒ s pokritjem presežka odhodkov nad prihodki v rezultatu
poslovanja sklada,
‒ z izplačilom nadomestitve negativnih finančnih posledic
v skladu z določbami ZVKNNLB.«.
9. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrednost namenskega premoženja se vpiše v sodni
register.«.
V drugem odstavku se besedi »vrste in« črtata.
10. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzorni svet ima predsednika in štiri člane. Člani
nadzornega sveta ne morejo biti osebe, zaposlene v javnem
skladu, in druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.«.

Stran

13306 /

Št.

83 / 24. 12. 2018

KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00712-29/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-1611-0088
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1182 z dne
20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih
cen nekaterih kategorij trupov in živih živali (UL L št. 171 z dne
4. 7. 2017, str. 74; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1182/
EU).
(2) Ta pravilnik določa tudi kategorije prašičjih trupov,
natančnost in tariranje tehnic, naloge kontrolorjev, organizacije
za usposabljanje kontrolorjev, vsebino zapisnika kontrolorja,
plačevanje stroškov kontrolni organizaciji, pogoje za ponovno
oceno mesnatosti, strokovna srečanja, nadzor nad razvrščanjem trupov goveda in nadzor nad razvrščanjem garanih trupov
prašičev.
2. člen

MINISTRSTVA
4077.

Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih
in prašičjih trupov

Na podlagi 8. člena, četrtega odstavka 64. člena in prvega odstavka 92. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in
22/18) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o razvrščanju in označevanju govejih
in prašičjih trupov
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa kategorije, razvrščanje po mesnatosti in zamaščenosti in označevanje trupov goveda, starega osem mesecev ali več, ter ocenjevanje mesnatosti trupov
prašičev na klavni liniji, podrobnejše pogoje za kontrolne organizacije, naloge kontrolorjev, nadzor oziroma preverjanje
označevanja, razvrščanja in obdelave trupov ter kriterije, ki
jih morajo izpolnjevati kontrolorji za ocenjevanje ter izdajanje
dokazil, da izvoženi proizvodi izvirajo iz odraslega moškega
goveda za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES)
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič
spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb
(EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU)
št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah
za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem
in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim
razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017,
str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1184 z dne
20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic
Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali (UL L
št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 103) in

(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– trup goveda je trup zaklanega in izkrvavljenega goveda,
obdelanega v skladu s 6. členom Uredbe 2017/1182/EU;
– trup garanega (mavžanega) prašiča je trup zaklanega in
izkrvavljenega prašiča s kožo brez ščetin in z glavo ter repom,
brez parkljev, drobovja, spolnih organov, jezika, trebušnega
sala, ledvic in trebušne prepone;
– trup izkoženega (odrtega) prašiča je trup zaklanega in
izkrvavljenega prašiča brez kože, brez glave, nogic, repa, parkljev, drobovja, spolnih organov, jezika, trebušnega sala, ledvic
in trebušne prepone. Glava je odstranjena z ravnim rezom
med prvim vratnim vretencem (atlas) in zatilnico, nogice pa v
skočnem (tarzalnem) oziroma zapestnem (karpalnem) sklepu;
– polovica prašiča je po dolgem in po sredini razpolovljen
trup prašiča brez možganov in hrbtenjače. Na vzdolžnem prerezu polovice prašiča ne sme biti zdrobljenih kosti in mehanskih
poškodb. Polovici prašiča morata biti čisti, brez deformacij in
brez večjih krvnih podplutb;
– masa hladnega trupa oziroma hladnih polovic trupa je
masa, ki se dobi z odbitkom dveh odstotkov od tople mase
trupa oziroma polovic.
POSEBNE DOLOČBE
3. člen
(kategorije prašičjih trupov)
Garani in izkoženi prašičji trupi se razvrščajo v naslednje
kategorije:
a) kategorija 1 – trupi prašičkov so trupi prašičkov obeh
spolov, katerih masa toplega trupa znaša od 5 do 25 kg;
b) kategorija 2 – trupi pitanih prašičev so trupi svinj in
kastratov, katerih masa obeh toplih polovic znaša od 50 kg do
120 kg pri garanih in od 37 kg do 100 kg pri izkoženih prašičih;
c) kategorija 3 – trupi drugih prašičev:
– trupi lahkih prašičev so trupi prašičev obeh spolov
in kastratov, katerih masa obeh toplih polovic znaša več kot
25 kg in manj kot 50 kg pri garanih prašičih in manj kot 37 kg
pri izkoženih prašičih,
– trupi težkih prašičev so trupi svinj in kastratov, katerih
masa obeh toplih polovic znaša več kot 120 kg pri garanih
prašičih in več kot 100 kg pri izkoženih prašičih,
– trupi izločenih plemenskih svinj so trupi svinj, ki so že
prasile, ne glede na maso,
– trupi izločenih plemenskih merjascev so trupi merjascev
z maso obeh toplih polovic več kot 80 kg za garane prašiče in
več kot 64 kg za izkožene prašiče;
č) kategorija 4 – trupi mladih merjascev so trupi nekastriranih merjascev z maso obeh toplih polovic skupaj od 50 kg do
80 kg pri garanih in od 37 kg do 64 kg pri izkoženih prašičih. V
to kategorijo spadajo tudi monorhidi in kriptorhidi.
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4. člen
(razvrščanje)
(1) Razvrščanje trupov goveda in prašičev na klavni liniji
v kategorije in tržne razrede je obvezno v vseh klavnicah, ki
povprečno letno zakoljejo:
– 50 ali več goved, starih 8 mesecev ali več, na teden kot
letno povprečje in
– 200 ali več pitanih prašičev na teden kot letno povprečje.
(2) V klavnicah, ki povprečno letno zakoljejo manj kot
50 goved oziroma manj kot 200 pitanih prašičev na teden in se
prostovoljno odločijo za razvrščanje trupov, se lahko ocenjevanje opravi najpozneje v 24 urah po zakolu. Kontrolor mora ob
ocenjevanju preveriti maso trupov na najmanj 30  % naključno
izbranih trupih. Pri tem mora upoštevati naslednja koeficienta
za izgubo teže po klanju:
– za prašiče: kot je določeno v točki (a) četrtega odstavka
7. člena Uredbe 2017/1182/EU;
– za govedo: 0,1  % za vsako začeto uro, vendar ne več
kot 2  %.
(3) Maksimalno zmanjšanje mase od tople mase trupov
lahko znaša največ 2  % v 24 urah. Če kontrolor ugotovi odstopanje mase pri trupu, mora o tem takoj obvestiti pristojni
inšpektorat. V takšnem primeru morajo trupi ocenjene serije
ostati v hladilnici do prihoda pristojnega inšpektorja.
(4) Za pravilnost tehtanja trupov iz prejšnjih odstavkov
je odgovorna klavnica. Ne glede na določbe 13. člena tega
pravilnika nosi stroške ponovnega tehtanja klavnica v celoti,
če pristojni inšpektor ugotovi, da je bilo tehtanje nepravilno.
(5) Za izvajanje 4. člena Uredbe 2017/1182/EU se razred
S za trupe goveda iz 1. točke Poglavja III pod A Priloge IV
Uredbe 1308/2013/EU ne uporablja.
(6) Razvrščanje trupov goveda in prašičev ni obvezno
za trupe:
a) goveda in prašičev, ki so v lasti klavnice, če pri nakupu
teh živali ni sklenjen trgovinski posel in trupe po zakolu takoj
razkosajo;
b) prašičev jasno opredeljenih lokalnih pasem ali za trupe
prašičev s posebnimi načini trženja (npr. izkoženi trupi), če
zaradi posebne anatomske sestave telesa homogeno in standardizirano razvrščanje trupov ni mogoče.
5. člen
(ocenjevanje mesnatosti trupov pitanih prašičev
in razvrščanje v tržne razrede)
(1) Za ocenjevanje mesnatosti (v odstotkih izraženega
deleža mesa v trupu) se uporabljajo metode, ki so določene v
Prilogi I Odločbe Komisije št. 2005/879/ES z dne 8. decembra
2005 o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov v Sloveniji (UL L št. 324 z dne 10. 12. 2005, str. 87), zadnjič spremenjene z Odločbo Komisije z dne 18. februarja 2008 (UL L št. 56
z dne 29. 2. 2008, str 28).
(2) Glede na ocenjeno mesnatost se trup pitanega prašiča
označi z enim od tržnih razredov iz točke B Priloge IV Uredbe
1308/2013/EU.
6. člen
(podrazredi goveda)
(1) Za izvajanje zadnjega stavka Poglavja III, pod A, Priloge IV Uredbe 1308/2013/EU se Kategorija D trupi samic, ki so
že telile (krav), razdeli v tri podkategorije, in sicer:
a) D1: trupi samic, ki so že telile (krav), starih manj kot
30 mesecev,
b) D2: trupi samic, ki so že telile (krav) starih od 30 mesecev in manj kot 5 let,
c) D3: trupi samic, ki so že telile (krav), starih 5 let in več.
(2) Za izvajanje zadnjega stavka 2. točke Poglavja III pod
A Priloge IV Uredbe 1308/2013/EU se razredi za ocenjevanje
mesnatosti in zamaščenosti trupov razdelijo v tri podrazrede
in se označijo tako, da je črki, ki določa razred mesnatosti ali
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zamaščenosti trupa, spredaj dodan še »+«, če je mesnatost ali
zamaščenost trupa nekoliko boljša od čistega razreda, vendar
se ga še ne more uvrstiti v višji razred, ali »-«, če je mesnatost
ali zamaščenost trupa nekoliko slabša od čistega razreda,
vendar se ga še ne more uvrstiti v nižji razred.
7. člen
(delovni in tehnični pogoji)
Klavnica mora zagotoviti ustrezne delovne in tehnične pogoje (prostor, elektriko, dostop do prostorov itd.) za opravljanje
dejavnosti, ki jih opravlja kontrolor iz tega pravilnika.
8. člen
(natančnost in tariranje)
(1) Za tehtanje se uporabljajo neavtomatske tehtnice razreda točnosti III z največjim preskusnim razdelkom e = 0,5 kg,
ki morajo biti overjene v skladu s predpisom, ki ureja meroslovne zahteve za neavtomatske tehtnice. Masa polovic se izraža z
ločljivostjo, enako preskusnemu razdelku tehtnice.
(2) Kontrolna organizacija iz 11. člena tega pravilnika
določi taro razpenjal oziroma kljuk, na katerih so polovice med
tehtanjem obešene (v nadaljnjem besedilu: tara). Tara se določi
tako, da se stehta 10 % oziroma najmanj 20 naključno izbranih
kljuk ter kot tara upošteva najlažja izbrana kljuka. Postopek
določanja tare za posamezno klavnico mora biti ustrezno dokumentiran.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka kontrolni
organizaciji ni treba določati tare, če se uporablja avtomatski
sistem odčitavanja tare.
(4) Ugotovljena tara se odbije od mase, ugotovljene s
tehtanjem.
9. člen
(kontrolna organizacija)
(1) Ocenjevanje in razvrščanje trupov na klavni liniji opravljajo osebe, zaposlene pri kontrolnih organizacijah.
(2) Kontrolne organizacije morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– razpolagati z ustrezno merilno opremo za izvajanje
razvrščanja prašičev;
– biti neodvisne ter imeti strokovno in tehnično usposobljene osebe (v nadaljnjem besedilu: kontrolor), ki ugotavljajo
skladnost;
– biti akreditirane skladno s standardom SIST EN 17020.
(3) Na zahtevo stranke, ki uveljavlja posebno izvozno
nadomestilo za goveje meso, kontrolna organizacija v skladu
z 2. členom Uredbe Komisije (ES) št. 433/2007 z dne 20. aprila
2007 o določitvi pogojev za dodeljevanje posebnih izvoznih
nadomestil za goveje in telečje meso (UL L št. 104 z dne 21. 4.
2007, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 433/2007/ES) izda
dokazilo, da izvoženi proizvodi izvirajo iz odraslega moškega
goveda, na obrazcu iz Priloge I Uredbe 433/2007/ES.
(4) Kontrolna organizacija enkrat mesečno pošlje poročila
o zakolu, razvrščanju in masah po klavnici ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
10. člen
(kontrolor)
(1) Kontrolor mora imeti najmanj srednješolsko strokovno
izobrazbo V. stopnje kmetijske, veterinarske ali živilske smeri
in dokazilo o usposobljenosti za kontrolorja, ki ga izda organizacija iz 11. člena tega pravilnika.
(2) Naloge kontrolorja so:
a) razvrščanje trupov v skladu z Uredbo 1308/2013/EU
in s tem pravilnikom ter označevanje z ustreznimi žigi oziroma
etiketami;
b) vodenje zapisnika iz 12. člena tega pravilnika o ugotovljeni kakovosti trupov;
c) dnevno evidentiranje trupov po dobaviteljih, rejcih in
po klavnicah;
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č) tehtanje trupov;
d) skrb za lastno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje;
e) sodelovanje s strokovno organizacijo oziroma posamezniki, ki organizirajo usposabljanje za delo in strokovno
izpopolnjevanje kontrolorjev, s predstavniki rejcev goveda in s
pristojnimi upravnimi organi.
11. člen
(organizacija za usposabljanja za delo kontrolorjev)
(1) Usposabljanja za kontrolorja opravlja organizacija, ki
je s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, imenovana za usposabljanja za delo kontrolorjev
in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev za ocenjevanje na
klavni liniji (v nadaljnjem besedilu: organizacija).
(2) Organizacija mora biti registrirana za opravljanje dejavnosti izvajanja izobraževanja iz zootehnične oziroma živilske
stroke.
(3) Vloga za imenovanje organizacije mora vsebovati
naslednja dokazila:
a) o formalno-pravnem statusu pravne oziroma fizične
osebe in dejavnosti, za katero je registrirana (kopija izpiska iz
sodnega registra, ki je star največ dva meseca). Če so vlagatelji tuje pravne osebe, morajo predložiti dokazila v slovenščini
in dati izjavo, da bodo vsi postopki in vodenje dokumentacije
potekali v slovenskem jeziku;
b) o najemu ali lastništvu ustreznih poslovnih prostorov
za opravljanje pedagoške dejavnosti za usposabljanje kontrolorjev;
c) natančen program po urah izobraževanja v skladu z
zahtevami iz tega pravilnika;
č) o strokovni usposobljenosti – da:
– opravljajo pedagoško dejavnost s področja klavne kakovosti,
– strokovno delujejo na področju klavne kakovosti,
– razvijajo nove metode ali sodelujejo pri razvijanju novih
metod za ocenjevanje in razvrščanje,
– sodelujejo s Komisijo Evropske unije.
(4) Za ustrezna dokazila iz točke č) prejšnjega odstavka
se štejejo tudi dokazila strokovnih kadrov, s katerimi ima vlagatelj sklenjeo pogodbo (v tem primeru je treba priložiti veljavno
pogodbo).
(5) Usposabljanje kontrolorjev je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsak del se zaključi s preizkusom znanja.
Teoretični del obsega predstavitev zakonodaje, ki določa ocenjevanje trupov, ter predstavitev osnovnih dejavnikov, ki vplivajo na
rast živali, klavne lastnosti in lastnosti mesa ter njihove medsebojne povezanosti. Pri praktičnem delu je treba oceniti najmanj
500 govejih trupov in najmanj 2000 prašičjih trupov.
(6) Po uspešnem zaključku izobraževanja organizacija za
usposabljanja za delo kontrolorjev izda potrdilo o opravljenjem
izpitu za delo kontrolorja.
12. člen
(zapisnik)
(1) O ugotovljeni kakovosti trupov na klavni liniji kontrolor
sestavi zapisnik. Na podlagi tega zapisnika morajo klavnice
pisno dnevno obveščati rejca oziroma organizatorja odkupa o
rezultatih razvrščanja ter o masi trupov. Klavnica mora zapisnik
hraniti najmanj 24 mesecev od dne njegove sestave.
(2) Zapisnik iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj:
a) ime oziroma naziv (šifro) in naslov oziroma sedež
klavnice;
b) ime oziroma naziv (šifro) in naslov oziroma sedež
dobavitelja;
c) datum zakola;
č) identifikacijsko številko živali v skladu s predpisi, ki
urejajo označevanje in registracijo živali v prometu;
d) kategorijo in kakovostni tržni razred;
e) ugotovljeno toplo maso trupa;
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f) opombe s podatki o morebitnih delnih ali celotnih poškodbah, neustrezni predstavitvi trupa ter izgubah na transportu in v klavnici;
g) ime ali kodo pooblaščene osebe, ki je opravila razvrščanje v kategorije in tržne razrede.
13. člen
(plačevanje stroškov kontrolni organizaciji)
Stroške tehtanja, razvrščanja in označevanja trupov nosi
klavnica, ki za 50 % stroškov obremeni rejca živali, razen če se
klavnica in rejec živali dogovorita drugače.
14. člen
(ponovna ocena)
(1) Če se rejec živali, dobavitelj ali klavnica ne strinja z
oceno oziroma razvrstitvijo ali tehtanjem trupov, lahko takoj,
najpozneje pa v enem dnevu od prejema informacije o oceni,
zahteva ponovno oceno ali tehtanje. Ponovna ocena ali tehtanje mora biti izvedena najpozneje v dveh dneh po zakolu in se
šteje za dokončno.
(2) Ponovno oceno oziroma razvrstitev ali tehtanje opravi
pristojni inšpektor.
(3) Če se s ponovno oceno ali tehtanjem ugotovi, da je
bila prvotna ocena ali tehtanje pravilna, vse nastale stroške
ponovne ocene ali tehtanja nosi stranka, ki je predlagala ponovno oceno ali tehtanje, v nasprotnem primeru pa kontrolna
organizacija, ki opravlja ocenjevanje in razvrščanje trupov.
15. člen
(strokovna srečanja)
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, dvakrat letno organizira strokovna srečanja med strokovno organizacijo za usposabljanja za delo kontrolorjev in strokovno izpopolnjevanje
kontrolorjev, kontrolno organizacijo za razvrščanje trupov goveda na klavni liniji in Upravo Republike Slovenije za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, z namenom usklajevanja
kriterijev za razvrstitev trupov goveda v kakovostne tržne razrede na podlagi vizualnega ocenjevanja mesnatosti in stopnje
zamaščenosti.
16. člen
(nadzor nad razvrščanjem trupov goveda)
(1) Nadzor nad razvrščanjem trupov goveda opravi pristojni inšpektor najmanj dvakrat vsake tri mesece v klavnicah,
ki zakoljejo na teden 150 ali več goved, starih osem mesecev
ali več, kot letno povprečje, in najmanj enkrat vsake tri mesece
v klavnicah, ki zakoljejo na teden 50 ali več in manj kot 150 goveda, starih osem mesecev ali več, kot letno povprečje. Preverjanje označevanja, ocenjevanja in razvrščanja ter predstavitve
trupov goveda se opravi na najmanj 40 naključno izbranih trupih živali v vsaki posamezni klavnici. Če se zakolje manj živali,
se preverjanje opravi na vseh zaklanih živalih, ki so na voljo. Pri
preverjanju mase se stehta najmanj 10 % pregledanih živali. V
klavnicah, kjer se ne izvaja razvrščanje trupov, se opravi nadzor
nad obdelavo in označevanjem trupov dvakrat letno.
(2) Kot zadovoljivo ocenjevanje lahko inšpektor oceni
kontrolorja, če je ta naredil manj kot 20 % napak pri ocenjevanju
konformacije in manj kot 20 % napak pri ocenjevanju zamaščenosti. Če je ugotovljena napaka za en podrazred, se šteje za
četrt napake. Če je ugotovljena napaka za dva podrazreda, se
šteje za pol napake, če pa je ugotovljena napaka za tri podrazrede (cel razred) ali več, se šteje za eno napako. Pri tehtanju
in določanju kategorije ne sme biti napak.
(3) Če ugotovi inšpektor pri prvem pregledu več kot 20 %
napak pri ocenjevanju konformacije oziroma več kot 20 % napak pri ocenjevanju zamaščenosti oziroma kažejo odstopanja
izrazit trend razvrščanja v nadrazrede oziroma podrazrede,
opravi ponoven pregled v roku enega meseca. Če se tudi
pri drugem pregledu ugotovi več kot 20 % napak oziroma izrazit trend razvrščanja v nadrazrede oziroma podrezrede pri
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posameznem parametru, se za kontrolorja zahteva dodatno
izobraževanje. Če se pri kontrolorju tudi pri tretjem zaporednem
pregledu ugotovi več kot 20 % napak oziroma izrazit trend razvrščanja v nadrazrede oziroma podrezrede, inšpektor prepove
opravljati delo kontrolorju. Izrazit trend pri razvrščanju pomeni,
da je več kot 30 % trupov razvrščeno enostransko v višje ali
enostransko v nižje (pod)razrede.
(4) Predstavitev trupov goveda lahko inšpektor oceni kot
zadovoljivo, če je klavnica ustrezno obdelala vsaj 80 % trupov
goveda, ki jih je inšpektor preveril.
17. člen
(nadzor nad razvrščanjem garanih trupov prašičev)
(1) Nadzor nad razvrščanjem garanih trupov prašičev
opravi pristojni inšpektor v vseh klavnicah, v katerih se na
teden zakolje 500 ali več prašičev kot letno povprečje, najmanj
dvakrat vsake tri mesece. V klavnicah, ki zakoljejo na teden več
kot 200 in manj kot 500 prašičev kot letno povprečje, se opravi
nadzor nad razvrščanjem garanih trupov najmanj enkrat vsake
tri mesece. Preverjanje označevanja, merjenja in razvrščanja
ter predstavitve trupa se opravi na najmanj 20 naključno izbranih trupih prašičev v vsaki posamezni klavnici.
(2) Kot zadovoljivo ocenjevanje lahko inšpektor oceni
kontrolorja, če je ta naredil manj kot 10 % napak pri merjenju
debeline mišice in manj kot 10 % napak pri merjenju debeline
slanine.
(3) Za napako se šteje odstopanje pri merjenju debeline
mišice za več kot +/- 3 mm in pri merjenju debeline slanine za
več kot +/- 2 mm. Če inšpektor pri prvem pregledu ugotovi več
kot 10 % napak pri merjenju debeline mišica oziroma slanine,
opravi ponoven pregled v roku enega meseca. Če tudi pri
drugem pregledu ugotovi več kot 10 % napak pri posameznem
parametru, se za kontrolorja zahteva dodatno izobraževanje.
Če se pri kontrolorju tudi pri tretjem zaporednem pregledu
ugotovi več kot 10 % napak, se kontrolorju prepove opravljati
delo kontrolorja.
(4) Predstavitev trupov garanih prašičev lahko inšpektor
oceni kot zadovoljivo, če je klavnica ustrezno obdelala vsaj
80 % trupov prašičev, ki jih je inšpektor preveril.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
(imenovane organizacije in kontrolorji)
Za organizacije za usposabljanja za delo kontrolorjev
in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev in kontrolne organizacije, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika imenovane s strani
ministra, pristojnega za kmetijstvo, ter kontrolorje, ki imajo ob
uveljavitvi tega pravilnika dokazilo o usposobljenosti za delo
kontrolorja, se šteje, da izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o razvrščanju prašičjih trupov (Uradni list RS, št. 50/06 in
45/08 – ZKme-1) in Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov (Uradni list RS, št. 2/10, 4/12 in 26/14 – ZKme-1B).
20. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-317/2017
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2017-2330-0076
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027) št. 01-11/18
z dne 6. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do
31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Idrija II, ki meri 4.167,83 ha,
se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občini
Idrija oziroma v katastrskih občinah Vojsko, Čekovnik, Idrijski
log, Zadlog in Kovk.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Idrija II je 1. januarja 2018
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 2,5 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb in 97,5 % državnih gozdov;
2. površina: 4.113,97 ha, od katere je 589,91 ha večnamenskih, 233,21 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi
niso dovoljeni, 2.268,96 ha gozdov s posebnim namenom, v
katerih so ukrepi dovoljeni, ter 1.021,89 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 194,8 m3/ha, od tega 36,7 m3/ha iglavcev
in 158,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 4,03 m3/ha, od tega 0,82 m3/ha
iglavcev in 3,20 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Idrija II (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Idrija II določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.668,44 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.169,9 ha ter
– socialne funkcije na površini 582,41 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Idrija II (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Idrija II za
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 115.746 m3, od tega
21.560 m3 iglavcev in 94.186 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 802,91 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 225,28 ha;
4. premazi vršičkov na 14,36 ha;
5. vzdrževanje grmišč na površini 0,71 ha ter
6. vzdrževanje travinja na površini 2,09 ha.

Stran

13310 /

Št.

83 / 24. 12. 2018

(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Idrija II (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Idrija II v obdobju
od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo
upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Idrija, Trg
Svetega Ahacija 2, 5280 Idrija, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, 5220
Tolmin, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-247/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0005
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4079.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027) št. 01-14/18 z
dne 6. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do
31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Otlica, ki meri 5.298,55 ha,
se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občini
Ajdovščina oziroma v katastrskih občinah Dol-Otlica, Kovk,
Križna Gora in Col.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Otlica je 1. januarja 2018
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97,23 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih
ali pravnih oseb, 2,63 % državnih gozdov ter 0,14 % gozdov
lokalnih skupnosti;
2. površina: 3.653,89 ha, od katere je 3.473,36 ha večnamenskih, 133,43 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so
ukrepi dovoljeni, ter 47,10 ha varovalnih gozdov;
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3. lesna zaloga: 222,2 m3/ha, od tega 42,7 m3/ha iglavcev
in 179,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 5,44 m3/ha, od tega 1,02 m3/ha
iglavcev in 4,42 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Otlica (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Otlica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov,
ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.446,99 ha,
– ekološke funkcije na površini 82,16 ha ter
– socialne funkcije na površini 175,49 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Otlica (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Otlica za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 155.937 m3, od tega
36.675 m3 iglavcev in 119.262 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 679,64 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 19,16 ha;
4. vzdrževanje protipožarnih objektov v dolžini 1 km;
5. varstvo pred žuželkami v trajanju 1,5 dni s ponovitvami;
6. 5,5 dni vzdrževanja vodnih površin;
7. premazovanje vršičkov na 6,52 ha;
8. vzdrževanje travinja na površini 2,34 ha ter
9. ostala biomeliorativna dela v trajanju 23,28 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Otlica (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Otlica v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otlica
(2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ajdovščina, Gregorčičeva 44, 5270 Ajdovščina, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, 5220
Tolmin, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-248/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0006
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
4080.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Jesenice
(2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Jesenice (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Jesenice (2018–2027) št. 2–06/18
z dne 11. 10. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018
do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Bled.
2. člen
Gozdnogospodarska
enota
Jesenice,
ki
meri
14.671,59 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju
Bled, v občinah Jesenice in Kranjska Gora, oziroma v katastrskih občinah Dovje, Javorniški Rovt, Jesenice, Planina, Prihodi,
Hrušica, Plavški rovt in Podmežakla.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Jesenice je 1. januarja 2018
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 80,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 18,5 % državnih gozdov in 0,7 % gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 8.663,77 ha, od katere je 4.043,27 ha večnamenskih gozdov, 1.614,64 ha gozdov s posebnim namenom, v
katerih so ukrepi dovoljeni, ter 3.005,86 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 310,5 m3/ha, od tega 192,2 m3/ha iglavcev in 118,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 5,64 m3/ha, od tega 3,61 m3/ha
iglavcev in 2,03 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Jesenice (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Jesenice določeno, da so najbolj poudarjene funkcije
gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.101,30 ha,
– ekološke funkcije na površini 6.609,57 ha ter
– socialne funkcije na površini 4.302,61 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Jesenice (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Jesenice za
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 329.124 m3, od tega
226.798 m3 iglavcev in 102.326 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na dejanski površini 112,56 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 70,46 ha;
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4. vzdrževanje 2 ha grmišč, 5,3 ha travinj ter 0,5 dni
vodnih površin;
5. zaščita s premazom na 19,63 ha;
6. zaščita z 8.760 količki in 4.300 tulci;
7. 120 dni varstva pred erozijo ter
8. 230 dni varstvenih del pred žuželkami.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Jesenice (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Jesenice v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jesenice
(2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jesenice (2018–2027) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Jesenice, Cesta
Toneta Tomšiča 68, 4270 Jesenice, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta
19, 4260 Bled, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jesenice
(2018–2027).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-249/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0007
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4081.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Logatec
(2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Logatec (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Logatec (2018–2027) št. 04-64/18
z dne 5. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do
31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Logatec, ki meri 8.138,98 ha,
se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občini
Logatec oziroma v katastrskih občinah Dolenji Logatec, Laze,
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Grčarevec, Gorenji Logatec, Hrušica, Ravnik, Hotedršica in
Novi svet.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Logatec je 1. januarja 2018
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 93,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 5,9 % državnih gozdov ter 0,2 % gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 5.921,09 ha, od katere je 5.879,59 ha večnamenskih ter 41,50 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 191,1 m3/ha, od tega 101,8 m3/ha iglavcev in 89,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 5,44 m3/ha, od tega 2,99 m3/ha
iglavcev in 2,45 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Logatec (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Logatec določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.764,26 ha,
– ekološke funkcije na površini 511,92 ha ter
– socialne funkcije na površini 670,78 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Logatec (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Logatec za
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 248.768 m3, od tega
134.459 m3 iglavcev in 114.309 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na dejanski površini 2.160,65 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 57,92 ha;
4. zaščita z 2.450 m ograje ter
5. vzdrževanje dejanske površine 3,3 ha travinja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Logatec (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Logatec v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec
(2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Logatec,
Tržaška cesta 19a, 1370 Logatec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec
(2018–2027).

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-253/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0011
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4082.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Požarje
(2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027) št. 05–27/18
z dne 5. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do
31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Požarje, ki meri 3.967,50 ha,
se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini
Loška dolina oziroma v katastrskih občinah Babno Polje, Babna Polica, Vrh in Iga vas.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Požarje je 1. januarja 2018
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 95,7 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 4,0 % državnih gozdov ter 0,6 % gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 3.197,26 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
3. lesna zaloga: 352,1 m3/ha, od tega 171,9 m3/ha iglavcev in 180,2 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,72 m3/ha, od tega 4,03 m3/ha
iglavcev in 2,69 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Požarje (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Požarje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.257,44 ha,
– ekološke funkcije na površini 979,21 ha ter
– socialne funkcije na površini 297,16 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Požarje (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Požarje za
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 238.216 m3, od tega
133.399 m3 iglavcev in 104.817 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na dejanski površini 508,4 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 47,7 ha;
4. zaščita 330 m ograje;
5. vzdrževanje dejanske površine 58,31 ha travinja;
6. vzdrževanje 45 vodnih virov;
7. naravni razvoj biotopov z 837 m3 ter
8. 100 dni ostalega varstva gozdov.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Požarje (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Požarje v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Požarje
(2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Stari trg, Cesta
Notranjskega odreda 6, 1386 Stari trg pri Ložu, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova
9, 6230 Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-254/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0012
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4083.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Slivnica
(2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Slivnica (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Slivnica (2018–2027) št. 05–35/18
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z dne 5. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do
31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Slivnica, ki meri 5.918,92 ha,
se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Cerknica in Bloke oziroma v katastrskih občinah Begunje
pri Cerknici, Cerknica, Grahovo, Radlek, Selšček in Ulaka.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Slivnica je 1. januarja 2018
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97,5 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 2,1 % državnih gozdov ter 0,4 % gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 3.699,14 ha, od katere je 3.677,54 ha večnamenskih gozdov ter 21,60 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 236,2 m3/ha, od tega 126,2 m3/ha iglavcev in 110,0 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 5,68 m3/ha, od tega 3,73 m3/ha
iglavcev in 1,95 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Slivnica (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Slivnica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.676,92 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.674,94 ha ter
– socialne funkcije na površini 367,83 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Slivnica (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Slivnica za
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 171.734 m3, od tega
126.662 m3 iglavcev in 45.072 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na dejanski površini 236,92 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na površini 146,92 ha;
4. nega prebiralnega gozda na 13,39 ha;
5. vzdrževanje 1,95 km protipožarnih objektov;
6. zaščita s premazom na dejanski površini 12,86 ha;
7. odstranjevanje 1.300 tulcev;
8. vzdrževanje 1.098 m zaščitne ograje;
9. vzdrževanje 0,30 ha grmišč;
10. vzdrževanje 5,13 ha travinj;
11. spravilo sena z odvozom na 5,13 ha površine;
12. vzdrževanje 24 kaluž;
13. ohranjanje biotopov s sečnjo 15 m3 lesa ter
14. naravni razvoj biotopov z 286 m3 lesa.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Slivnica (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Slivnica v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v goz-
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dnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slivnica
(2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Cerknica,
Čabranska ulica 1, 1380 Cerknica, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9,
6230 Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica
(2018–2027).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-255/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0013
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4084.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Javornik
(2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote
Javornik (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Javornik (2018–2027) št. 05–03/18
z dne 5. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do
31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Javornik, ki meri 1.949,49 ha,
se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Pivka, Postojna in Cerknica oziroma v katastrskih občinah
Trnje, Postojna, Dolenja vas in Otok II.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Javornik je 1. januarja 2018
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 0,02 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb ter 99,98 % državnih gozdov;
2. površina: 1.935,68 ha, od katere je 1.925,19 ha gozdov
večnamenskih ter 10,49 ha gozdov s posebnim namenom, v
katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 403,4 m3/ha, od tega 200,3 m3/ha iglavcev in 203,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,99 m3/ha, od tega 4,67 m3/ha
iglavcev in 2,32 m3/ha listavcev.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Javornik (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Javornik določeno, da so najbolj poudarjene funkcije
gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.929 ha,
– ekološke funkcije na površini 70 ha ter
– socialne funkcije na površini 2 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Javornik (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Javornik za
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 173.733 m3, od tega
92.351 m3 iglavcev in 81.382 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na dejanski površini 572,44 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 18,29 ha;
4. zaščita s premazom na dejanski površini 28,15 ha;
5. zaščita z 10.430 m ograje;
6. vzdrževanje 14.075 m ograj;
7. odstranitev 1.805 m ograj;
8. obeleževanje 44.760 sadik;
9. vzdrževanje 11,61 ha travinja;
10. naravni razvoj biotopov s 1.300 m3 ter
11. 300 dni varstva pred žuželkami.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Javornik (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Javornik v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik
(2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javornik (2018–2027) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Javornik (2018–2027).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-268/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0014
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
4085.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Travna gora
(2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote
Travna gora (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Travna gora (2018–2027) št. 0619/18 z dne 30. 8. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018
do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Kočevje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Travna gora, ki meri
9.901,50 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Loški Potok, Ribnica in Sodražica oziroma
v katastrskih občinah Retje, Hrib, Travnik, Sušje, Sodražica,
Vinice, Žimarice, Gora in Zamostec.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Travna gora je 1. januarja
2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97,10 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih
ali pravnih oseb, 1,41 % državnih gozdov ter 1,48 % gozdov
lokalnih skupnosti;
2. površina: 6.441,33 ha, od katere je 6.429,30 ha večnamenskih ter 12,03 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih
ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 384,9 m3/ha, od tega 244,4 m3/ha iglavcev in 140,5 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 10,33 m3/ha, od tega 6,91 m3/ha
iglavcev in 3,42 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Travna gora (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Travna gora določeno, da so najbolj poudarjene funkcije
gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 6.364,70 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.003,82 ha ter
– socialne funkcije na površini 201,94 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Travna gora (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Travna gora za
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 590.000 m3, od tega
422.000 m3 iglavcev in 168.000 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na dejanski površini 373,28 ha;

Št.

83 / 24. 12. 2018 /

Stran

13315

3. nega mlajšega drogovnjaka na površini 46,25 ha;
4. nega 56,1 ha prebiralnega gozda;
5. varstvo pred žuželkami v skupnem trajanju 150 dni;
6. zaščita z 2.000 m ograje in vzdrževanje 1.750 m zaščitnih ograj;
7. vzdrževanje 5,4 ha travinj in enega vodnega telesa ter
8. naravni razvoj biotopov na 49,98 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Travna gora (2018–2027) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov
in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Travna gora
v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Travna
gora (2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Travna gora (2018–2027) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Travna gora, Trg
25. Maja 13, 1317 Sodražica, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje,
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s
postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Travna gora (2018–2027).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije.
Št. 007-269/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0015
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4086.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote
Metlika (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027) št. 07-17/18
z dne 6. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do
31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Metlika, ki meri 10.864,36 ha,
se nahaja v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v ob-
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čini Metlika, oziroma v katastrskih občinah Dole, Sekuliči, Hrast
pri Jugorju, Bušinja vas, Lokvica, Grabrovec, Bojanja vas, Radovica, Slamna vas, Drašiči, Božakovo, Radoviči, Rosalnice,
Metlika, Primostek, Dobravice, Gradac, Podzemelj in Krasinec.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Metlika je 1. januarja 2018
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 90,3 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 9,0 % državnih gozdov ter 0,7 % gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 5.657,50 ha, od katere je 5.635,64 ha večnamenskih in 21,86 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 288,6 m3/ha, od tega 76,7 m3/ha iglavcev
in 211,9 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,61 m3/ha, od tega 3,06 m3/ha
iglavcev in 6,55 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Metlika (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011
do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Metlika določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.561,95 ha,
– ekološke funkcije na površini 224,47 ha ter
– socialne funkcije na površini 60,73 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Metlika (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Metlika za
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 369.607 m3, od tega
102.176 m3 iglavcev in 267.431 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 516,41 ha;
3. nega drogovnjaka na 117,77 ha ter
4. varstvo pred žuželkami v skupnem trajanju 200 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Metlika (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Metlika v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Metlika
(2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto,
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Semič-Metlika, Pod smreko 10, 8340
Črnomelj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027).

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-257/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0017
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4087.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Gorjanci
(2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027) št. 08-03/18
z dne 1. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do
31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Gorjanci, ki meri 10.344,74 ha,
se nahaja v gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah
Krško, Šentjernej in Kostanjevica na Krki, oziroma v katastrskih občinah Podbočje, Planina, Črneča vas, Oštrc, Orehovec,
Ostrog, Kostanjevica, Gradišče, Šentjernej in Vrhpolje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Gorjanci je 1. januarja 2018
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97,45 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih
ali pravnih oseb, 1,95 % državnih gozdov ter 0,60 % gozdov
lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.405,35 ha, od katere je 5.360,15 ha večnamenskih, 23,50 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih
ukrepi niso dovoljeni, ter 21,70 varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 300,4 m3/ha, od tega 47,1 m3/ha iglavcev
in 253,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,13 m3/ha, od tega 1,73 m3/ha
iglavcev in 6,40 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Gorjanci (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Brežice, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Gorjanci določeno, da so najbolj poudarjene funkcije
gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.944,32 ha,
– ekološke funkcije na površini 335,02 ha ter
– socialne funkcije na površini 211,28 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
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Gorjanci (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Gorjanci za
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 312.263 m3, od tega
50.392 m3 iglavcev in 261.871 m3 listavcev,
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 311,08 ha,
3. nega drogovnjaka na površini 111,49 ha,
4. zaščita s 1.000 m in vzdrževanje 300 m ograje,
5. vzdrževanje dejanske površine 21,75 ha travinja,
6. 100 dni varstva pred žuželkami ter
7. 11 dni varstva pred boleznimi.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Gorjanci (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Gorjanci v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorjanci
(2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kostanjevica,
Oražnova 3, 8311 Kostanjevica na Krki, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, C. bratov Milavcev
61, 8250 Brežice, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-258/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0018
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4088.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027) št. 08-12/18
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z dne 30. 8. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do
31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Bohor, ki meri 3.777,70 ha,
se nahaja v gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah
Šentjur pri Celju, Kozje, Krško in Sevnica, oziroma v katastrskih
občinah Zagorje, Pilštanj, Kozje, Vetrnik, Stranje, Dobrova,
Reštanj, Zabukovje, Golobinjek in Šentvid pri Planini.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Bohor je 1. januarja 2018
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 31,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 66,9 % državnih gozdov ter 1,3 % gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 3.308,24 ha, od katere je 3.196,53 ha večnamenskih, 7,23 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih
ukrepi niso dovoljeni, ter 104,48 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 319,5 m3/ha, od tega 121,2 m3/ha iglavcev in 198,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,56 m3/ha, od tega 3,54 m3/ha
iglavcev in 6,02 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Bohor (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Brežice, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Bohor določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.134,02 ha,
– ekološke funkcije na površini 140 ha ter
– socialne funkcije na površini 46,6 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Bohor (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Bohor za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 291.085 m3, od tega
119.441 m3 iglavcev in 171.644 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 411,39 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 38,96 ha;
4. nega 474,55 ha prebiralnega gozda ter
5. zaščita z 2.100 m ograje.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Bohor (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Bohor v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor
(2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Brežice, Cesta
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bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev
61, 8250 Brežice, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-259/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0019
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4089.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Velenje
(2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027) št. 10-13/18
z dne 19. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do
31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Velenje, ki meri 10.368,2 ha,
se nahaja v gozdnogospodarskem območju Nazarje, v občinah
Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje oziroma v katastrskih
občinah Gorenje, Veliki Vrh, Gavce, Paška vas, Šmartno ob
Paki, Rečica ob Paki, Gaberke, Šoštanj, Lokovica, Plešivec,
Hrastovec, Cirkovce, Paka, Bevče, Škale, Velenje, Laze, Ložnica, Kavče, Podkraj in Paški Kozjak.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Velenje je 1. januarja 2018
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 92,40 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih
ali pravnih oseb, 6,90 % državnih gozdov ter 0,70 % gozdov
lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.026,93 ha, od katere je 4.379,86 ha večnamenskih, 463,54 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih
so ukrepi dovoljeni, ter 183,53 varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 366,8 m3/ha, od tega 200,8 m3/ha iglavcev in 166,0 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,87 m3/ha, od tega 4,40 m3/ha
iglavcev in 4,47 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Velenje (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Nazarje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize pretekle-
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ga gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Velenje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.380,45 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.762 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.069 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Velenje (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Velenje za
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 394.507 m3, od tega
229.400 m3 iglavcev in 165.107 m3 listavcev,
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 245,3 ha,
3. nega drogovnjaka na površini 3,68 ha,
4. obžagovanje vej na 0,3 ha,
5. premazovanje vršičkov na dejanski površini 1,4 ha,
6. zaščita s 27.475 kosi količkov ali tulcev,
7. zaščita z 800 m ograje,
8. vzdrževanje 0,7 ha travinja,
9. sadnja plodonosnega drevja v trajanju 11,38 dni ter
10. en dan postavitve in vzdrževanja valilnic.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Velenje (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Velenje v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velenje
(2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Šoštanj, Metleče
7, 3325 Šoštanj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Območne enote Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, in
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s
postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-262/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0022
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4090.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Dravograd
(2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
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– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote
Dravograd (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027) št. 1105/18 z dne 1. 10. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018
do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Dravograd, ki meri 10.492,66 ha,
se nahaja v gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v občini Dravograd oziroma v katastrskih občinah Libeliče, Libeliška
Gora, Črneška Gora, Črneče, Dravograd, Grad, Vič, Goriški Vrh,
Ojstrica, Duh na Ojstrici, Velka, Kozji Vrh, Vrata, Trbonje, Danijel
pri Trbonjah, Otiški Vrh I., Otiški Vrh II., Dobrova, Selovec in Šentjanž pri Dravogradu.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Dravograd je 1. januarja 2018
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 84,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb in 15,1 % državnih gozdov;
2. površina: 6.096,12 ha, od katere je 6.000,82 ha večnamenskih in 95,30 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 436,9 m3/ha, od tega 351,5 m3/ha iglavcev in 85,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 10,88 m3/ha, od tega 7,69 m3/ha
iglavcev in 3,19 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Dravograd (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Slovenj Gradec, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011
do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Dravograd določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 6.101,01 ha,
– ekološke funkcije na površini 3.335,25 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.460,64 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Dravograd (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom
in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Dravograd za
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 558.590 m3, od tega
458.536 m3 iglavcev in 100.054 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 1376,27 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 268,75 ha;
4. vzdrževanje grmišč in obrežij na površini 23,23 ha;
5. vzdrževanje pašnikov in travnikov v gozdu na površini
3,52 ha;
6. vzdrževanje treh vodnih virov in kalov;
7. sajenje 135 kosov plodonosnega drevja in grmičevja;
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8. ohranjanje biotopov s sečnjo 638 m3 in nego na
115,44 ha;
9. naravni razvoj biotopov na 0,53 m3;
10. obžetev s ponovitvami na skupno 213,65 ha;
11. odstranjevanje vzpenjavk na 1,3 ha;
12. premazi vršičkov na 2,3 ha;
13. zaščita s količenjem 4.025 kosov ter 154.095 tulci
oziroma mrežami;
14. vzdrževanje 350 m zaščitnih ograj ter 800 tulcev oziroma zaščitnih mrež ter
15. odstranjevanje 850 m zaščitnih ograj.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Dravograd (2018–2027) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov
in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Dravograd
v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec,
Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Dravograd-Prevalje, Trg 67,
2391 Prevalje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-263/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0023
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4091.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje
(2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote
Vzhodno Pohorje (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018–2027)
št. 12–02/18 z dne 18. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Maribor.
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2. člen
Gozdnogospodarska enota Vzhodno Pohorje, ki meri
6.114,42 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Hoče-Slivnica in Rače-Fram oziroma v katastrskih občinah Spodnje Hoče, Zgornje Hoče, Pivola, Hočko
Pohorje, Slivniško, Pohorje, Polana, Radizel, Čreta, Ranče,
Fram, Kopivnik, Planica, Loka pri Framu in Morje.

sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Maribor,
Tyrševa 15, 2000 Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor, in
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s
postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018–2027).

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Vzhodno Pohorje je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 87,7 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 10,6 % državnih gozdov ter 1,7 % gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 2.985,65 ha, od katere je 2.845,08 ha večnamenskih gozdov, ter 140,57 ha gozdov s posebnim namenom,
v katerih so ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 360,1 m3/ha, od tega 173,7 m3/ha iglavcev in 186,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,09 m3/ha, od tega 4,14 m3/ha
iglavcev in 4,95 m3/ha listavcev.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Vzhodno Pohorje (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega
območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011
do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vzhodno Pohorje določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.985,65 ha,
– ekološke funkcije na površini 426 ha ter
– socialne funkcije na površini 637 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Vzhodno Pohorje (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z
gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vzhodno Pohorje za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027
določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 211.794 m3, od tega
100.609 m3 iglavcev in 111.185 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na dejanski površini 228,1 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 29,26 ha;
4. zaščita s premazom na 2,7 ha;
5. zaščita z 41.824 količki ali tulci ter
6. zaščita s 1.650 m ograje.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Vzhodno Pohorje (2018–2027) so določeni ukrepi in
načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vzhodno
Pohorje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi,
določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Vzhodno Pohorje (2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018–2027) je na vpogled na

Št. 007-264/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0024
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4092.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Lenart
v Slovenskih goricah (2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote
Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah
(2018–2027) št. 12–04/18 z dne 18. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 izdelal Zavod
za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Lenart v Slovenskih goricah,
ki meri 20.455,59 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v
Slovenskih goricah, oziroma v katastrskih občinah Spodnji
Žerjavci, Zgornji Žerjavci, Jurovski dol, Partinje, Varda, Lenart
v Slovenskih goricah, Spodnji Porčič, Radehova, Zamarkova,
Močna, Vinička vas, Zgornja Voličina, Spodnja Voličina, Šetarova, Nadbišec, Zavrh, Črmljenšak, Straže, Rogoznica, Selce,
Drvanja, Ihova, Trije kralji, Trotkova, Benedikt, Spodnja Ročica,
Brengova, Cogetinci, Cerkvenjak, Andrenci, Župetinci, Smolinci, Čagona, Lokavec, Rožengrunt, Zgornja Ščavnica, Spodnji
Dražen vrh, Ledinek, Kremberk, Krivi vrh, Zgornja Ročica,
Žice, Spodnji Porčič, Zgornji Porčič, Stari Porčič, Gradišče v
Slovenskih goricah, Zgornje Verjane, Osek, Spodnje Verjane, Spodnja Senarska, Zgornja Senarska, Gočova, Nadbišec,
Žitence, Spodnji Gasteraj, Srednji Gasteraj, Zgornji Gasteraj,
Malna, Jurovski dol, Partinje in Varda.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Lenart v Slovenskih goricah je
1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 91,4 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb ter 8,6 % državnih gozdov;
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2. površina: 5.516,81 ha, od katere je 5.281,61 ha večnamenskih gozdov, ter 235,20 ha gozdov s posebnim namenom,
v katerih so ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 339,1 m3/ha, od tega 77,0 m3/ha iglavcev
in 262,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,50 m3/ha, od tega 1,77 m3/ha
iglavcev in 7,73 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od
1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja
gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja
gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov
v gozdnogospodarski enoti Lenart v Slovenskih goricah določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način
gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.101,30 ha ter
– ekološke funkcije na površini 90,89 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za
njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Lenart v Slovenskih goricah za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 372.218 m3, od tega
82.211 m3 iglavcev in 290.007 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na dejanski površini 146,3 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 4,95 ha;
4. zaščita s 13.800 količki ali tulci;
5. zaščita s 670 m ograje;
6. vzdrževanje 3,05 ha grmišč in 1,07 ha travinj;
7. 32,25 dneva vzdrževanja vodnih površin;
8. 32,51 dneva sadnje plodonosnega drevja ter
9. 15 dni postavitve valilnic in drugih del.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027) so določeni
ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Lenart v Slovenskih goricah v obdobju od uveljavitve tega
pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji,
usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah
(2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027) je na
vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne
enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000
Maribor, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah
(2018–2027).
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8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-265/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0025
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4093.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Velika gora
(2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote
Velika gora (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Velika gora (2018–2027)
št. 06-17/18 z dne 30. 8. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Velika gora, ki meri
5.866,98 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Ribnica in Sodražica oziroma v katastrskih
občinah Jurjevica, Ribnica, Prigorica, Dane, Dolenja vas, Rakitnica in Zamostec.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Velika gora je 1. januarja 2018
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 94,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 3,3 % državnih gozdov ter 1,8 % gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 3.335,66 ha, od katere je 3.332,23 ha večnamenskih ter 3,43 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 410,6 m3/ha, od tega 203,0 m3/ha iglavcev in 207,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,44 m3/ha, od tega 4,42 m3/ha
iglavcev in 4,01 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Velika gora (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Velika gora določeno, da so najbolj poudarjene funkcije
gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.014,6 ha,
– ekološke funkcije na površini 615,59 ha ter
– socialne funkcije na površini 68,9 ha.
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(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Velika gora (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom
in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Velika gora za
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 311.000 m3, od tega
156.000 m3 iglavcev in 155.000 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na dejanski površini 239,45 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na površini 21,53 ha;
4. obžetev na dejanski površini 8,55 ha;
5. nega 13,4 ha prebiralnega gozda;
6. varstvo pred žuželkami v skupnem trajanju 304 dni;
7. zaščita s 5.100 količki ali tulci;
8. vzdrževanje 800 m zaščitnih ograj;
9. vzdrževanje 0,5 ha grmišč, 3,8 ha travinj, in 20,5 vodnih
teles;
10. naravni razvoj biotopov na 72,34 ha ter
11. vzdrževanje desetih gnezdilnic.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Velika gora (2018–2027) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov
in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Velika gora
v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velika
gora (2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika gora (2018–2027) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ribnica, Šeškova 14, 1310 Ribnica, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Območne enote Kočevje, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje, in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s
postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika gora (2018–2027).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-267/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0036
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4094.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Poljane
(2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske
enote Poljane (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027) št. 03–16/18
z dne 2. 10. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do
31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Poljane, ki meri 8.460,68 ha,
se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kranj, v občinah
Gorenja vas-Poljane in Škofja Loka oziroma v katastrskih občinah Visoko, Kovski vrh, Dobje, Lučine, Dolenja Dobrava,
Gorenja vas, Dolenje Brdo, Podobeno, Dolenčice in Podvrh.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Poljane je 1. januarja 2018
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 98,2 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 1,7 % državnih gozdov ter 0,1 % gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 5.517,73 ha, od katere je 5.288,05 ha večnamenskih gozdov, 141,99 ha gozdov s posebnim namenom,
v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 87,69 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 354,6 m3/ha, od tega 192,4 m3/ha iglavcev in 162,2 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,74 m3/ha, od tega 4,09 m3/ha
iglavcev in 3,65 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Poljane (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja
Kranj, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Poljane določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.481,74 ha,
– ekološke funkcije na površini 595,27 ha ter
– socialne funkcije na površini 127,83 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Poljane (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Poljane za
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 395.845 m3, od tega
226.927 m3 iglavcev in 168.918 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na dejanski površini 372,84 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na površini 96,80 ha;
4. zaščita s premazom s ponovitvami na 82,98 ha;
5. zaščita z 8.200 količki ali tulci;
6. 340 dni varstva pred žuželkami;
7. 50 dni varstva pred erozijo ter
8. dan varstva pred požari.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov
in odsekov.
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6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Poljane v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane
(2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Poljane, Poljane
nad Škofjo Loko 41, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, cesta
Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-250/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0008
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4095.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Pivka jama-Grmada
(2012–2021)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem
načrtu gozdnogospodarske enote
Pivka jama-Grmada (2012–2021)
1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pivka jama-Grmada (2012–2021) (Uradni
list RS, št. 5/12) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da
se glasi:
»(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Pivka jama-Grmada za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2021
določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 251.215 m3, od tega
151.161 m3 iglavcev in 100.054 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na dejanski površini 832,98 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 100,59 ha;
4. zaščita mladja s premazom na dejanski površini 63,56 ha;
5. zaščita mladja s 1.150 m ograje;
6. 150 dni varstva pred žuželkami ter
7. vzdrževanje pašnih in travnih površin na dejanski površini 7,85 ha gozda.«.
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-275/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0100
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4096.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora
(2011–2020)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem
načrtu gozdnogospodarske enote
Logatec-Zagora (2011–2020)
1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011–2020) (Uradni list RS,
št. 5/12) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Logatec-Zagora za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020
določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 143.920 m3, od tega
120.760 m3 iglavcev in 23.160 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na dejanski površini 580,58 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na površini 43,12 ha;
4. zaščita mladja s premazom na dejanski površini 15,35 ha;
5. zaščita mladja s 1.200 m ograje;
6. 200 dni varstva pred žuželkami ter
7. vzdrževanje pašnih in travnih površin na dejanski površini 2,8 ha gozda.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-274/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0099
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4097.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik
(2018–2027)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote
Tuhinj-Motnik (2018–2027)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027) št. 0433/18 z dne 18. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018
do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Tuhinj-Motnik, ki meri
10.273,11 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občini Kamnik, oziroma v katastrskih občinah Zgornji
Motnik, Motnik, Špitalič, Hribi, Zgornji Tuhinj, Rakitovec, Pšajnovica, Šmartno, Hruševka, Znojile, Podhruška in Loke.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Tuhinj-Motnik je 1. januarja
2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97,1 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 2,4 % državnih gozdov ter 0,5 % gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 7.115,23 ha, od katere je 7.080,43 ha večnamenskih ter 34,80 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 319,4 m3/ha, od tega 162,7 m3/ha iglavcev in 156,7 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,36 m3/ha, od tega 5,22 m3/ha
iglavcev in 4,14 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Tuhinj-Motnik (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev
iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011
do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Tuhinj-Motnik določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.831,61 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.152,93 ha ter
– socialne funkcije na površini 427,26 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Tuhinj-Motnik (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Tuhinj-Motnik
za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni
naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 516.813 m3, od tega
276.134 m3 iglavcev in 240.679 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na dejanski površini 591,82 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 169,31 ha ter
4. zaščita s 545 m ograje.

(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Tuhinj-Motnik (2018–2027) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Tuhinj-Motnik v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027) je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kamnik,
Tunjiška 21, 1240 Kamnik, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-252/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0010
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4098.

Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero
davkov po zakonu o davkih občanov za leto
2019

Za izvrševanje 193.a člena Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS,
št. 48/90, 8/91, 4/92 – ZOMZO, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98
– ZDavP-C, 1/99 – ZNIDC,117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD,
24/08 – ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US) in na
podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o valorizaciji zneskov za odmero davkov
po zakonu o davkih občanov za leto 2019
1. člen
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v
159. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88
in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 4/92 – ZOMZO, 7/93,
18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP–C, 1/99 – ZNIDC, 117/06 –
ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr
in 22/14 – odl. US), se valorizirajo tako, da znašajo za:

a) stavbe
Od vrednosti €
nad
8.602,88
47.793,78
95.587,52
143.381,32
191.175,08
246.479,28

do
8.602,88
47.793,78
95.587,52
143.381,32
191.175,08
246.479,28

Znaša davek
€
8,61
86,97
230,35
445,45
756,10
1.226,20

+
+
+
+
+
+

%
0,10
0,20
0,30
0,45
0,65
0,85
1,00

€
nad
nad
nad
nad
nad
nad

8.602,88
47.793,78
95.587,52
143.381,32
191.175,08
246.479,28
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b) prostore za počitek in rekreacijo
Od vrednosti €
nad

Znaša davek
do

€

%

8.602,88

€

0,20

8. 602,88

47.793,78

17,21

+

0,40

nad

8.602,88

47.793,78

95.587,52

173,98

+

0,60

nad

47.793,78

95.587,52

143.381,32

460,75

+

0,80

nad

95.587,52

143.381,32

191.175,08

843,05

+

1,00

nad

143.381,32

191.175,08

246.479,28

1.321,01

+

1,25

nad

191.175,08

2.012,32

+

1,50

nad

246.479,28

246.479,28
c) poslovne prostore
Od vrednosti €
nad

Znaša davek
do

€

%

8.602,88

€

0,15

8. 602,88

47.793,78

12,90

+

0,35

nad

8.602,88

47.793,78

95.587,52

150,08

+

0,55

nad

47.793,78

95.587,52

143.381,32

412,94

+

0,75

nad

95.587,52

143.381,32

191.175,08

771,39

+

1,00

nad

143.381,32

191.175,08

246.479,28

1.185,83

+

1,25

nad

191.175,08

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-745/2018/9
Ljubljana, dne 17. decembra 2018
EVA 2018-1611-0082
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Minister
za finance

4099.

Naznanilo o odobritvi sheme državne pomoči
po Zakonu o davku na tonažo

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o davku
na tonažo (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo) minister za finance objavlja

NAZNANILO
o odobritvi sheme državne pomoči
po Zakonu o davku na tonažo
Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o davku
na tonažo (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo) minister za finance naznanja, da je Evropska komisija dne
10. decembra 2018 odobrila shemo državne pomoči po Zakonu
o davku na tonažo za obdobje desetih let, in sicer za obdobje
od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028.
Št. 007-774/2008/5
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-1611-0089
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Minister
za finance

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4100.

Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih
vidikih zahtev glede ustreznosti iz direktive
MiFID II

Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3,
78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16
– ZRPPB in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih
zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II
1. člen
(namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je na podlagi 16. člena Uredbe (EU) 1095/20101
6. novembra 2018 objavil Smernice o nekaterih vidikih zahtev
glede ustreznosti iz direktive MiFID II (v nadaljevanju: Smernice
o ustreznosti), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice o ustreznosti so namenjene:
1. pristojnim organom, kot so opredeljeni v 26. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU2 in
2. podjetjem, ki za namene Smernic o ustreznosti vključuje investicijska podjetja (kot so opredeljena v 1. točki prvega
odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU), vključno s kreditnimi
1 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/77/ES
2 Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi
Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU
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institucijami, kadar nudijo investicijske storitve in posle (v smislu 2. točke prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU),
investicijska podjetja in kreditne institucije, kadar prodajajo
strukturirane vloge ali strankam svetujejo v zvezi z njimi, družbe za upravljanje KNPVP in zunanje upravitelje alternativnih
investicijskih skladov (UAIS) (kot so opredeljeni v točki (a)
prvega odstavka 5. člena Direktive 2011/61/EU3), kadar nudijo
investicijske storitve individualnega upravljanja portfeljev ali
pomožne storitve (v smislu točk (a) in (b) tretjega odstavka
6. člena Direktive 2009/65/ES4 ter točk (a) in (b) četrtega odstavka 6. člena Direktive 2011/61/EU).
(3) Smernice o ustreznosti so sprejete z namenom, da se
pojasni uporabo nekaterih vidikov zahtev glede ustreznosti iz
Direktive 2014/65/EU, da se zagotovi skupna, enotna in dosledna uporaba drugega odstavka 25. člena Direktive 2014/65/EU
ter 54. in 55. člena Delegirane uredbe 2017/5655.
(4) Smernice o ustreznosti zagotavljajo večjo usklajenost
pri razlagi zahtev glede ustreznosti iz Direktive 2014/65/EU,
kakor tudi skladnost s tem povezanih nadzornih praks ter s
tem poudarjajo številna pomembna vprašanja in krepijo pomen
obstoječih standardov.
2. člen
(obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju Agencija) določa uporabo Smernic o ustreznosti
pri opravljanju investicijske storitve gospodarjenja s finančnimi
instrumenti oziroma investicijskega svetovanja za:
1. borznoposredniške družbe, ki so v skladu z zakonom,
ki ureja trg finančnih instrumentov pridobile dovoljenje Agencije
za opravljanje investicijske storitve gospodarjenja s finančnimi
instrumenti oziroma investicijskega svetovanja,
2. kreditne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje investicijske storitve
gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma investicijskega
svetovanja,
3. družbe za upravljanje, ki so skladno z zakonom, ki
ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje pridobile
dovoljenje Agencije za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve investicijskega
svetovanja,
4. upravljalce alternativnih investicijskih skladov, ki so
skladno z zakonom, ki ureja upravljalce alternativnih investicijskih skladov pridobili dovoljenje Agencije za opravljanje storitve
gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve investicijskega svetovanja in
5. Agencijo, kadar v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti
in naloge nadzora nad subjekti iz 1. do 4. točke tega odstavka v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz drugega odstavka
25. člena Direktive 2014/65/EU in 54. ter 55. člena Delegirane
uredbe 2017/565.
(2) Subjekti iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka tega
člena morajo v celoti upoštevati določbe Smernic o ustreznosti
v delu, v katerem so te naslovljene na njih.
(3) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov
3 Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov
in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES)
št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010
4 Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o
kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)
5 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 z dne 25. aprila
2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja
investicijskih podjetij ter opredeljenimi izrazi za namene navedene
direktive
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in Delegirano uredbo 2017/565 v celoti upoštevala določbe
Smernic o ustreznosti v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-12/2018-8
Ljubljana, dne 12. decembra 2018
EVA 2018-1611-0092
Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

4101.

Sklep o spremembi Sklepa o uporabi smernic
in priporočil Evropskega organa za vrednostne
papirje in trge (ESMA)

Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3,
78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16
– ZRPPB in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o spremembi Sklepa o uporabi smernic
in priporočil Evropskega organa za vrednostne
papirje in trge (ESMA)
1. člen
V Sklepu o uporabi smernic in priporočil Evropskega
organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (Uradni list RS,
št. 11/17, 22/17, 31/17 in 68/18) se razveljavi besedilo 3. točke
alineje C) prvega odstavka 3. člena, ki se glasi »Smernice o
nekaterih vidikih zahtev glede primernosti iz direktive MiFID
(št. ESMA/2012/387 z dne 25. 6. 2012);«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-12/2018-9
Ljubljana, dne 12. decembra 2018
EVA 2018-1611-0091
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

4102.

Sklep o spremembi Sklepa o razpisu volitev
članov skupščine in članov območnih svetov
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Na podlagi 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 –
ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13
– ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14
– ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
14. in 15. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje

Uradni list Republike Slovenije
Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.), 2. člena
Pravilnika o volitvah in imenovanju članov v organe upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 5. točke
Sklepa Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o ustanovitvi območnih svetov, je Skupščina Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 5. redni seji 18. 12.
2018 sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o razpisu volitev članov
skupščine in članov območnih svetov Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
I.
V Sklepu o razpisu volitev članov skupščine in članov
območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 14/17) se v prvem odstavku V. točke
spremenijo 1., 2. in 5. točka tako, da se glasijo:
»1. Borut Bogataj – predsednik (Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije)
2. Jerneja Erjavec – namestnica predsednika (Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije)
5. Andrej Zorko – član (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)«.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2018-DI/10
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
Lučka Böhm l.r.
Predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

4103.

Tarifa 2019 o vrednosti točke za plačilo
na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske
dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco
ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev
na zahtevo

Na podlagi petega in šestega odstavka 38. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS,
št. 87/11 in 84/15) in 4. člena Pravilnika o načinu izračuna
plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12)
izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

TARIFO 2019
o vrednosti točke za plačilo na podlagi
dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti
oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov
avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na
podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih
medijskih storitev na zahtevo Agenciji za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2019.
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2. člen
(vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti)
Vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti znaša 1,4 EUR.
3. člen
(vrednost točke za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco
ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo)
Vrednost točke za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
znaša 1,4 EUR.
4. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
5. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2019.
Št. 0100-4/2018/43
Ljubljana, dne 6. decembra 2018
EVA 2018-3340-0012
mag. Tanja Muha l.r.
Direktorica

K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 47601-15/2018/3, z dne 20. 12. 2018.
Priloga k Tarifi 2019 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa
v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev
na zahtevo:
PRILOGA
Posebna obrazložitev tarife
Tarifa 2019 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na
zahtevo (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva neposredno
plačevanje agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti, ki se nanašajo na regulacijo televizijskih
programov in avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v
višini sredstev, ki so potrebna za pokritje stroškov, ki jih ima
agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15;
v nadaljnjem besedilu: ZAvMS) in za sorazmerni delež stroškov
delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izdajateljev televizijskih programov in ponudnikov na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo,
kot so opredeljeni v prvem odstavku 38. člena ZAvMS.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke določi
agencija posebej za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje
televizijske dejavnosti in posebej za plačilo na podlagi vpisa v
uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev
na zahtevo. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki
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odpadejo na posameznega zavezanca in je določeno v Pravilniku o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje
televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list
RS, št. 72/12).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so
zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu
dela in finančnem načrtu za leto 2019.
5. V letu 2019 bo agencija na podlagi te tarife s pobranimi
sredstvi zagotavljala implementacijo področnih zakonov in javnih politik ter si prizadevala za soustvarjanje ustreznih razmer
za njihovo delovanje. S pristojnimi ustanovami sodeluje tudi
pri oblikovanju zakonov in politik, tako da bo prispevala analize in strokovne podlage v obsegu lastnih pristojnosti. V tem
okviru bo agencija spremljala dogajanje na medijskem trgu ter
razvijala regulativne pristope. Ob izdajanju dovoljenj, ki jih televizijski programi potrebujejo za izvajanje svoje dejavnosti, ter
aktivnostih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za dodelitev
statusov programov posebnega pomena, bo agencija izvajala
inšpekcijski in prekrškovni nadzor nad programskimi vsebinami
ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev.
Še naprej bo sodelovala pri prenovi in posodobitvi slovenske medijske zakonodaje, kot članica skupine evropskih regulatorjev s področja avdiovizualnih medijskih storitev – ERGA,
ustanovljene s strani Evropske komisije, pa bo sodelovala tudi
pri razvoju in prenovi zakonskih mehanizmov EU, spremljala
legislativne trende v širšem mednarodnem okolju (tudi v okviru sodelovanja v okviru EPRA) in skrbela za prenos dobrih
regulativnih praks v Slovenijo ob upoštevanju spreminjajočih
se medijskih praks, rab medijev s strani občinstev in odzivov
družbe na medijske pojave.
V letu 2019 bo potekala implementacija prenovljene direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki naj bi bila sprejeta
do konca leta 2018. To bo zahtevalo prenovo zakona, ki ureja
avdiovizualne medijske storitve. Agencija bo sledila spremembam zakonodaje s pripravo podzakonskih aktov in ustreznim
prilagajanjem regulacije.
Izhajajoč iz svojega poslanstva in pristojnosti na področju
elektronskih medijev ter na njem utemeljenih načelih delovanja,
se bo agencija usmerila osveščanje o odgovornosti na strani
industrije ter promocijo samoregulacije in so-regulacije kot dopolnitve obstoječe regulacije, v aktivno udeležbo v strokovnih
razpravah doma in na mednarodni ravni z namenom prenosa
dobrih regulativnih praks v domače okolje in vplivanja na razvoj mehanizmov, ki podpirajo cilje slovenskih javnih politik na
področju medijev ter v aktivno sodelovanje z deležniki na trgu
v smeri iskanja optimalnih pristopov in rešitev za doseganje
zastavljenih ciljev.
Zaradi pojava novih načinov medijske potrošnje, ki obsega tudi vsebine, ki niso regulirane, bo agencija okrepila
spremljanje dogajanja na medijskih trgih v Sloveniji in v tujini ter
nadaljevala aktivnosti osveščanja in usposabljanja javnosti za
informirano, premišljeno in odgovorno izbiro medijskih vsebin.
Z nadzorom elektronskih medijev agencija sledi glavnim
strateškim ciljem nadzora, to je varstvu pravic in zaščiti gledalcev, poslušalcev in uporabnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo ter zagotavljanju izvajanja javnih kulturnih ciljev
na področju elektronskih medijev. Glavni del rednih nadzornih
nalog bo predstavljal sistemski nadzor preverjanja izpolnjevanja pogojev za lokalne, regionalne, študentske in nepridobitne
statuse programov posebnega pomena. V letu 2018 se je na
pobudo Ministrstva za kulturo lotila izvajanja nadzora televizijskih programov, ki se bo nadaljeval v letu 2019. Agencija bo
vse leto spremljala delovanje sistema za klasifikacijo otrokom
in mladoletnikom potencialno škodljivih vsebin Gledoskop in se
glede na sodelovanje deležnikov v tem projektu odzivala z nadzorom spoštovanja določil o predvajanju otrokom in mladoletnikom potencialno škodljivih avdiovizualnih programskih vsebin.

Uradni list Republike Slovenije
Na podlagi prejetih poročil o doseženih deležih avdiovizualnih
del v letu 2018 bo agencija ugotavljala izpolnjevanje zakonsko
določenih deležev evropskih in slovenskih avdiovizualnih del za
preteklo leto. Z namenom zaščite gledalcev in z namenom zagotavljanja enakovrednih pogojev za domače in tuje izdajatelje
na slovenskem medijskem trgu bo agencija nadaljevala redno
spremljanje omejitev obsega oglaševanja v domačih in v tujini
registriranih programih, ki so na voljo v shemah slovenskih
operaterjev. Del načrtovanega časa pa bo rezerviran za izredne
nadzore, ki jih je mogoče uvesti na podlagi izrednih dogodkov
ali pojavov na trgu elektronskih medijev.
6. Glede na navedene cilje agencija predlaga, da se vrednost točke za izračun plačila agenciji glede na tarifo za leto
2018 ne spremeni in znaša 1,40 EUR.

4104.

Tarifa 2019 o vrednosti točke za plačilo
na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo
radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo
elementov oštevilčenja

Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka
60. člena in tretjega odstavka 74. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B,
54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS,
št. 30/13, 33/13 – popr. in 40/13 – popr.) in 4. člena Splošnega
akta o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 31/13) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

T A R I F O 2019
o vrednosti točke za plačilo na podlagi
obvestila, za plačilo za uporabo radijskih
frekvenc in za plačilo za uporabo
elementov oštevilčenja
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in
za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja Agenciji
za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v
nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2019.
2. člen
(plačilo na podlagi obvestila)
Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila za
zagotavljanje javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanje
javnih komunikacijskih storitev je 1,37 EUR.
3. člen
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih
frekvenc je 0,66 EUR.
4. člen
(plačilo za uporabo elementov oštevilčenja)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov
oštevilčenja je 0,99 EUR.
5. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife,
določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija
zasleduje.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2019.
Št. 0100-4/2018/41
Ljubljana, dne 6. decembra 2018
EVA 2018-3130-0027
mag. Tanja Muha l.r.
Direktorica
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 47601-15/2018/3, z dne 20. 12. 2018
Priloga k Tarifi 2019 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za
plačilo za uporabo elementov oštevilčenja za delovanje regulatornega organa na področju elektronskih komunikacij:
PRILOGA
Posebna obrazložitev Tarife
Tarifa 2019 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za
uporabo elementov oštevilčenja (v nadaljnjem besedilu: tarifa)
predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v
višini sredstev, ki so potrebna za pokritje stroškov, ki jih ima
agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13,
40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem
besedilu: ZEKom-1) in za sorazmerni delež stroškov delovanja
skupnih služb agencije.
2. Vire financiranja agencije na področju elektronskih komunikacij določa ZEKom-1, in sicer predvideva tri vrste plačil:
– plačila na podlagi obvestila iz 5. člena ZEKom-1 (6. člen
ZEKom-1),
– plačila za uporabo radijskih frekvenc (60. člen
ZEKom-1),
– plačila za uporabo elementov oštevilčenja (74. člen
ZEKom-1).
3. Za vsakega od zgoraj navedenih virov financiranja
mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na
posameznega zavezanca in je določeno z zakonom (drugi in
tretji odstavek 6. člena ZEKom-1) oziroma s splošnim aktom,
ki ga sprejme agencija (drugi odstavek 60. člena in drugi odstavek 74. člena ZEKom-1). Pri določitvi vrednosti točke mora
agencija upoštevati naslednja pravila:
– vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je
določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki
jih ima agencija z izvrševanjem določb ZEKom-1, razen določb
V. in VI. poglavja,
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih
frekvenc je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane
stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje ZEKom-1),
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov
oštevilčenja je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom
elementov oštevilčenja (VI. poglavje ZEKom-1).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so
zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu
dela in finančnem načrtu za leto 2019.
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5. V letu 2019 bo agencija na področju elektronskih komunikacij, ki ga pokriva ta tarifa, z zbranimi sredstvi zasledovala
spodaj navedene cilje, ločeno za vsako vrsto plačila:
a. Izvajanje aktivnosti na podlagi zakona o elektronskih
komunikacijah (razen določb V. in VI. poglavja zakona): Agencija bo v letu 2019 zasledovala 5 ključnih ciljev, predstavljenih
v nadaljevanju, skupaj s predvidenimi aktivnostmi za doseganje
teh ciljev.
– S ciljem spodbujanja storitvene konkurence in spodbujanja (nad)gradnje širokopasovnih omrežij v smeri NGA
bo agencija skozi regulativne ukrepe, ki so bili naloženi z
regulatornimi odločbami na trgih širokopasovnega dostopa,
spremljala zastavljene cilje in izvrševanje naloženih ukrepov.
Agencija bo zaključila postopke z izdajo regulatornih odločb o
upoštevnih trgov veleprodajnega zaključevanja govornih klicev
v posameznih mobilnih omrežij in v posameznih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji na podlagi novih analiz, ki jih bo
opravila v letu 2018. Poleg tega bo agencija izvajala regulatorne aktivnosti tudi na drugih področjih elektronskih komunikacij
(navedeno bo terjalo zbiranje podatkov o trgu z analitičnim
pregledom stanja, mapiranje infrastrukture, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov, izdelava stroškovnih modelov, izdelavo
posameznih analiz in pregledov stanj na trgu, izvedbo upravnih
postopkov ipd.) ter nudila strokovno podporo deležnikom na
trgu tudi v okviru implementacije Uredb Evropske komisije (npr.
Uredba o mednarodnem gostovanju). Poleg tega bo z nadzornimi postopki, opravljenimi revizijami OPTM ter vzdrževanjem
evidence obvestil spremljala učinke obstoječe regulacije. Prav
tako bo agencija izvajala nadzor nad zakonitostjo izvajanja
regulativnih ukrepov, izvajanjem ukrepov za varnost omrežij
in storitev, spoštovanjem določil glede zasebnosti in zagotavljanjem zaupnosti komunikacij, skrbela za preprečevanje
izkrivljanja ali omejevanja konkurence, z objavo nameravanih
gradenj, nadzorom investicij pa bo agencija spodbujala gradnjo in razvoj omrežij. Z namenom zasledovanja tega cilja bo
agencija v začetku leta zaključila z modernizacijo sistema za
zbiranje in obdelavo podatkov ter poročil in obvestil operaterjev
pa tudi avtomatizirala sistem za poročanje o incidentih izpadih
omrežja in drugih prekinitvah. V primeru, da bi med subjekti na
trgu elektronskih komunikacij prihajalo do sporov glede uporabe določb ZEKom-1 oziroma podzakonskih predpisov v njihovih
medsebojnih razmerjih, bo Agencija o tem odločala v postopkih
reševanja medoperaterskih sporov. Agencija bo tudi še naprej
aktivno sodelovala pri implementaciji sprememb regulatornega
okvira elektronskih komunikacij ter nudila strokovno podporo za
uresničitev ciljev digitalne agende in strateških ciljev strategije
Digitalna Slovenija 2020.
– Za doseganje cilja spodbujanje razvoja notranjega trga
bo agencija prek spremljanja QoSBB ter omrežne nevtralnosti v
letu 2019 skušala odpraviti ovire pri zagotavljanju elektronskih
komunikacijskih omrežij, pripadajočih zmogljivosti in storitev.
Pri tem bo za doseganje ciljev digitalne agende spodbujala
gradnjo razvoj vseevropskih storitev in povezljivosti ter sodelovala z drugimi pristojnimi organi tako na nivoju EU kot tudi na
nacionalnem nivoju.
– Z namenom podpiranja interesov državljanov bo agencija zagotavljala širokopasovni dostop do univerzalne storitve
vsem državljanom Republike Slovenije po dostopnih cenah.
Agencija bo izvedla postopek imenovanja novih izvajalcev univerzalne storitve na trgu elektronskih komunikacij, kar vključuje pripravo analize stanja na trgu, javno razpravo, razpis
za določitev izvajalcev posameznih storitev iz nabora storitev
in izdajo odločb. Opravljala bo različne raziskave o uporabi
elektronskih komunikacij končnih uporabnikov, poleg tega bo
skrbela za visoko raven varstva potrošnikov, za visoko raven
varstva osebnih podatkov in zasebnosti ter za zagotavljanje
jasnih informacij za končne uporabnike. Poleg tega bo agencija
tudi v letu 2019 posebno skrb namenjala potrebam posebnih
družbenih skupin končnih uporabnikov (invalidi, starejši, osebe
s posebnimi socialnimi potrebami). Pomembna naloga agencije
v letu 2019 bo tudi ohranjanje celovitosti in varnosti omrežij in
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storitev, vseskozi pa bo agencija zagotavljala tudi nadzor nad
zagotavljanjem odprtega in nevtralnega interneta.
– Agencija bo tudi v letu 2019 skrb namenila zaščiti končnih uporabnikov. Slednje bo zagotovljeno predvsem z reševanjem sporov na trgu elektronskih komunikacij. Z informiranjem
končnih uporabnikov ter izvajanjem nadzornih postopkov pa
bo agencija spodbujala ponudnike storitev k odgovorni drži do
končnih uporabnikov. Pri optimizaciji investicijskih vlaganj v infrastrukturo bo agencija novo podatkovno bazo, nastajajočo na
podlagi uvedenega sistema nadzora gradnje komunikacijske in
drugih infrastruktur, povezovala z drugimi geografsko informacijskimi sistemi, predvsem z obstoječim zbirnim katastrom, da
bi na ta način prišla do uporabnega preseka, kako čim ceneje
izvesti izgradnjo novih omrežij. Poleg tega bo nadaljevala z
aktivnostmi informiranja, koordinacije (organizacija posvetov in
delavnic z vključenimi deležniki, kot so infrastrukturni operaterji,
lokalne skupnosti idr.) in nadzorov nad investicijskimi projekti ter spremljala možnosti (so)uporabe telekomunikacijskih in
drugih omrežij. Pomemben del aktivnosti bo predstavljal tudi
nadzor realizacije izraženega tržnega interesa.
b. Radiofrekvenčni spekter: na podlagi V. poglavja ZEKom-1 agencija zagotavlja optimalno rabo frekvenčnega spektra, kot omejene naravne dobrine. V zvezi z navedenim bo
agencija v letu 2019 v skladu z v letu 2018 sprejeto triletno
strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom izvajala
predvsem v naslednje aktivnosti:
– načrtovanje in optimiziranje radiofrekvenčnega spektra
z upoštevanjem zakonodaje in potreb trga;
– spremljanje stanja na trgu;
– aktivno mednarodno udejstvovanje pri sooblikovanju
evropske regulatorne politike ter sodelovanje in podpora pri
implementaciji evropskega pravnega okvira ter oblikovanje
dobrih praks;
– podporo drugim resornim nacionalnim organom pri doseganju ciljev na področju razvoja trga elektronskih komunikacij
in sodelovanje z njimi;
– aktivno sodelovanje z deležniki na trgu v smeri iskanja
optimalnih pristopov in rešitev za doseganje zastavljenih ciljev.
Pri upravljanju z radijskim spektrom mora agencija zagotavljati njegovo učinkovito rabo, pospeševati uporabo spektralno učinkovitih tehnologij ter zagotavljati in spodbujati razvoj
slovenskega gospodarstva. V ta namen bo pripravila posodobitev načrta uporabe radijskih frekvenc; vodila upravne postopke
za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za radijske in
televizijske postaje (tako za analogno kot digitalno oddajanje),
fiksne zveze, satelitske zveze, radijske postaje letal, radijske
postaje plovil, zasebne in izvedla predvidene javne razpise
z javno dražbo za javne mobilne komunikacije; izdajala bo
radioamaterska dovoljenja (dodelitev klicnega znaka); ter izvajala mednarodno usklajevanje uporabe radijskih frekvenc,
ki vključuje pripravo multilateralnih in bilateralnih sporazumov.
Agencija v okviru svojih prisojnosti sodeluje tudi na mednarodnem področju v okviru ITU, CEPT, Evropske komisije in
NATO. Eden zelo pomembnih projektov v letu 2019 bo tudi
aktivna priprava na Svetovno radijsko konferenco WRC'19 v
Egiptu, na kateri se bo sprejemalo ključne odločitve v zvezi
z radiofrekvenčnim spektrom v prihodnosti. Pomembno bo
sodelovanje tako na delovnih skupinah za pripravo na WRC'19
v okviru CEPT, kot tudi sodelovanje na sami konferenci. Svetovna konferenca o radiokomunikacijah skupaj s skupščino
(RA) določata najširšo strategijo in obravnavata celotno problematiko radiokomunikacij svetovnega pomena. Poleg tega
bo tudi analizirala postopke podeljevanja radijskih frekvenc in
jih optimizirala, frekvence bo mednarodno koordinirala ter pripravila razpise radijskih frekvenc za mobilne komunikacije in v
sodelovanju s Svetom za radiodifuzijo (SRDF) in Ministrstvom
za kulturo nadaljevala za dodelitev analognih radijskih frekvenc
za razširjanje radijskih programov. Agencija bo tudi v letu 2019
zagotovila največjo možno proaktivnost v vseh fazah razpisov,
da se ti čimprej zaključijo in frekvence dodelijo izdajateljem
radijskih programov. Če se bo pokazala potreba po dodatnih
frekvencah, bo agencija izvedla tudi javni razpis za podelitev
novih frekvenc za radijsko digitalno (DAB+) omrežje. Prav tako
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bo agencija nadaljevala z izvajanjem aktivnosti za obrambo
spektra Republike Slovenije pred motnjami iz drugih držav.
Z nadzorom zagotavljanja javnih komunikacijskih storitev bo
tudi v letu 2019 spremljala ODRF za javne mobilne sisteme
in pokritost ter spremljala kakovost storitev fiksnih in mobilnih
širokopasovnih omrežij, spremljala bo tudi konvergenco javnih
mobilnih in radiodifuznih storitev v UHF pasu in prehod iz DTT
na LTE ter vzpodbujala uvajanje 5G tehnologije. Pri tem bo
agencija z nadzornimi in upravnimi postopki spodbujala tudi
učinkovito uporabo radijskih frekvenc. Za leto 2019 agencija
načrtuje tudi redno posodobitev nadzorno-merilnega sistema
za spremljanje rabe radijskega spektra.
c. Oštevilčenje: z namenom zasledovanja določb VI. poglavja ZEKom-1 bo agencija v letu 2019 skrbela za poenoteno
regulacijo in uporabo številskih virov pri uvajanju novih storitev,
še naprej bo dodeljevala elemente oštevilčenja ter skrbela za
enotno evidenco številskega prostora. Z namenom zagotavljanja zakonite rabe številskega prostora bodo izvedeni nadzorni
postopki. Del svojih nalog pa bo agencija namenila tudi spremljanju in nadziranju izvajanja prenosljivosti številk.
6. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagane vrednosti točk. Pri pripravi tarife
agencija upošteva potrebno pokrivanje stroškov, ki so potrebni
za izvajanje posameznih dejavnosti agencije, glede na načrtovane cilje in naloge. Pri tem agencija ob uporabi določil ZEKom-1 in
področnih pravilnikov upošteva tudi porabo presežkov prihodkov
nad odhodki iz leta 2015. Agencija je že pri pripravi tarife za
leto 2016 upoštevala usmeritve resornega ministrstva in potrjen
presežek leta 2014 v višini 2.398.136 EUR razporedila kot vir
pokrivanja odhodkov v letu 2016 in znižala tarife. Ker je del presežka leta 2014 kljub znižanju tarife v letu 2016 ostal neporabljen
ga je agencija ustrezno uporabila tudi pri izračunu tarif za leto
2017. Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije, ki zahteva,
da se presežki javnih agencij iz preteklih let ne ohranjajo kot nerazporejena sredstva, je agencija pri izračunu tarif za leto 2018
upoštevala neporabljen presežek leta 2014 in potrjen presežek
leta 2015 v višini 2.437.155 EUR. Agencija tudi pri pripravi tarife
za leto 2019 načrtuje porabo dela presežka leta 2015, preostali
del pa načrtuje razporediti na vir za investicije. Agencija bo upoštevajoč načrtovano strukturo in obseg potrebnih stroškov za
opravljanje regulatornih nalog (za posamezno vrsto plačila) ter
ob dodatno upoštevani ocenjeni porabi še neporabljenega potrjenega presežka leta 2015 v primerjavi z letom 2018 predvidela
zvišala naslednje tarife, in sicer:
– pri plačilih za uporabo elementov oštevilčenja za
0,23 EUR oziroma 30,3 %;
– pri plačilih na podlagi obvestila za 0,31 EUR, oziroma
29,2 %;
– pri plačilih za uporabo radijskih frekvenc za 0,15 EUR
oziroma za 29,4 %;
Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela
in finančni načrt agencije za leto 2019 oblikovala na podlagi
načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih
služb za plačila na podlagi ZEKom-1. Predlog tarife je tako
stroškovno naravnan, ob upoštevanju porabe potrjenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Agencija je v letih
2016–2019 pri pripravi tarife za potrebno pokrivanje stroškov
upoštevala / porabljala tudi akumulirane presežke leta 2014 in
2015. Višina teh sredstev v letu 2019 tako ne zadošča več za
ohranjanje tarif na nižji ravni, zato jih bo postopno zvišala na
ustrezno raven, tako da bodo načrtovani stroški tekočega leta
v celoti pokriti iz prihodkov tekočega leta.

4105.

Tarifa 2019 o plačilih za izvajanje poštnih
storitev

Na podlagi 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni
list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in 81/15) in četrtega od-
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stavka 4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave
plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09)
izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

TARIFO 2019
o plačilih za izvajanje poštnih storitev
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila
izvajalcev poštnih storitev Agenciji za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2019.
2. člen
(vrednost točke in število točk)
(1) Vrednost točke znaša 7,27 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine poštnih storitev
je določeno v 3. členu Pravilnika o načinu izračunavanja in
poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS,
št. 109/09).
3. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
4. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2019.
Št. 0100-4/2018/42
Ljubljana, dne 6. decembra 2018
EVA 2018-2130-0031
mag. Tanja Muha l.r.
Direktorica
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 47601-15/2018/3, z dne 20. 12. 2018.
Priloga k Tarifi 2019 o plačilih za izvajanje poštnih storitev:
PRILOGA
Posebna obrazložitev tarife
Tarifa 2019 o plačilih za izvajanje poštnih storitev predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje
nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v
višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima
agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o poštnih
storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, 77/10, 40/14 – ZIN-B in
81/15; v nadaljnjem besedilu: ZPSto-2) in za sorazmerni delež
stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izvajalca univerzalne
storitve na podlagi tretjega odstavka 24. člena ZPSto-2 ter plačila fizičnih ali pravnih oseb, ki izvajajo zamenljive storitve na
podlagi obvestila in ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka
24. člena ZPSto-2.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti
vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke

Št.

83 / 24. 12. 2018 /

Stran

13331

se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega
zavezanca in je določeno v Pravilniku o načinu izračunavanja
in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS,
št. 109/09).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so
zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu
dela in finančnem načrtu za leto 2019.
5. V letu 2019 bo agencija na področju regulacije trga
poštnih storitev, ki ga pokriva ta tarifa, s pobranimi sredstvi
zagotavljala zakonsko določeno kakovost univerzalne poštne
storitve, trajne, dostopne in kakovostne poštne storitve ob
ustreznih izjemah od izvajanja univerzalne storitve, spodbujala
konkurenco na trgu poštnih storitev ter izvajala nadzor nad
izvajanjem ZPSto-2. Agencija bo z namenom zagotavljanja
univerzalne poštne storitve na predpisani ravni ugotavljala
potrebe in zadovoljstvo uporabnikov s poštnimi storitvami po
zaprtju pošt. Poleg tega bo agencija – z namenom zagotovitve
stroškovne naravnanosti cen univerzalne storitve – regulirala
cene ob upoštevanju načel preglednosti, nediskriminacije in
zagotavljanja konkurence, zagotovila pogoje in cene dostopa do omrežja izvajalca univerzalne storitve ter ločene računovodske evidence izvajalca univerzalne storitve. V okviru
postopka izdaje soglasja k spremembam splošnih pogojev
izvajanja univerzalne storitve bo agencija zagotavljala, da so
zadoščene potrebe uporabnikov poštnih storitev in trga ter da je
zagotovljena učinkovita konkurenca ob spoštovanju načel preglednosti in nediskriminacije. Na področju regulacije ločenega
računovodstva bo pripravila revizijo referenčnega scenarija za
neto stroške, načrtuje pa tudi preveritev razporejanja stalnih in
spremenljivih stroškov v računovodskem modelu izvajalca univerzalne storitve ter novi izračun WACC. Prav tako bo agencija
zagotovila vodenje uradne evidence izvajalcev poštnih storitev,
pridobivanje (statističnih) podatkov, prvič tudi v skladu z določili
nove Uredbe o storitvah čezmejne dostave paketov ter le-te
posredovala Evropski komisiji ter pripravila letne analize trga
poštnih storitev za ugotavljanje stanja in sprememb na trgu
poštnih storitev v Republiki Sloveniji, s pregledom razvoja trga
in vplivov na trg, povzročenih z ukrepi agencije, zakonskimi
spremembami ali zgolj s spremembami v okolju. Z izvedbo
primerjalne analize cen in kakovosti izvajalcev poštnih storitev
pa si bo agencija prizadevala povečati obveščenost končnih
uporabnikov in zainteresirane javnosti o izbiri na trgu poštnih
storitev. Na mednarodnem nivoju bo agencija aktivna v okviru
združenja evropskih regulatorjev (ERGP). V okviru spodbujanja
konkurence bo agencija izvedla konkurenčno-pravno analizo
napovedanih sprememb dostopa do omrežja. V letu 2019 načrtuje agencija tudi 10 preventivnih nadzorov.
6. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagano vrednost točke. Upoštevaje
dejstvo, da mora agencija pri pripravi tarife upoštevati tudi
presežke prihodkov nad odhodki za te vrste plačil iz preteklih
let, je agencija pri tem upoštevala potrjen presežek, tj. še neporabljen presežek leta 2015 ki je podlaga za izračun te tarife
za leto 2019. V kolikor agencija pri izračunu tarife presežka ne
bi upoštevala, bi bile tarife za leto 2019 višje.
Na podlagi navedenega je agencija, ob upoštevanju načrtovane strukture in obsega stroškov ter ob dodatno upoštevani
ocenjeni porabi še neporabljenega potrjenega presežka leta
2015 v primerjavi z letom 2018 zvišala naslednjo višino tarife
in sicer:
– pri plačilih za izvajanje poštnih storitev za 1,68 EUR
oziroma 30,1 %;
Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela
in finančni načrt agencije za leto 2019 oblikovala na podlagi
načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih
služb za plačila na podlagi ZPSto-2. Predlog tarife je tako stroškovno naravnan, ob upoštevanju porabe potrjenega presežka
prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Agencija je od leta 2017
do 2019 pri pripravi tarife za potrebno pokrivanje stroškov
upoštevala / porabljala tudi akumulirane presežke leta 2014 in
2015. Višina teh sredstev v letu 2019 tako ne zadošča več za
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ohranjanje tarif na nižji ravni, zato jih bo postopno zvišala na
ustrezno raven, tako da bodo načrtovani stroški tekočega leta
v celoti pokriti iz prihodkov tekočega leta.

4106.

Tarifa 2019 o vrednosti točke in o višini deleža
glede na zaračunano uporabnino za uporabo
javne železniške infrastrukture, za delovanje
regulatornega organa na področju
železniškega prometa

Na podlagi 18.e člena Zakona o železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in
30/18) v zvezi s prvim odstavkom 184. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13,
40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) izdaja Agencija
za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

TARIFO 2019
o vrednosti točke in o višini deleža glede
na zaračunano uporabnino za uporabo
javne železniške infrastrukture, za delovanje
regulatornega organa na področju
železniškega prometa
1. člen
(vsebina)
(1) Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega
plačila prevoznikov in plačila upravljavca javne železniške infrastrukture Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2019.
(2) Ta tarifa določa tudi višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture
v letu 2017, za katerega se prevozniku poveča znesek plačila
agenciji.
2. člen
(vrednost točke)
(1) Vrednost točke za izračun plačila agenciji znaša
16,91 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine zavezancev je
določeno v drugem odstavku 18.e člena Zakona o železniškem
prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo
in 30/18).
3. člen
(višina deleža glede na zaračunano uporabnino)
Višina deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo
javne železniške infrastrukture v letu 2017 znaša 1,79 odstotka.
4. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
5. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019.
Št. 0100-4/2018/44
Ljubljana, dne 6. decembra 2018
EVA 2018-2430-0063
mag. Tanja Muha l.r.
Direktorica
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K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 47601-15/2018/3, z dne 20. 12. 2018.
Priloga k Tarifi 2019 o vrednosti točke in o višini deleža
glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške
infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju
železniškega prometa:

PRILOGA
Posebna obrazložitev tarife
Tarifa 2019 o vrednosti točke in o višini deleža glede na
zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva
neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v
okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o železniškem
prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo
in 30/18; v nadaljnjem besedilu: ZZelP) in za sorazmerni delež
stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila prevoznikov in plačilo upravljavca javne železniške infrastrukture, na podlagi
drugega odstavka 18.e člena ZZelP.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti
vrednost točke za tekoče leto in višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture
v preteklem obdobju.
4. Naloge agencije so podrobneje opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2019. Integralni element
programa dela in finančnega načrta so tudi tarife.
5. Z načrtovanimi sredstvi, ki jih bo agencija na podlagi te
tarife pobrala od zavezancev, namerava doseči naslednje cilje,
ki so natančneje opisani v programu dela za leto 2019:
– zagotavljanje enakopravnega dostopa do železniške
infrastrukture, pravičnega zaračunavanja uporabnine in nediskriminatornega dostopa do dodatnih storitev;
– spodbujanje konkurence med prevozniki;
– aktivno sodelovanje pri nastajanju in implementaciji
morebitnega novega regulatornega okvirja;
– aktivno sodelovanje z deležniki na trgu pri reševanju
aktualnih problemov;
– mednarodno udejstvovanje pri oblikovanju evropskega
regulatornega okvirja.
6. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o
železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljevanju
ZZelP-K) so agenciji naložene nove, zahtevne naloge nadzora
finančnega poslovanja upravljavca javne železniške infrastrukture. Poleg tega pa se je z ZZelP-K razširil obseg dovoljenih
pritožb reguliranih subjektov še na področje v zvezi z upravljanjem prometa, načrtovanjem obnavljanja in vzdrževanja javne
železniške infrastrukture. Na ta področja se je hkrati razširila
še dolžnost agencije glede spremljanja stanja na tem trgu. Pristojnost agencije glede revizije poslovanja se je z upravljavca
javne železniške infrastrukture razširila na vse subjekte v vertikalno povezanem podjetju. Agenciji je naložena tudi naloga
prekrškovnega organa za prekrške na področju njenih nalog in
pristojnosti po ZZelP. Za izvajanje teh novih nalog je predvidena zaposlitev treh dodatnih uslužbencev.
7. Zaradi planirane kadrovske okrepitve in s tem povezanega povečanja stroškov, je bilo potrebno izvesti bistveno
povišanje tarife za leto 2019 v primerjavi z letom 2018. Pri tem
agencija načrtuje postopno zaposlovanje in s tem postopno
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obremenitev zavezancev. Vrednost točke za izračun plačila
agenciji se iz 10,41 EUR poviša na 16,91 EUR, delež glede
na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2017, za katerega se prevoznikom poveča
znesek plačila agenciji, pa se iz 1,21 odstotka poviša na 1,79
odstotka.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4107.

Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja
zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije za leto 2018

Na podlagi 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04 – UPB-1,
117/06 – ZDavP2, 26/08, 07/09 – odl. US) in 17. ter 78. člena
Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list
RS, št. 75/12 – UPB2 in 25/15) je Svet Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije na seji dne 22. 12. 2017 sprejel

SKLEP
o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega
prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije za leto 2018
1. člen
(splošne določbe)
Ta Sklep določa stopnje, načine in roke zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v
nadaljevanju: KGZS) za leto 2018.
Zbornični prispevek se odmerja na podlagi Zakona o
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: ZKGZ),
Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in tega Sklepa.
2. člen
(zavezanci)
Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka so obvezni in
prostovoljni člani KGZS v skladu z drugim odstavkom 22. člena
ZKGZ.
Zbornični prispevek se odmeri na podlagi uradnih podatkov, razvidnih iz evidenc v skladu s 4. členom ZKGZ, in sicer
na dan 30. 6. v letu, za katero se zbornični prispevek odmerja.
Zavezancem se zbornični prispevek odmeri z odločbo.
3. člen
(zbornični prispevek A)
Zavezanci za zbornični prispevek A so:
– fizične osebe, ki kot lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki
pravice uporabe ali uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na
območju Republike Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko
oziroma gozdarsko dejavnost in je katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč dosegal najmanj 91,85 EUR,
– pravne osebe, ki so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma
gozdov na območju Republike Slovenije, razen oseb javnega
prava, in je katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč dosegal najmanj 91,85 EUR.
Osnova za zbornični prispevek A je katastrski dohodek
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen za preteklo leto po
predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka in za fizične
osebe katastrski dohodek, zmanjšan zaradi naravnih nesreč,
požara ali drugih izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, oziroma katastrski dohodek zmanjšan za oprostitve v
skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.
Stopnja zborničnega prispevka A znaša 4,80 % od osnove, vendar ne manj kot pavšalni znesek v višini 8,35 EUR.
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4. člen
(pavšalni znesek)
Pavšalni znesek 4,59 EUR plačajo:
– osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot
kmetje;
– fizične osebe, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v
članstvo zbornice;
– osebe priglašene kot samostojni podjetniki posamezniki, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice,
če ne izpolnjujejo pogojev za plačilo zborničnega prispevka B.
5. člen
(zbornični prispevek B)
Zbornični prispevek B plačujejo fizične osebe:
– ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost
iz 3. člena ZKGZ in so se priglasile kot samostojni podjetniki
posamezniki;
– če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali
gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdarsko oziroma ribiško dejavnost iz 3. člena ZKGZ kot svoj edini
ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezanci
za davek od dohodkov iz dejavnosti in niso zajeti v prvi in drugi
alinei prvega odstavka 9. člena ZKGZ;
– priglašene kot samostojni podjetniki posamezniki, ki so
bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice.
Osnova za zbornični prispevek B je dobiček iz opravljanja
dejavnosti, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave,
ki jih določajo predpisi o dohodnini.
Stopnja zborničnega prispevka B je 1,53 % od osnove.
Zavezancem za zbornični prispevek B, ki so hkrati člani
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, se lahko, v skladu s
sporazumom med zbornicama, zbornični prispevek zniža za
50 %.
6. člen
(zbornični prispevek C)
Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe:
– ki se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko.
Osnova za zbornični prispevek C za pravne osebe, ki se
ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko, je znesek
obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu.
Stopnja zborničnega prispevka C je 0,20 % od osnove.
Zavezancem za zbornični prispevek C, ki so hkrati člani
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, se lahko, v skladu s sporazumom med zbornicama, zbornični prispevek zniža za 50 %.
7. člen
(zbornični prispevek pravnih oseb – prostovoljnih članic)
Pravnim osebam – prostovoljnim članicam se zbornični
prispevek odmeri v višini 0,20 % od zneska obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu od tistega dela
svojega poslovanja, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko ali
ribiško dejavnost oziroma na prodajo ali predelavo kmetijskih,
gozdarskih ali ribiških proizvodov. Pravne osebe se s sprejemom v prostovoljno članstvo zavežejo, da bodo redno pošiljale
izračunano osnovo skupaj s pisno obrazložitvijo.
Pravnim osebam – prostovoljnim članicam, ki ne izpolnjujejo pogojev za odmero zborničnega prispevka C, se zbornični
prispevek odmeri v višini 196,48 EUR.
8. člen
(odmera prispevka članom, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo
po dveh podlagah)
Članu zbornice (fizični ali pravni osebi), ki izpolnjuje pogoje za članstvo v zbornici hkrati na dveh podlagah, se ugotovi
prispevna obveznost po obeh podlagah, odmeri pa samo tisti
zbornični prispevek, katerega znesek je večji.
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9. člen

(odmera zborničnega prispevka)
Zbornični prispevek za leto 2018 se odmeri do 31. 12.
2019.
10. člen
(rok za plačilo zborničnega prispevka A, B
in pavšalnega zneska)
Zavezanci za zbornični prispevek A in zbornični prispevek
B, ki ne presega 100,00 EUR, ter zavezanci za pavšalni znesek
plačajo zbornični prispevek v enkratnem znesku najkasneje v
30 dneh po izdaji odločbe.
Zavezanci za zbornični prispevek A ali zbornični prispevek
B, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega 100,00
EUR lahko plačajo zbornični prispevek v dveh enakih obrokih,
od katerih prvi zapade v plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh
po izdaji odločbe.
11. člen
(roki za plačilo zborničnega prispevka C in zborničnega
prispevka pravnih oseb – prostovoljnih članic)
Zavezanci za zbornični prispevek C in pravne osebe iz
7. člena tega Sklepa plačajo zbornični prispevek v 30 dneh po
izdaji odločbe.
Zavezanci za zbornični prispevek C, pri katerih odmerjeni
zbornični prispevek presega 200,00 EUR, lahko plačajo zbornični prispevek v dveh enakih obrokih, od katerih prvi zapade v
plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.
12. člen
(odločanje o odpisu, delnem odpisu,
odlogu ali obročnem plačevanju)
Zbornični prispevek se lahko zavezancu odpiše, če izpolnjuje katerega od naslednjih kriterijev:
– ne dosega usklajenega zneska minimalnega mesečnega dohodka na družinskega člana, ki ga na podlagi Zakona o
socialnem varstvu objavi minister za delo, družino in socialne
zadeve (potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o prejemkih
družinskih članov),
– v primerih naravnih in drugih nesreč, razen, če zaradi
teh že ni bil zmanjšan katastrski dohodek pri odmeri zborničnega prispevka (potrdilo pristojnega organa o naravni nesreči
na kmetiji),
– smrti družinskega člana, daljše bolezni oziroma poškodbe zavezanca ali njegovega družinskega člana oziroma
invalidnosti zavezanca ali njegovega družinskega člana, če bi
plačilo zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca
ali njegovih družinskih članov (dokazilo, da je zaradi smrti ali
zdravljenja ogroženo preživljanje),
– v drugih primerih, ko zavezanec izkaže utemeljen razlog, ki ni zajet v zgoraj navedenih kriterijih, če bi plačilo
zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegovega družinskega člana (ustrezna dokazila, ki dokazujejo
utemeljen razlog, zaradi katerega je ogroženo preživljanje).
Pri odločanju o odpisu zborničnega prispevka se upošteva premoženjsko stanje zavezanca in njegovih družinskih
članov v času, ko se o odpisu odloča.
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Vloga za odpis zborničnega prispevka se vloži na posebnem obrazcu v roku 60 dni od datuma izdaje odločbe o odmeri
zborničnega prispevka. Zbornični prispevek se zavezancu odpiše deloma ali v celoti in sicer za odmero, za katero je zavezanec vložil vlogo za odpis. Če je iz okoliščin mogoče sklepati,
da se premoženjsko stanje zavezanca ne bo popravilo, se
zbornični prispevek lahko odpiše za več let ali trajno.
V primerih iz druge alineje prvega odstavka se zbornični
prispevek odpiše delno in sicer na način, da se celotni odmerjeni zbornični prispevek zniža za odstotek ocenjene višine
škode. V kolikor je škoda nastala na stanovanjskih oziroma
kmetijskih objektih, se odmerjeni zbornični prispevek na vsakih
5.000 EUR ocenjene škode zniža za 10 %. Razlogi iz druge
alineje prvega odstavka se upoštevajo samo za odmerno obdobje, na katerega se nanašajo.
V primerih iz druge alineje prvega odstavka, ko je
škoda nastala na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, katerih
vlagatelji vloge za odpis niso lastniki, uradni zakupniki in
zanje tudi nimajo v skladu z zakonom o dohodnini urejene
dejanske uporabe, in jim zato za ta zemljišča tudi ni bil odmerjen zbornični prispevek, se vloga za odpis zborničnega
prispevka zavrne.
Plačilo zborničnega prispevka se zavezancu lahko odloži
dokler trajajo razlogi, zaradi katerih prispevka ne more plačati,
oziroma se mu dovoli plačilo v največ šestih mesečnih obrokih,
če izkaže, da bi izterjava lahko ogrozila njegovo preživljanje ali
preživljanje njegovega družinskega člana.
O odpisu, odlogu ali obročnem plačevanju zborničnega
prispevka, na predlog Komisije za odpis zborničnega prispevka, odloča Upravni odbor zbornice.
Če zavezanec v času teka postopka za odpis zbornični
prispevek plača, se šteje, da je vlogo za odpis zborničnega
prispevka umaknil.
13. člen
(postopek odmere, pobiranja in izterjave
zborničnih prispevkov)
Zbornica svojim članom odmerja zbornični prispevek, ga
pobira in izterjuje.
Ob izterjavi neplačanega zborničnega prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški izterjave.
14. člen
(začetek veljavnosti)
nice.

Ta Sklep prične veljati z dnem, ko ga sprejme Svet zbor-

Določba tretjega odstavka 3. člena tega Sklepa začne veljati, ko da k stopnji 4,80 % soglasje Vlada Republike Slovenije.
V kolikor Vlada Republike Slovenije soglasja ne izda, stopnja
zborničnega prispevka A, določena v tretjem odstavku 3. člena
tega Sklepa znaša 4,00 % od osnove.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-1/2015-16
Ljubljana, dne 22. decembra 2017
Cvetko Zupančič l.r.
Predsednik
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OBČINE
ANKARAN
4108.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran
za leto 2018

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter
120. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 je
Občina Ankaran na 2. redni seji dne 18. 12. 2018 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ankaran
za leto 2018
1. člen
V II. poglavju »VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA« Odloka
o proračunu Občine Ankaran za leto 2018 (Uradni list RS,
št. 77/17) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

70

71

72

73

74

78

40

41

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE

10.640.336,19
7.949.145,97
5.496.555,97
1.529.648,00
3.705.057,10
260.850,87
1.000,00
2.452.590,00
2.031.487,45
3.000,00
4.700,00
314.282,32
99.120,23
2.561.129,00
0,00
0,00
2.561.129,00
0,00
0,00
0,00
130.061,22
130.061,22
0,00
0,00
0,00
0,00
11.768.188,00
3.174.579,87
335.754,47
54.538,58
2.712.374,60
0,00
71.912,22
3.063.455,85
106.567,20
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411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

43

0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

5.151.328,73

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

5.151.328,73

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

378.823,55

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
75

44

50
55

329.844,06
1.972.089,09

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42

654.955,50

33.456,27
345.367,28
–1.127.851,81

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

440 DANA POSOJILA

0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0,00

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

0,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0,00

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–1.127.851,81
0,00

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

1.127.851,81

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

1.127.851,81

– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
2. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot
priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani
Občine Ankaran.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 008/2018.SVT
Ankaran, dne 18. decembrea 2018
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Barbara Švagelj l.r.
Ai sensi dell'articolo 40 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n° 11/11 – testo ufficiale
riveduto e corretto, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617 e 13/18) e dell'articolo 120 dello Statuto del
Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n° 17/15)
il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella sua 2a
seduta ordinaria, ha approvato il presente

–
«
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DECRETO
dell’assestamento del bilancio del Comune
di Ancarano per il 2018
Articolo 1
Nel II paragrafo »QUOTA DEL LAVORO GENERALE DEL
BILANCIO E STRUTTURA DEL LAVORO SPECIFICO DEL
BILANCIO« del Decreto sul bilancio di previsione del Comune
di Ancarano per il 2018 (Gazzetta ufficiale della RS, 77/17),
l’articolo 3 viene modificato e recita:
»Articolo 3
La parte generale del bilancio a livello dei sottogruppi di
conto si determina nei seguenti importi:

70

71

72

73

74

78

40

41

42
43

I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
ENTRATE CORRENTI (70+71)
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
700 IMPOSTE SUI REDDITI E SUGLI UTILI
703 IMPOSTE PATRIMONIALI
704 IMPOSTE NAZIONALI SU BENI E SERVIZI
706 ALTRE IMPOSTE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
710 PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RENDITE PATRIMONIALI
711 TASSE E ALTRI TRIBUTI
712 MULTE E ALTRE SANZIONI PECUNIARIE
713 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI
714 ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE DA CAPITALI (720+721+722)
720 ENTRATE DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI
721 ENTRATE DALLA VENDITA DI SCORTE
722 ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
730 DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI
731 DONAZIONI RICEVUTE DALL’ESTERO
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
740 TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI DELLA SPESA PUBBLICA
741 FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO DAI FONDI DEL BILANCIO
DELL’UNIONE EUROPEA
FONDI COMUNITARI PERCEPITI (786+787)
786 ALTRI FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
787 FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
400 STIPENDI ED ALTRE EROGAZIONI AI DIPENDENTI
401 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
402 SPESE PER BENI E SERVIZI
403 PAGAMENTO INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
409 RISERVE
TRASFERIMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
410 SOVVENZIONI
411 TRASFERIMENTI A SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
412 TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT
413 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
414 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL’ESTERO
SPESE A TITOLO DI INVESTIMENTI (420)
420 ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI
TRASFERIMENTI A TITOLO DI INVESTIMENTI (431+432)
431 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A PERSONE GIURIDICHE E FISICHE
432 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI AI FRUITORI DEL BILANCIO
III. AVANZO DI BILANCIO (DISAVANZO) (I.–II.)

10.640.336,19
7.949.145,97
5.496.555,97
1.529.648,00
3.705.057,10
260.850,87
1.000,00
2.452.590,00
2.031.487,45
3.000,00
4.700,00
314.282,32
99.120,23
2.561.129,00
0,00
0,00
2.561.129,00
0,00
0,00
0,00
130.061,22
130.061,22
0,00
0,00
0,00
0,00
11.768.188,00
3.174.579,87
335.754,47
54.538,58
2.712.374,60
0,00
71.912,22
3.063.455,85
106.567,20
654.955,50
329.844,06
1.972.089,09
0,00
5.151.328,73
5.151.328,73
378.823,55
33.456,27
345.367,28
–1.127.851,81
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IV. RESTITUZIONE CREDITI CONCESI E ALIENAZIONE DI QUOTE DI CAPITALI
(750+751+752)
750 RESTITUZIONE CREDITI CONCESSI
751 ALIENAZIONE DI QUOTE DI CAPITALI
752 RICAVI DERIVANTI DALLA PRIVATIZZAZIONE
V. CREDITI CONCESSI E AUMENTO DELLE QUOTE IN CONTO CAPITALE (440+441)
440 CREDITI CONCESSI
441 AUMENTO QUOTE IN CONTO CAPITALE E DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI
VI. DIFFERENZA TRA CREDITI RESTITUITI E CONCESSI; VARIAZIONE DELLE QUOTE
IN CONTO CAPITALE (IV.-V.)
VII. INDEBITAMENTO (500)
500 INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
VIII. RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
550 RESTITUZIONE DEL DEBITO NAZIONALE
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI SUI CONTI
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII.-VIII.)
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.-IX.)
SALDO DEI FONDI SUI CONTI ALLA FINE DELL’ANNO PRECEDENTE
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO PRECEDENTE

Articolo 2
Le partite della sezione generale e di quella particolare,
nonché le voci dei piani dei programmi di sviluppo del bilancio
che si modificano con il presente assestamento sono allegati e
parte integrante del presente Decreto, e si pubblicano sul sito
internet del Comune di Ancarano.
Le partite della sezione generale e di quella particolare,
nonché le voci dei piani dei programmi di sviluppo del bilancio
che non si modificano con il presente assestamento rimangono
in vigore.
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 008/2018.SVT
Ancarano, 18. dicembre 2018
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Barbara Švagelj m.p.

4109.

Odlok o proračunu Občine Ankaran
za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) (v nadaljevanju ZJF) in drugega odstavka 17. člena
Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 2. redni seji dne 18. 12. 2018
sprejel

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
–1.127.851,81
0,00
1.127.851,81
1.127.851,81
–
«

ODLOK
o proračunu Občine Ankaran za leto 2019
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ankaran za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Proračun sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Ankaran.
3. člen

70
700
703

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE

19.068.771,51
9.641.530,51
7.119.652,24
1.630.320,00
5.159.776,78
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704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740
741

78
786
787

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
431

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
328.555,46
DRUGI DAVKI
1.000,00
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
2.521.878,27
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
2.201.978,27
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.000,00
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
5.200,00
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA Ž
IN STORITEV
310.000,00
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.700,00
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
9.304.441,00
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
0,00
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
9.304.441,00
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
0,00
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
122.800,00
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
122.800,00
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
0,00
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
(786+787)
0,00
OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 19.168.771,36
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
3.617.428,88
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
685.856,89
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
104.168,15
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.630.403,84
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0,00
REZERVE
197.000,00
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
3.135.157,63
SUBVENCIJE
106.567,20
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
367.686,82
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
427.098,78
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 2.233.804,83
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
12.102.625,13
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
12.102.625,13
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
313.559,72
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
1.500,00
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INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
IN FINANČNIH NALOŽB
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

Stran
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312.059,72
–99.999,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
–99.999,85
0,00
99.999,85
99.999,85
–

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, in tega odloka.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je
odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske
uprave ali podžupana. Župan oziroma od njega pooblaščena
oseba opravlja v okviru izvrševanja proračuna nadzor nad
finančnim poslovanjem uporabnikov proračuna glede zakonitosti, učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi ter
občinska uprava in njeni oddelki. Ti so odgovorni za porabo
sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so:
– požarna taksa,
– prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov,
– sredstva sofinanciranja projektov,
– prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega
premoženja,
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– odškodnine iz naslova zavarovanj,
– donacije in druga namenska sofinanciranja,
– komunalni prispevki,
– sredstva turistične takse,
– sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo,
– sredstva koncesijskih dajatev od dejavnosti gospodarjenje z loviščem,
– sredstva koncesijskih dajatev od izkoriščanja gozdov.
6. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto
izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo
polletje do 30. 9. 2019 ter z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi
realizaciji.
V sprejetem proračunu lahko finančna služba proračuna
občine znotraj proračunske postavke prerazporeja sredstva
med konti v okviru iste proračunske postavke in odpira nove
konte zaradi pravilnega knjiženja.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki
so določeni s proračunom.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za
namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
8. člen
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo
gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo
skladno s predpisi o javnem naročanju.
9. člen
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razporejajo s pogodbo ter se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo posamezno področje, s programi dela izvajalcev javnih
služb in tem proračunom.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo
proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni
izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim
razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.
Vrednost programov izvajalcev javnih služb, ki niso posredni uporabniki določi župan v roku 30 dni po sprejemu
proračuna in se oddajo s pogodbo.
10. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa
zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ
prejemnika sredstev.
11. člen
Ne glede na določbe 7. člena tega odloka se v breme
proračuna lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, skladno z veljavno zakonodajo in določbami
tega odloka.
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V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno
investicijsko nalogo, če je za to nalogo že odprta postavka v
proračunu tekočega leta in je naloga predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov
in investicijskih transferov, ne smejo presegati 80 % sredstev
skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna za tekoče leto.
V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s
pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, iz naslova
tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitev) in tekočih
transferov, če je za take odhodke oziroma transfere že odprta
postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova
tekočih odhodkov in tekočih transferov, ne smejo presegati
50 % sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu
znotraj podprograma neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU,
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih
donatorjev.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občinski svet potrdil investicijski program in se financira preko več
let, je možno, razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti
do višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov za
ta projekt.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta,
na katerega se nanašajo.
12. člen
Neposredni proračunski uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
O spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov odloča župan s sklepom. Občinski svet
odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov
s sklepom.
13. člen
Proračunski sklad proračuna Občine Ankaran je proračunska rezerva, oblikovana skladno z zakonom, ki ureja javne
finance.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini
20.000,00 eurov.
Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
14. člen
Med odhodki proračuna se predvidijo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske
rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene, za katere
v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo pri uporabnikih po namenih, na katere se nanašajo.
15. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o porabi sredstev proračunske rezerve, za namene, določene v veljavnem zakonu, ki ureja javne finance;
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– o uporabi sredstev proračunske rezervacije;
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov, odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna do največ 5 % sprejetega
proračuna;
– odloča o zadržanju izvrševanja tekoče razporeditve
sredstev proračuna skladno z zakonom;
– lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 eurov
v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v
nesorazmerju z višino dolga;
– lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaran;
– odloča o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe
med posameznimi postavkami proračuna, če s tem ni ogroženo
izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena;
– v postopkih priprave dokumentacije za potrebe izvedbe
projektov načrtovanih v veljavnem proračunu oziroma načrtu
razvojnih programov, potrjuje investicijsko dokumentacijo oziroma vse potrebne akte;
– lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov.
O odločitvi iz četrtee alineje prejšnjega odstavka tega
člena, mora župan obvestiti občinski svet takoj po sprejemu
take odločitve. Kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
16. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračun ne more uravnotežiti, se lahko za začasno kritje
odhodkov najame posojilo, ki mora biti odplačano do konca
proračunskega leta.
17. člen
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna
so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2019 ter poročila o realizaciji
programov in o porabi sredstev po namenih za leto 2018 v
skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije
javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se
pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan,
nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ankaran v letu
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2019.
Št. 011/2018.SVT
Ankaran, dne 18. decembra 2018
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Barbara Švagelj l.r.
Visto l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo riveduto ufficiale,
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76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 e 30/18), l’articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/11 – testo
riveduto ufficiale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617 e 13/18) (di seguito: ZJF) e il secondo comma
dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta
ufficiale RS, n. 17/15), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella 2ª seduta ordinaria del 18/12/2018 ha approvato il

DECRETO
sul bilancio di previsione del Comune
di Ancarano per l’anno 2019
I. DISPOSIZIONE GENERALE
Articolo 1
Il presente decreto definisce il bilancio di previsione per
l’anno 2019 per il Comune di Ancarano, le procedure di attuazione del bilancio di previsione, nonché l’entità d’indebitamento
e delle fideiussioni del comune e del settore pubblico a livello
comunale (di seguito nel testo: bilancio di previsione).
II. AMMONTARE DELLA PARTE GENERALE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE E STRUTTURA DELLA
PARTE SPECIFICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
Articolo 2
Il bilancio di previsione è costituito da: una parte generale,
una sezione particolare e il piano dei programmi di sviluppo.
La parte generale del bilancio di previsione prospetta il
totale delle entrate e delle uscite in base alla ripartizione economica fino al livello dei conti.
La sezione particolare del bilancio è costituita dai piani
finanziari dei fruitori diretti che sono suddivisi nelle seguenti
parti del programma: i settori della spesa di bilancio, i programmi principali e sottoprogrammi previsti dalla classificazione
pianificata delle uscite dei bilanci comunali. Il sottoprogramma
è suddiviso nelle voci di bilancio, queste ultime invece nei sottogruppi dei conti e nei conti definiti dal piano dei conti previsto.
Il piano dei programmi di sviluppo è costituito dai progetti.
La sezione particolare del bilancio sino al livello delle partite di bilancio – dei conti ed il piano dei programmi di sviluppo è
allegata al presente decreto e si pubblica sulle pagine internet
del Comune di Ancarano.
Articolo 3
La parte generale del bilancio al livello di sottogruppi di
conti si determina nei seguenti importi:

70
700
703
704
706
71
710
711
712

I. TOTALE ENTRATE
(70+71+72+73+74+78)
ENTRATE CORRENTI (70+71)
ENTRATE TRIBUTARIE
(700+703+704+706)
IMPOSTE SUI REDDITI E SUGLI
UTILI
IMPOSTE PATRIMONIALI
IMPOSTE LOCALI SU BENI
E SERVIZI
ALTRE IMPOSTE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
(710+711+712+713+714)
PARTECIPAZIONE ALL’UTILE
E RENDITE PATRIMONIALI
TASSE E ALTRI TRIBUTI
MULTE E ALTRE SANZIONI
TRIBUTARIE

19.068.771,51
9.641.530,51
7.119.652,24
1.630.320,00
5.159.776,78
328.555,46
1.000,00
2.521.878,27
2.201.978,27
3.000,00
5.200,00
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ENTRATE DA VENDITA DI BENI
E SERVIZI
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE DA CAPITALI
(720+721+722)
ENTRATE DA VENDITA
DI IMMOBILIZZAZIONI
ENTRATE RICAVATE
DALLA VENDITA DI SCORTE
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA
DI TERRENI
E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
DONAZIONI RICEVUTE DA FONTI
NAZIONALI
DONAZIONI RICEVUTE
DALL’ESTERO
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
ERARIALI (740+741)
TRASFERIMENTI ERARIALI
DA ALTRI ENTI DELLA SPESA
PUBBLICA
FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO
DELLO STATO E DAL BILANCIO
DELL’UNIONE EUROPEA
FONDI COMUNITARI PERCEPITI
(786+787)
ALTRI FONDI PERCEPITI DAL
BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
FONDI PERCEPITI DA ALTRE
ISTITUZIONI EUROPEE
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
SPESE CORRENTI
(400+401+402+403+409)
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI
AL PERSONALE
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
DEI DATORI DI LAVORO
SPESE PER BENI E SERVIZI
PAGAMENTO INTERESSI IN AMBITO
NAZIONALE
RISERVE
TRASFERIMENTI CORRENTI
(410+411+412+413)
SOVVENZIONI
STANZIAMENTI A FAVORE
DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
STANZIAMENTI A FAVORE
DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI
NO PROFIT
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI
IN AMBITO NAZIONALE
TRASFERIMENTI CORRENTI
ALL’ESTERO
SPESE A TITOLO DI INVESTIMENTI
(420)
ACQUISTO E COSTRUZIONE
DI IMMOBILIZZAZIONI
TRASFERIMENTI A TITOLO
DI INVESTIMENTI (431+432)
TRASFERIMENTI
PER INVESTIMENTI A FAVORE
DI PERSONE GIURIDICHE E FISICHE
CHE NON SONO FRUITORI
DEL BILANCIO

714
72
720
721
722
73
730
731
74
740
741
78
786
787

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
431
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310.000,00
1.700,00
9.304.441,00
0,00
0,00
9.304.441,00

432

75

750
751
752

0,00
0,00
122.800,00

44
440
441

122.800,00
0,00
0,00

50
500

0,00

55

0,00
19.168.771,36
3.617.428,88
685.856,89
104.168,15
2.630.403,84
0,00
197.000,00
3.135.157,63
106.567,20
367.686,82
427.098,78
2.233.804,83
0,00
12.102.625,13
12.102.625,13
313.559,72

1.500,00

550

TRASFERIMENTI
PER INVESTIMENTI A FAVORE
DEI FRUITORI DEL BILANCIO
III. AVANZO DI BILANCIO
(DISAVANZO) (I.–II.)
IV. RESTITUZIONE CREDITI
CONCESSI E ALIENAZIONE
DI QUOTE DI CAPITALI
(750+751+752)
RESTITUZIONE CREDITI CONCESSI
ALIENAZIONE DI QUOTE
DI CAPITALI
RICAVO IN SEGUITO
ALLA PRIVATIZZAZIONE
V. CONCESSIONE DI PRESTITI
E AUMENTO DELLE QUOTE
DI CAPITALI (440+441)
CONCESSIONE DI PRESTITI
AUMENTO DELLE QUOTE
DI CAPITALI E DEGLI INVESTIMENTI
FINANZIARI
VI. DIFFERENZA TRA I CREDITI
RESTITUITI E QUELLI CONCESSI
E MUTAMENTO DELLE QUOTE
DI CAPITALI (IV.–V.)
VII. INDEBITAMENTO (500)
INDEBITAMENTO IN AMBITO
NAZIONALE
VIII. RESTITUZIONE DEL DEBITO
(550)
RESTITUZIONE DEL DEBITO
IN AMBITO NAZIONALE
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE)
DEI FONDI SUI CONTI
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
X. INDEBITAMENTO NETTO
(VII.–VIII.)
XI. FINANZIAMENTO NETTO
(VI.+X.-IX.)
STATO DEI FONDI SUI CONTI ALLA
FINE DEL PRECEDENTE ANNO
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO
FINANZIARIO DELL’ANNO
PRECEDENTE

312.059,72
–99.999,85

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
–99.999,85
0,00
99.999,85
99.999,85
–

III. PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO
Articolo 4
Il bilancio viene attuato in conformità alle disposizioni della legge che disciplinano le finanze pubbliche ed alle derivanti
norme attuative, nonché al presente decreto.
Il piano in vigore dei programmi di sviluppo per l’anno in
corso deve essere armonizzato per l’anno in corso in linea con
il bilancio in vigore.
Il Sindaco è responsabile dell’attuazione del bilancio. Il
Sindaco è il mandante dell’utilizzo dei fondi del bilancio. Il Sindaco può autorizzare singoli dipendenti dell’amministrazione
comunale o il vicesindaco per l’attuazione del bilancio. Il
Sindaco, o la persona da lui autorizzata, svolge, nell’ambito
dell’esercizio del bilancio, la supervisione sulla gestione finanziaria dei fruitori del bilancio per quanto riguarda la legittimità,
l’efficienza e l’economia di utilizzo dei fondi di bilancio.
Il bilancio di previsione si attua a livello delle voci di bilancio – conti.
I fruitori diretti del bilancio sono gli organi comunali e
l’amministrazione comunale, nonché i suoi dipartimenti, che
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sono responsabili per l’utilizzo dei fondi di bilancio in conformità
alla finalità che è dimostrata nella sezione specifica del bilancio.
Articolo 5
Sono entrate finalizzate del bilancio di previsione le seguenti entrate:
– la tassa per la prevenzione degli incendi,
– le entrate provenienti dall’attività in proprio dei fruitori
diretti,
– le entrate provenienti dalle tasse per l’inquinamento
dell’ambiente a causa del trattamento delle acque reflue,
– le entrate provenienti dalle tasse per l’inquinamento
dell’ambiente a causa dello smaltimento dei rifiuti,
– i mezzi per il cofinanziamento dei progetti,
– le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta del
patrimonio materiale comunale,
– gli indennizzi a titolo delle assicurazioni,
– le donazioni ed altri cofinanziamenti finalizzati,
– gli oneri di urbanizzazione,
– i mezzi provenienti dall’indennità di soggiorno,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione per i
giochi d’azzardo particolari,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione in materia di gestione aziendale delle riserve di caccia,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione sullo
sfruttamento delle foreste.
Articolo 6
Le basi per la ridistribuzione dei diritti d’utilizzo sono costituite dal bilancio di previsione approvato, le modifiche del bilancio di previsione o il bilancio rettificativo per l’anno di esercizio.
In merito alla ridistribuzione dei diritti d’utilizzo, previsti
nella parte specifica del bilancio di previsione, decide il Sindaco, su proposta del diretto fruitore.
Il Sindaco con la relazione sull’attuazione del bilancio per
il primo semestre sino al 30/09/2019 e con il conto conclusivo
relaziona al Consiglio comunale in merito al bilancio di previsione valido per l’anno 2019 e la sua realizzazione.
Nel bilancio approvato l’ufficio finanziario per il bilancio
comunale, all’interno di una voce di bilancio, può ridistribuire i
fondi tra i conti nell’ambito della stessa voce di bilancio e aprire
nuovi conti per una corretta registrazione.
Articolo 7
I fondi di bilancio possono essere utilizzati solo per le
finalità specificate nel bilancio.
I fruitori del bilancio hanno l’obbligo di utilizzare i fondi
solamente per le finalità sancite nella sezione particolare del
bilancio di previsione e nel piano annuale dei programmi di
sviluppo.
I fruitori hanno il divieto di assumere obblighi per conto del
bilancio comunale in misura maggiore dei mezzi stanziati dal
documento di previsione per le singole finalità.
Articolo 8
I fondi del bilancio possono essere utilizzati solo se sono
soddisfatte tutte le condizioni prescritte dalla legge e dal presente decreto per l’utilizzo dei fondi.
Il contratto per l’acquisto di merce, la richiesta di servizi e
l’aggiudicazione di lavori a carico dei fondi di bilancio può essere stipulato solo in conformità alle norme sull’appalto pubblico.
Articolo 9
I fondi di bilancio vengono assegnati ai fruitori di bilancio
con un contratto e garantiti in conformità alle norme che disciplinano il singolo settore con i programmi di lavoro dei fornitori
di servizi pubblici e il presente bilancio.
Gli altri destinatari dei fondi di bilancio sono persone
fisiche o giuridiche che ricevono i fondi di bilancio in base ad
un contratto, una decisione o delibera. L’utilizzo dei fondi e il
cofinanziamento dei destinatari dei fondi di bilancio per una
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singola attività, non definita espressamente da altre norme,
viene ripartito con un bando di gara pubblico ovvero secondo i
criteri stabiliti dal Sindaco.
L’importo dei programmi dei fornitori di servizi pubblici
che non sono fruitori indiretti viene stabilito dal Sindaco entro
30 giorni dall’approvazione del bilancio e vengono assegnati
con un contratto.
Articolo 10
Dell’uso finalizzato e legittimo dei fondi, stanziati al fruitore del bilancio, ovvero al destinatario dei fondi dal bilancio,
rispondono il dirigente dell’organo, dell’ente, della società ossia
l’organo amministrativo del destinatario dei fondi.
Articolo 11
Indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 7 del
presente decreto, possono essere impegnati a carico del bilancio gli obblighi di contratti che prevedono il pagamento negli
anni successivi e considerati come singola attività corrente o di
investimento, conformemente alla legislazione in vigore e alle
disposizioni del presente decreto.
A carico del bilancio si possono impegnare gli obblighi
di contratti che prevedono il pagamento negli anni successivi e considerarli come singola attività d’investimento se per
quell’attività è già stata aperta una voce nel bilancio dell’anno
corrente e l’attività è prevista nel piano dei programmi di sviluppo. Gli obblighi assunti complessivi, che richiederanno il
pagamento negli anni successivi a titolo delle spese di investimento e dei trasferimenti di capitale, non devono superare
l’80 % della spesa del gruppo delle spese 42 e 43 nel saldo di
bilancio per l’anno corrente.
A carico del bilancio si possono impegnare gli obblighi
di contratti che prevedono il pagamento negli anni successivi,
a titolo delle spese correnti (spese per la merce e i servizi) e
dei trasferimenti correnti se per tali spese o stanziamenti è
già stata aperta una voce nel bilancio dell’anno corrente. Gli
obblighi assunti complessivi, che richiederanno il pagamento
negli anni successivi a titolo delle spese e degli stanziamenti
correnti, non devono superare il 50 % dei fondi garantiti con il
bilancio annuale approvato all’interno del sottoprogramma del
fruitore diretto.
Le limitazioni del secondo e terzo capoverso del presente
articolo non sono valide per l’assunzione di obblighi tramite i
contratti di locazione esclusi i casi in cui, in osservanza di tali
contratti, il diritto di proprietà sia trasferito ovvero possa esser
trasferito dal locatore al conduttore, e l’assunzione di obblighi
per i contratti di fornitura dell’energia elettrica, del telefono,
dell’acqua potabile, dei servizi comunali e di altro genere,
necessari per il funzionamento operativo dei fruitori diretti,
nonché l’assunzione di obblighi per i contratti che si finanziano
con i fondi finalizzati dell’UE, i fondi finalizzati dei meccanismi
finanziari e i fondi di altri donatori.
Per il singolo progetto d’investimento, per il quale il Consiglio comunale ha approvato il programma d’investimento
e viene finanziato nell’arco di più anni, è possibile bandire
l’appalto pubblico ed assumere obblighi sino all’ammontare
dei mezzi stanziati nel piano dei programmi di sviluppo per
quel progetto.
Gli obblighi ai sensi dei commi precedenti con scadenze
di pagamento negli anni futuri s’includono con priorità nel bilancio di previsione dell’anno in cui sono rilevati.
Articolo 12
Il fruitore diretto del bilancio tiene il registro dei progetti
secondo il piano in vigore dei programmi di sviluppo.
Il Sindaco decide con una delibera in merito alla modifica dell’importo dei progetti validi nel piano dei programmi di
sviluppo. Il Consiglio comunale decide con una delibera sulla
classificazione dei progetti nel piano in vigore dei programmi
di sviluppo.
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Articolo 13
Il fondo di bilancio del bilancio del Comune di Ancarano
è un fondo di riserva, formato secondo la Legge che regola la
finanza pubblica.
Sul fondo di riserva per il bilancio di previsione dell’anno
2019 si stanziano 20.000,00 euro.
Su proposta dell’organo competente per le finanze del
Consiglio comunale il Sindaco decide sull’utilizzo dei fondi
del fondo di riserva per le finalità di cui al secondo comma
dell’articolo 49 della Legge sulla finanza pubblica – ZJF e ne
informa il Consiglio comunale con dei rapporti scritti.
Articolo 14
Tra le spese del bilancio si prevedono pure i mezzi della
riserva generale del bilancio. I mezzi per la riserva generale
del bilancio si utilizzano per finalità impreviste, per le quali non
sono stati stanziati mezzi nel bilancio, o per finalità, per le quali
si accerta durante l’anno di esercizio che i mezzi stanziati a
bilancio non sono sufficienti in quanto durante la stesura del
bilancio di previsione non si potevano pianificare.
Il Sindaco ha la facoltà di decidere in merito all’utilizzo dei
mezzi stanziati nella riserva generale del bilancio di previsione.
I mezzi della riserva generale utilizzati si collocano presso
i fruitori in base alle finalità alle quali sono rilevati.
Articolo 15
Il Sindaco dispone dell’autorizzazione per decidere in
merito:
– all’utilizzo dei mezzi della riserva generale per le finalità
disposte nella legge in vigore che regola la finanza pubblica;
– all’utilizzo dei fondi della riserva del bilancio;
– all’assunzione di crediti a breve termine in favore del
bilancio, sino ad un massimo del 5 % del bilancio di previsione
approvato, in caso di afflusso non uniforme delle entrate;
– al blocco dell’attuazione della disposizione corrente dei
mezzi di bilancio, conformemente alla legge;
– all’esenzione dal pagamento di crediti sino all’ammontare
di 1.000,00 euro per singolo caso, se i costi del procedimento di
esazione coatta fossero sproporzionati rispetto all’ammontare
del credito;
– all’esenzione dal pagamento di crediti a prescindere dal
loro valore nel caso in cui siano caduti in prescrizione;
– alla ridistribuzione dei diritti non fruiti di utilizzo dei mezzi
tra le singole partite del bilancio, se con ciò non viene ostacolata l’attuazione dei compiti, per i quali detti mezzi erano previsti;
– ai procedimenti di predisposizione documentale di
partecipazione ai bandi pubblici, finalizzati all’ottenimento
dei cofinanziamenti, con approvazione del fascicolo dedicata
all’investimento e di tutti gli atti necessari;
– alla modifica del valore dei progetti elencati nel piano di
programmi di sviluppo.
In merito alla decisione di cui al quarto rigo del precedente
capoverso del presente articolo, il Sindaco deve informare il
Consiglio comunale subito dopo aver approvato tale decisione. Se non sarà possibile bilanciare il bilancio di previsione
durante l’attuazione delle misure per il blocco temporaneo
dell’attuazione del bilancio, il Sindaco deve proporre un bilancio
rettificativo.
Articolo 16
Se il bilancio non può essere equilibrato a causa di afflusso non uniforme delle entrate, può essere contratto un prestito
per la copertura provvisoria delle spese che deve essere rimborsato entro la fine dell’esercizio di bilancio.
Articolo 17
I fruitori indiretti del bilancio comunale sono tenuti a presentare agli organi competenti dell’Amministrazione comunale
il programma di lavoro e il piano finanziario per l’anno 2019,
nonché il rapporto sulla realizzazione dei programmi e l’utilizzo
dei fondi secondo le finalità per l’anno 2018, in conformità alle
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norme, ovvero alla metodologia della classificazione economica dei flussi di finanza pubblica. I fruitori indiretti del bilancio,
che si finanziano principalmente dal bilancio, coordinano i
loro piani finanziari con il bilancio approvato entro 30 giorni
dall’entrata in vigore dello stesso.
I fruitori indiretti del bilancio sono tenuti a presentare ulteriori dati per l’analisi della gestione richiesti dal Sindaco, dal
Comitato di vigilanza o dall’organo competente per le finanze
dell’amministrazione comunale.
IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 18
Per il periodo del finanziamento temporaneo del Comune
di Ancarano nell'anno 2020, nel caso in cui tale provvedimento
dovesse dimostrarsi necessario, per lo stesso si applicano il
presente decreto e l'atto di delibera sulla determinazione del
finanziamento temporaneo.
Articolo 19
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di
Slovenia.
N. 011/2018.SVT
Ancarano, addì 18 dicembre 2018
Il Sindaco
del Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik
Sotto l'autorità
Vicesindaco
Barbara Švagelj m.p.
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Odlok o turistični in promocijski taksi
v Občini Ankaran

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena
Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo)
(Uradni list RS, št. 94/07) in 17. člena Statuta Občine Ankaran
(Uradne objave, št. 17/2015) je Občinski svet Občine Ankaran
na seji dne 18. 12. 2018 sprejel

ODLOK
o turistični in promocijski taksi v Občini Ankaran
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ankaran
(v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter način določanja
turistične in promocijske takse,
– postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko
zaokrožuje območje Občine Ankaran.
(3) Pomen izrazov, uporabljenih v tem odloku, je enak
pomenu izrazov, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja spodbujanje
razvoja turizma.
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II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA
TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
2. člen
(zavezanci)
Zavezanci za plačilo turistične takse so:
– državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo
v nastanitvenem obratu (turistična taksa za prenočevanje v
nastanitvenem obratu) ter
– lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj (pavšalna
turistična taksa).
3. člen
(višina turistične takse za prenočevanje
v nastanitvenem obratu)
(1) Turistična taksa za zavezance iz prve alineje 2. člena
tega odloka znaša 2,00 evra za eno nočitev na osebo.
(2) Poleg turistične takse iz prejšnjega odstavka se za
zavezance iz prve alineje 2. člena tega odloka, skladno z zakonom, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, obračuna in plača
še promocijska taksa v višini 25 odstotkov zneska obračunane
turistične takse.
4. člen
(višina turistične takse za prenočevanje v počitniških hišah
in počitniških stanovanjih – pavšalne turistične takse)
(1) Počitniška hiša ali počitniško stanovanje po tem odloku ima enak pomen kot po zakonu, ki ureja spodbujanje razvoja
turizma, in sicer je to stanovanjska stavba ali stanovanje, ki se
uporablja za sezonsko ali občasno prebivanje in v njem ni prijavljenih oseb s stalnim prebivališčem ali se ne daje v najem, kjer
je tak najem ustrezno prijavljen pristojnemu davčnemu organu.
(2) Turistična taksa za zavezance iz drugega alineje
2. člena tega odloka, ki jo v pavšalnem letnem znesku plačujejo lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj (pavšalna
turistična taksa), znaša:
– za stanovanjsko površino do 30 m2: 90,00 EUR,
– za stanovanjsko površino nad 30 do 50 m2: 135,00 EUR,
– za stanovanjsko površino nad 50 do 70 m2: 180,00 EUR,
– za stanovanjsko površino nad 70 do 90 m2: 225,00 EUR,
– za stanovanjsko površino nad 90 m2: 270,00 EUR.
(3) Za stanovanjsko površino iz prejšnjega odstavka se
šteje uporabna površina, kot je navedena v katastru stavb.
5. člen
(oprostitve plačila turistične takse za prenočevanje
v nastanitvenem obratu)
(1) Plačila turistične in posledično promocijske takse iz
3. člena tega odloka so oproščene osebe, ki jih določa zakon,
ki ureja spodbujanje razvoja turizma.
(2) Do oprostitve plačila turistične in promocijske takse iz
3. člena tega odloka, ki se plačuje za prenočevanje v nastanitvenem obratu, so upravičeni udeleženci humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih
ciljev, po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem
interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne
organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije.
(3) Do oprostitve plačila turistične takse za učence, dijake
in študente ter njihove vodje oziroma mentorje za udeležbo na
strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo
na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, so
upravičene tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take
navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Ponudnik nastanitvenih
storitev pred oprostitvijo plačila preveri, ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na predpisanem seznamu in sledenje vpiše
v evidenco iz 10. člena tega odloka.
(4) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz drugega odstavka tega člena izda
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pristojni občinski organ na podlagi pisne vloge zavezanca, ki
jo mora slednji predložiti najmanj 15 dni pred prvo nočitvijo,
na katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša. Vloga
mora vsebovati:
– podatke o organizatorju programa,
– podroben opis programa,
– dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni
podlagi,
– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev
plačila turistične takse,
– podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za
posameznega udeleženca.
(5) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične
takse iz prejšnjega odstavka občina pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu, na katerega se prenočitev nanaša, ki tako
oprostitev vpiše v evidenco iz 10. člena tega odloka.
6. člen
(oprostitev plačila pavšalne turistične takse)
(1) Do oprostitve plačila turistične takse iz 4. člena tega
odloka, ki se plačuje v letnem pavšalnem znesku, so upravičeni
zavezanci:
– katerih počitniška hiša ali počitniško stanovanje je neprimerno za bivanje oziroma prenočevanje (npr. ruševina, rekonstrukcija, adaptacija), kar zavezanec dokazuje z ustreznim
fotografskim materialom, ustreznimi dovoljenji/dokumenti oziroma z ogledom nepremičnine, na podlagi vloge zavezanca,
– lastniki počitniških hiš/stanovanj, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Ankaran.
(2) Objekt neprimeren za bivanje je skladno s tem odlokom objekt, ki je nedokončan ali ruševina, kar pomeni, da
prostori ne izpolnjujejo minimalnih kriterijev za bivanje. Taki
prostori so tisti, ki ustrezajo vsaj enemu od naštetih kriterijev:
– nimajo gotovih podov,
– inštalacij ni ali niso dokončane,
– strop proti strehi ni dokončan.
Lastnik mora nedokončanost objekta dokazovati z dokumentacijo, kot je navedeno v prvi alineji drugega odstavka tega člena.
(3) O oprostitvi plačila pavšalne turistične takse iz prve alineje prvega odstavka tega člena odloči pristojni občinski organ
z odločbo za posamezno odmerno leto, na podlagi vloge zavezanca, ki jo mora slednji vložiti do 31. januarja za preteklo leto.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE
7. člen
(plačilo turistične in promocijske takse za prenočevanje
v nastanitvenih obratih)
(1) Turistično in promocijsko takso iz 3. člena tega odloka
pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste
na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma
javne agencije, ki jo ustanovi Republika Slovenija in izvaja
dejavnost nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in
izvajanje trženja celovite turistične ponudbe Slovenije, hkrati s
plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Turistično in promocijsko takso so dolžni nakazati
na posebna podračuna Občine Ankaran, ki sta objavljena na
spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec
na način, ki je predpisan na spletni strani občine.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo
plačila storitev za prenočevanje.
(3) Ustreznost nakazil iz prvega odstavka tega člena
občina preverja s pomočjo podatkov, ki jih pridobi od Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ki
upravlja spletno aplikacijo za poročanje podatkov iz knjige gostov za namen vodenja evidence gostov, za namen obračuna
in plačila turistične takse ter za statistične namene.
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8. člen

(plačilo pavšalne turistične takse za lastnike
počitniških hiš in stanovanj)
(1) Turistično takso iz prvega odstavka tega člena zavezanci nakažejo na poseben podračun Občine Ankaran, ki je
objavljen na spletnih straneh občine oziroma določen v prejeti
odločbi, v rokih, opredeljenih v odločbi iz prvega odstavka tega
člena.
(2) V primerih, ko zavezanec postane lastnik počitniške
hiše ali počitniškega stanovanja med letom, se mu obračuna
sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse. Prav
tako se obračuna sorazmerni del višine pavšalnega zneska
turistične takse, če med letom nastopijo razlogi, zaradi katerih
hiša ali stanovanje postaneta ali prenehata biti počitniška hiša
ali počitniško stanovanje.
(3) Podatke za vzpostavitev ter vodenje evidence o zavezancih za plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš
in stanovanj občina pridobiva iz uradnih evidenc. Lastniki nepremičnin so skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, in drugimi predpisi odgovorni za pravilnost podatkov
o površinah nepremičnin, dejanskih rabah nepremičnin in o
lastništvu nad nepremičninami.
(4) Za namene obračunavanja turistične takse v letnem
pavšalnem znesku za prenočevanje v počitniških hišah in
stanovanjih občina vodi evidenco zavezancev za plačilo,
in sicer podatke o osebnem imenu, stalnem naslovu prebivališča, matični in davčni številki, podatke o stanovanjski
površini ter podatke o deležu lastništva počitniške hiše ali
počitniškega stanovanja, v primeru drugega odstavka tega
člena pa tudi število mesecev trajanja lastništva oziroma
število mesecev, ko se je hiša ali stanovanje štelo kot počitniški objekt.
(5) Zavezanec iz druge alineje 2. člena tega odloka je
dolžan o vseh spremembah, ki vplivajo na odmero letnega
pavšalnega zneska turistične takse, obvestiti pristojni organ
občine v roku 15 dni od nastale spremembe.
9. člen
(dodatna pojasnila in navodila)
Dodatna pojasnila in navodila za potrebe odmerjanja turistične takse se objavijo na spletni strani Občine Ankaran.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE
IN PROMOCIJSKE TAKSE
10. člen
(evidenca turistične takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo
turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični
taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po
zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige
gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega
gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako
obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan
njegovega prenočevanja.
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V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
(nadzor)
(1) Občinski inšpekcijski organ je pristojen za nadzor nad
izvajanjem tega odloka, nadzor, ki ga na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, opravlja občinski inšpekcijski
organ, ter uvedbo prekrškovnega postopka v primeru kršitve
določil tega odloka.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka,
odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki
ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za
odpravo nepravilnosti.
12. člen
(kazenske določbe)
(1) Poleg glob za prekrške, ki jih določa zakon, ki ureja
spodbujanje razvoja turizma, lahko pri nadzoru v skladu s svojimi pristojnostmi pristojni občinski inšpekcijski organ izreče tudi
sankcije za prekrške, določene s tem odlokom.
(2) Z globo 150,00 EUR se kaznuje lastnik počitniške hiše
oziroma počitniškega stanovanja, ki ne posreduje podatkov,
posreduje napačne podatke oziroma ne posreduje podatkov
na predpisan način oziroma v predpisanih rokih, skladno z
8. členom tega odloka.
(3) Z globo 500,00 EUR se kaznuje lastnik počitniške hiše
oziroma počitniškega stanovanja, ki v roku, predpisanem s tem
odlokom, ne plača odmerjene letne pavšalne turistične takse
za preteklo leto.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Odlok o turistični taksi na območju Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 86/16) se preneha uporabljati 31. 12. 2018, nov
odlok pa se začne uporabljati 1. 1. 2019.
14. člen
(uveljavitev nove turistične takse)
(1) Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistična taksa za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi na območju
Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 86/16), od 1. 1. 2019 dalje
pa se za višino turistične takse uporabljajo določila tega odloka,
vključno s predpisano promocijsko takso.
(2) Za postopke za odmero pavšalne turistične takse v
Občini Ankaran za leto 2019 se ne glede na prejšnji odstavek
še vedno uporablja Odlok o turistični taksi na območju Občine
Ankaran (Uradni list RS, št. 86/16). Turistična taksa v letnem
pavšalnem znesku za lastnike počitniških hiš in počitniških
stanovanj, ki je opredeljena v tem odloku, se prvič obračuna v
letu 2020, za leto 2019.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 009/2018.SVT
Ankaran, dne 18. decembra 2018
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Barbara Švagelj l.r.
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Ai sensi degli articoli 13, 17 e 50 della Legge sullo sviluppo delle attività turistiche (Gazzetta ufficiale RS, n. 13/18),
degli articoli 29 e 65 della Legge sulle autonomie locali (testo consolidato ufficiale) (Gazzetta ufficiale RS, n. 94/07) e
dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale, n. 17/2015) il Consiglio comunale del Comune
di Ancarano nel corso della seduta del 18 dicembre 2018 ha
approvato il presente

DECRETO
sulla tassa di soggiorno e di promozione
nel Comune di Ancarano
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(contenuto)
(1) Il decreto sulla tassa di soggiorno e di promozione nel
Comune di Ancarano (di seguito: il decreto) definisce:
– i soggetti subordinati al pagamento, le esenzioni e la
modalità di determinazione della tassa di soggiorno e di promozione,
– le procedure di riscossione e trasferimento della tassa
di soggiorno e di promozione,
– la modalità di gestione del registro delle tasse di soggiorno e di promozione,
– il controllo e le disposizioni sanzionatorie.
(2) Il decreto si applica nell’area turistica geograficamente
corrispondente al territorio del Comune di Ancarano.
(3) I termini utilizzati nel presente decreto hanno lo stesso
significato dei termini definiti dalla legge che disciplina lo sviluppo delle attività turistiche.
II. SOGGETTI SUBORDINATI AL PAGAMENTO, ESENZIONI
E IMPORTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO
E DI PROMOZIONE
Articolo 2
(soggetti subordinati)
I soggetti subordinati al pagamento della tassa di soggiorno sono:
– i cittadini della Repubblica di Slovenia e gli stranieri che
pernottano in una struttura ricettiva (tassa di soggiorno per il
pernottamento in una struttura ricettiva) e
– i proprietari di case o appartamenti per vacanze (tassa
di soggiorno forfettaria).
Articolo 3
(importo della tassa di soggiorno per il pernottamento
in una struttura ricettiva)
(1) La tassa di soggiorno per i soggetti di cui al primo rigo
dell’articolo 2 del presente decreto ammonta a 2,00 euro a
persona per pernottamento.
(2) In aggiunta alla tassa di soggiorno di cui al precedente
capoverso, conformemente alla Legge sulla promozione dello
sviluppo del turismo, viene calcolata e versata anche la tassa
di promozione pari al 25 per cento dell’importo della tassa di
soggiorno calcolata.
Articolo 4
(importo della tassa di soggiorno per il pernottamento in case
o appartamenti per vacanze – tassa di soggiorno forfettaria)
(1) Per casa o appartamento per vacanze si intende nel
presente decreto lo stesso significato definito dalla legge che
disciplina lo sviluppo delle attività turistiche, e precisamente
un edificio residenziale o un appartamento utilizzato per la
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residenza stagionale o temporanea e in cui non vi risiedano
persone registrate con residenza permanente, o anche sfitto,
ma in caso di locazione, il relativo contratto deve essere debitamente notificato all’autorità fiscale competente.
(2) La tassa di soggiorno per i soggetti obbligati di cui al
secondo rigo dell’articolo 2 del presente decreto, che viene
pagata con un importo annuale forfettario dai proprietari di case
o appartamenti per vacanze (tassa di soggiorno forfettaria),
ammonta:
– per una superficie utile abitabile fino a 30 m2: 90,00 EUR,
– per una superficie utile abitabile da 30 a 50 m2:
135,00 EUR,
– per una superficie utile abitabile da 50 a 70 m2:
180,00 EUR,
– per una superficie utile abitabile da 70 a 90 m2:
225,00 EUR,
– per una superficie utile abitabile superiore a 90 m2:
270,00 EUR.
(3) Per superficie utile abitabile dell’edificio di cui al comma precedente si considera la superficie utile come è indicato
nel registro catastale degli edifici.
Articolo 5
(esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno
per il pernottamento in una struttura ricettiva)
(1) Sono esentate dal pagamento della tassa di soggiorno,
e di conseguenza della tassa di promozione di cui all’articolo
3 del presente decreto, quei soggetti sanciti dalla Legge che
disciplina lo sviluppo delle attività turistiche.
(2) Sono esentati dal pagamento della tassa di soggiorno
e di promozione di cui all’articolo 3 del presente decreto, che
si paga per il pernottamento in una struttura ricettiva, i partecipanti di programmi e servizi umanitari che vengono organizzati
nell’interesse pubblico, non a scopo di lucro e su base volontaria, da società e altre organizzazioni umanitarie per il raggiungimento di nobili obiettivi, in conformità con le disposizioni della
legge che regola le organizzazioni umanitarie.
(3) Sono esentati dal pagamento della tassa di soggiorno gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie
e gli studenti, nonché i loro accompagnatori e mentori che
partecipano a escursioni tecniche e programmi simili di lavoro,
organizzati da istituzioni educative/formative senza scopo di
lucro, ossia quelle istituzioni educative/formative che sono
indicate come tali sull’elenco che è pubblicato sul sito web
del Ministero responsabile per l’istruzione. Il fornitore dei servizi ricettivi, prima dell’esenzione dal pagamento, verifica se
l’istituzione educativa/istruttiva si trova nell’elenco prescritto
e inserisce il rilevamento nel registro di cui all’articolo 10 del
presente decreto.
(4) La decisione sull’esenzione o la parziale esenzione dal
pagamento della tassa di soggiorno per i soggetti contribuenti
di cui al secondo comma del presente articolo viene rilasciata
dall’autorità comunale competente in base a un’istanza scritta
del soggetto contribuente che questi deve presentare almeno
15 giorni prima del primo giorno di pernottamento al quale si
riferisce l’esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno.
La domanda deve comprendere:
– i dati dell’organizzatore del programma,
– la descrizione dettagliata del programma,
– il certificato che attesta che non si tratta di un programma a scopo di lucro,
– il numero dei partecipanti per i quali è richiesta
l’esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno,
– i dati sulla struttura ricettiva e sul numero di pernottamenti per singolo partecipante.
(5) Il Comune invia la decisione sull’esenzione o l’esonero
parziale dal pagamento della tassa di soggiorno di cui al comma precedente anche alla struttura ricettiva alla quale si riferisce il pernottamento che così iscrive l’esenzione sul registro di
cui all’articolo 10 del presente decreto.
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Articolo 6
(esenzione dal pagamento della tassa
di soggiorno forfettaria)
(1) Possono essere esentati dal pagamento della tassa di
soggiorno di cui all’articolo 4 del presente decreto, corrisposta
nell’importo forfettario annuale:
– i contribuenti la cui casa o appartamento per vacanze
sono inadeguati per soggiornarvi, ovvero pernottarvi (ad es.
ruderi, ristrutturazioni, adattamenti), quanto il contribuente è
tenuto a dimostrare attraverso adeguato materiale fotografico,
relativi permessi/documenti, ovvero con l’invito al sopralluogo
dell’immobile, sulla base di un’istanza del contribuente,
– i proprietari di case o appartamenti per vacanze con
residenza permanente nel Comune di Ancarano.
(2) Una struttura inadeguata per soggiornarvi è, in
conformità al presente decreto, una struttura che è incompiuta
o un rudere, il che significa che i locali non soddisfano i criteri
minimi per il soggiorno. Tali spazi sono quelli che corrispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:
– non hanno pavimenti finiti,
– non ci sono impianti o non sono stati completati,
– il soffitto sotto il tetto non è ultimato.
Il proprietario deve dimostrare che la struttura è incompleta
presentando la documentazione che è indicata nel primo rigo
del secondo comma del presente articolo.
(3) L’organo comunale competente decide in merito
all’esenzione dal pagamento della tassa turistica forfettaria di
cui al primo rigo del primo comma del presente articolo rilasciando una decisione per il singolo anno di imposizione, sulla
base dell’istanza del soggetto obbligato che deve presentare
quest’ultima entro il 31 gennaio per l’anno precedente.
III. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA TASSA
DI SOGGIORNO
Articolo 7
(pagamento della tassa di soggiorno e di promozione
per il pernottamento nelle strutture ricettive)
(1) Le persone giuridiche di diritto pubblico e privato, i
titolari di ditte individuali, gli affittuari di camere e gli agricoltori
che accolgono turisti a scopo di pernottamento devono incassare la tassa di soggiorno e di promozione di cui all’articolo 3
del presente decreto, in nome e per conto del Comune, ovvero
dell’agenzia pubblica istituita dalla Repubblica di Slovenia e
svolge l’attività di organizzazione turistica nazionale per la
pianificazione e l’attuazione del marketing dell’offerta turistica
globale della Slovenia, insieme al pagamento del servizio di
pernottamento o al più tardi l’ultimo giorno di permanenza. La
tassa di soggiorno e di promozione va versata dai soggetti su
un conto particolare del Comune di Ancarano, entro il 25 del
mese per il mese precedente, secondo la modalità che è prescritta sul sito web del Comune.
(2) I soggetti di cui al comma precedente devono riscuotere e trasferire la tassa di soggiorno e di promozione per il
pernottamento anche nel caso in cui a questi non venga addebitata alcuna somma per il servizio di pernottamento.
(3) Il Comune verifica l’idoneità dei pagamenti di cui al
primo comma del presente articolo con l’ausilio dei dati acquisiti
dall’Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici
e i servizi connessi che gestisce l’applicazione online per la
segnalazione dei dati dal Libro degli ospiti ai fini di gestire il
registro degli ospiti, ai fini del calcolo e del pagamento della
tassa di soggiorno, nonché a fini statistici.
Articolo 8
(pagamento della tassa di soggiorno forfettaria
per i proprietari di case e appartamenti per vacanze)
(1) I soggetti obbligati accreditano la tassa di soggiorno
di cui al primo comma del presente articolo su un conto spe-
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ciale del Comune di Ancarano che è pubblicato sul sito web
del Comune, ovvero è definito nella decisione ricevuta, entro
i termini stabiliti nella decisione di cui al primo comma del
presente articolo.
(2) Nei casi in cui il contribuente diventa nel corso
dell’anno proprietario di una casa o un appartamento per vacanze, gli viene contabilizzata la parte proporzionale dell’importo
forfettario della tassa turistica. Parimenti si contabilizza una
parte proporzionale dell’importo forfettario della tassa turistica
se durante l’anno si verificano dei motivi per cui la casa o
l’appartamento diventano o cessano di essere una casa o un
appartamento per vacanze.
(3) Il comune acquisisce dai registri pubblici i dati per
l’istituzione e la gestione dei registri relativi ai soggetti obbligati al pagamento della tassa di soggiorno per i proprietari di
case e appartamenti per vacanze. I proprietari degli immobili,
in conformità con le norme che regolano la registrazione degli
immobili e altre norme, sono responsabili della correttezza dei
dati relativi alle superfici degli immobili, dell’uso effettivo degli
immobili e della proprietà degli immobili.
(4) Al fine del computo della tassa di soggiorno per
l’importo forfettario annuale per i pernottamenti in case o appartamenti per vacanze, il Comune tiene un registro dei contribuenti per la corresponsione di tale tassa, che contiene informazioni sul nome della persona, l’indirizzo di residenza permanente,
il numero di identificazione del contribuente e il codice fiscale,
nonché i dati sulla superficie utile abitabile, nonché i dati sulla
percentuale di proprietà della casa o dell’appartamento per
vacanze, nel caso del secondo comma del presente articolo
anche il numero dei mesi di durata della proprietà, ovvero il
numero dei mesi in cui la casa o l’appartamento sono stati
considerati una struttura per vacanze
(5) Il soggetto contribuente di cui al secondo rigo
dell’articolo 2 del presente decreto è obbligato a informare
l’autorità comunale competente, in merito a eventuali modifiche che influiscono sulla valutazione dell’importo forfettario
annuale della tassa di soggiorno, entro 15 giorni dall’avvenuto
cambiamento.
Articolo 9
(ulteriori chiarimenti e indicazioni)
Sul sito web del Comune di Ancarano vengono pubblicati
ulteriori chiarimenti e indicazioni per l’esigenza di determinare
la tassa di soggiorno.
IV. GESTIONE DEL REGISTRO DELLA TASSA
DI SOGGIORNO E DI PROMOZIONE
Articolo 10
(registro della tassa di soggiorno)
(1) Le persone giuridiche di diritto pubblico e privato, gli
imprenditori individuali, gli affittacamere e i titolari di aziende
agricole che ospitano i turisti per il pernottamento, devono
tenere un registro relativo alla tassa di soggiorno che può essere tenuto sulla base del Libro degli ospiti che devono tenere
secondo la legge che disciplina la registrazione del domicilio.
(2) Il registro della tassa di soggiorno, oltre ai dati tratti dal
Libro degli ospiti, contiene anche:
– il dato sul numero di pernottamenti del singolo ospiti;
– la somma complessiva della tassa di soggiorno raccolta
per il singolo ospite;
– la somma complessiva della tassa di promozione raccolta per il singolo ospite;
– se la persona è esentata dal pagamento dell’intera
tassa di soggiorno o di parte di essa, nel registro deve essere
scritto il motivo dell’esenzione.
(3) I dati nel registro della tassa di soggiorno vengono
custoditi per lo stesso periodo del Libro degli ospiti. Possono
essere custoditi in forma fisica o su supporto elettronico.
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(4) I dati sul registro della tassa di soggiorno devono essere compilati per ogni singolo ospite al più tardi l’ultimo giorno
della sua permanenza.
V. CONTROLLO E DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Articolo 11
(controllo)

Št.

(disposizioni sanzionatorie)
(1) Oltre alle multe per le infrazioni previste dalla legge
che disciplina la promozione dello sviluppo del turismo, nel
corso del monitoraggio, in conformità con le proprie competenze, l’autorità di controllo comunale competente può comminare anche sanzioni per le violazioni definite dal presente
decreto.
(2) Viene punito con la multa di 150,00 EUR il proprietario
di una casa o appartamento per vacanze che non trasmette i
dati dovuti, fornisce dati errati, ovvero non trasmette i dati nel
modo prescritto, o comunque nei termini prescritti, conformemente all’articolo 8 del presente decreto.
(3) Viene punito con la multa di 500,00 EUR il proprietario
della casa o dell’appartamento per vacanze che non paga la
tassa di soggiorno forfettaria per l’anno precedente nei termini
prescritti dal presente decreto.
VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 13
(cessazione della validità delle disposizioni)
Il Decreto sull’indennità di soggiorno sul territorio del
Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 86/16) viene
abrogato il 31/12/2018, mentre il nuovo decreto si applica a
decorrere dal 1/1/2019.
Articolo 14
(entrata in vigore della nuova tassa di soggiorno)
(1) Fino al 31/12/2018 si contabilizza la tassa di soggiorno per il pernottamento così come è definita dal Decreto
sull’indennità di soggiorno sul territorio del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 86/16), a partire dal 1/1/2019
per l’importo della tassa di soggiorno si applicano le disposizioni del presente decreto, inclusa la tassa di promozione
prescritta.
(2) Per le procedure di valutazione della tassa di soggiorno forfettaria nel Comune di Ancarano per il 2019,
indipendentemente dal precedente comma, si continua ad
applicare il Decreto sull’indennità di soggiorno sul territorio
del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 86/16).
La tassa di soggiorno nell’importo forfettario annuale per i
proprietari di case e appartamenti per vacanze, come definita nel presente decreto, viene calcolata per la prima volta
nel 2020 per il 2019.
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Articolo 15
(entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia.
N. 009/2018.SVT
Ancarano,18. dicembre 2018

(1) L’organo comunale di ispettorato è competente per il
controllo sull’attuazione del presente decreto, il controllo previsto dalla legge che disciplina la promozione dello sviluppo del
turismo viene effettuato dall’organo comunale di ispettorato
che provvede ad avviare una procedura di infrazione in caso di
violazione delle disposizioni del presente decreto.
(2) Se l’ispettore competente, durante lo svolgimento
dei compiti di ispezione, rileva che sono state violate le
disposizioni del presente decreto, ordina di rimediare alle
irregolarità accertate nei termini da lui stabiliti, può però disporre anche altre misure che sono necessarie per eliminare
le irregolarità.
Articolo 12
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Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik
Sotto l’autorità
Vicesindaco
Barbara Švagelj m.p.

BELTINCI
4111.

Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci
za leto 2019

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
in 111. člena Statuta Občine Beltinci (UPB-1 – Uradni list RS,
št. 22/16), ter 23. člena Odloka o proračunu Občine Beltinci
za leto 2018 (Uradni list RS, št. 5/17, 15/18 in 54/18) je župan
Občine Beltinci sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Beltinci
za leto 2019
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Beltinci za leto 2019, oziroma najdlje do 31. 3. 2019, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu
Občine Beltinci za leto 2018.
2. člen
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi
sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
Skupni obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega
proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2018 je znašal
1,332.402,52 EUR in predstavlja obseg začasnega financiranja
po tem sklepu.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni proračunski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih
proračunskih postavk kot v preteklem letu.
Seznam proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika je priloga tega sklepa.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki
proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan
31. december 2018.
4. člen
Obveznosti plačane v obdobju začasnega financiranja se
vključijo v proračun Občine Beltinci za leto 2019.
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5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019.
Št. 410-2/2018-0101
Beltinci, dne 21. decembra 2018
Župan
Občine Beltinci
Marko Virag l.r.

4112.

Sklep o razpisu naknadnih volitev enega
člana občinskega sveta, predstavnika romske
skupnosti v Občini Beltinci

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12
in 68/17) je Posebna občinska volilna komisija na 2. seji dne
12. 12. 2018 sprejela
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89/02, 94/02, 97/04, 13/06, 22/10, 40/10, 50/10, 33/11, 76/11,
39/12, 71/12, 35/13, 29/14, 11/15, 18/16 in 30/17) se v 13. členu 1. točke doda nova alineja, in sicer nova štirinajsta alineja,
ki se glasi:
»– Na parceli št. 1809 v k.o. 60 Vaneča je dovoljena
gradnja objektov za namene ureditve bencinskega servisa,
in sicer; 12303 – oskrbna postaja, gostinska stavba, 12112
– gostilna, restavracija in točilnica, 12520 – rezervoarji,
silosi in skladiščne stavbe ter vseh spremljajočih objektov
oziroma naprav vključno z gradbenimi inženirskimi objekti,
ki so potrebni za obratovanje in priključevanje dejavnosti na
območju.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350/0004/2013
Puconci, dne 20. decembra 2018
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

SKLEP
o razpisu naknadnih volitev enega člana
občinskega sveta, predstavnika romske
skupnosti v Občini Beltinci
1. Razpisujejo se naknadne volitve enega člana občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti
v Občini Beltinci.
2. Za dan glasovanja se določi nedelja, 3. marec 2019.
3. Za dan razpisa naknadnih volitev, s katerim pričnejo
teči roki za volilna opravila, se šteje 3. januar 2019.
4. Član Občinskega sveta Občine Beltinci - predstavnik
romske skupnosti se izvoli za čas do izteka mandatne dobe
sedanjega občinskega sveta.
Št. 041-26/2018-4
Beltinci, dne 19. decembra 2018
Posebna občinska volilna komisija
Predsednik
Davor Koren l.r.

PUCONCI
4113.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Puconci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in
17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15)
je Občinski svet Občine Puconci na 2. seji dne 20. 12. 2018
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Puconci
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 44/98, 102/99, 100/00,

ROGATEC
4114.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Rogatec v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 85. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je župan
Občine Rogatec dne 18. 12. 2018 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Rogatec
v obdobju januar–marec 2019
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Rogatec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o rebalansu proračuna
Občine Rogatec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 36/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
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A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Znesek
v evrih
Proračun
Skupina/podskupina kontov
januar 2019–
marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
586.072,38
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
558.097,52
70
DAVČNI PRIHODKI
496.185,26
700 Davki na dohodek in dobiček
482.469,00
703 Davki na premoženje
4.797,74
704 Domači davki na blago in storitve
8.918,52
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
61.912,26
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
49.347,25
711 Takse in pristojbine
696,20
712 Denarne kazni
40,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
11.828,81
72
KAPITALSKI PRIHODKI
15.150,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
15.150,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
12.824,86
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
12.824,86
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
637.787,19
40
TEKOČI ODHODKI
206.905,25
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
77.050,14
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
11.647,35
402 Izdatki za blago in storitve
109.023,47
403 Plačila domačih obresti
684,29
409 Rezerve
8.500,00
41
TEKOČI TRANSFERI
395.576,32
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
191.339,10
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
16.330,00
413 Drugi tekoči domači transferi
187.907,22
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
19.561,17
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
19.561,17
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
15.744,45
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
15.744,45
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–51.714,81
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B.
IV.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
31.023,67
55
ODPLAČILA DOLGA
31.023,67
550 Odplačila domačega dolga
31.023,67
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–82,738,48
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–31.023,67
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
51.714,81
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
223.513,95
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
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Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

(2) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda, dana za spremembo namembnosti na zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja
prostora.
(3) V kolikor taksa ni plačana, se pobuda ne obravnava.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu. Prav tako se lahko občina v obdobju začasnega financiranja likvidnostno zadolži.

3. člen
(začetek veljavnosti)

Št. 350-0004/2018
Škocjan, dne 19. decembra 2018
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019
dalje.
Št. 410-0005/2018
Rogatec, dne 18. decembra 2018
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

ŠKOCJAN
4115.

Odlok o določitvi takse za obravnavanje
zasebnih pobud za spremembo namenske
rabe prostora v Občinskem prostorskem
načrtu Občine Škocjan

Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine
Škocjan na 1. redni seji dne 19. 12. 2018 sprejel

ODLOK
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora
v Občinskem prostorskem načrtu Občine
Škocjan
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo
za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan, ki jo plačujejo vlagatelji pobud.
2. člen
(taksa za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo
namenske rabe prostora)
(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo
namenske rabe prostora iz prejšnjega člena znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora:
100 EUR,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora:
50 EUR.

TURNIŠČE
4116.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Turnišče v obdobju januar–marec 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2017 (Uradni
list RS, št. 5/17) in 108. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je župan Občine Turnišče dne 21. 12.
2018 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Turnišče
v obdobju januar–marec 2019
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Turnišče v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019
oziroma do sprejetja proračuna Občine Turnišče za leto 2019,
v kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2018 (Uradni list RS, št. 6/17). Obseg prihodkov in drugih
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v
skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o spremembah proračuna Občine Turnišče za leto 2018 (Uradni list RS,
št. 24/18).
Do sprejetja proračuna Občine Turnišče za leto 2019 se
financiranje funkcij Občine Turnišče ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
veljavnega proračuna Občine Turnišče za leto 2018.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2018, to je do višine
505.210,02 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
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5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 100-10/2018
Turnišče, dne 21. decembra 2018
Župan
Občine Turnišče
Borut Horvat l.r.

4117.

Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke
za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Turnišče
za leto 2019

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Turnišče (Uradni list
RS, št. 79/17) je župan sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Turnišče za leto 2019
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se revalorizira s količnikom ugotovljenim na
podlagi letnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Indeks rasti
cen življenjskih potrebščin, za obdobje pred letom za katero se
nadomestilo odmerja znaša 102,0.
2. člen
Ugotovi se, da znaša revalorizirana vrednost točke za
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
na območju Občine Turnišče za leto 2019:
– za zazidana stavbna zemljišča 0,000286 EUR
– za nezazidana stavbna zemljišča 0,000112 EUR.
Vrednost točke se pri izračunu zaokroži na šest decimalnih mest.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2019.
Št. 422-13/2018
Turnišče, dne 21. decembra 2018
Župan
Občine Turnišče
Borut Horvat l.r.
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POPRAVKI

4118.

Popravek Poročila o izidu volitev članov
Občinskega sveta Občine Lendava na volitvah
dne 18. novembra 2018

POPRAVEK
Poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Lendava na volitvah
dne 18. novembra 2018
Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine
Lendava na volitvah dne 18. novembra 2018 se v točki I.3
popravi tako, da pravilno glasi:
»3. Po pošti je glasovalo skupaj 0 volivcev.«
Št. 041-0052/2018-2
Lendava, dne 13. decembra 2018
Predsednica OVK Lendava
Vladimira Pučko l.r.

4119.

Popravek poročila o izidu naknadnih volitev
članov sveta krajevnih skupnosti Občine
Lendava 2. decembra 2018

POPRAVEK
poročila o izidu naknadnih volitev članov sveta
krajevnih skupnosti Občine Lendava
2. decembra 2018
Poročilo o izidu naknadnih volitev članov sveta krajevnih
skupnosti Občine Lendava 2. decembra 2018, se:
– v točki II.1. b) in c) popravi tako, da pravilno glasi:
»b) Skupaj glasovalo: 146 oziroma 54,28 % od tega
– na predčasnem glasovanju: 5, neveljavnih glasovnic: 0
– po pošti: 0
c) Število oddanih glasovnic: 146
– neveljavnih glasovnic: 1
– veljavnih glasovnic: 145.«
– v preglednici pod točko II. 1., se zapis datuma rojstva
kandidata Mihaela Koceta, popravi tako, da datum rojstva pravilno glasi: »7. 6. 1984«.
Št. 041-0053/2018-3
Lendava, dne 14. decembra 2018
Predsednica OVK Lendava
Vladimira Pučko l.r.
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VSEBINA
4066.
4067.
4068.

4069.

4070.
4071.
4072.
4073.

4074.

4075.
4076.

4077.
4078.
4079.
4080.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A)
Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači
(ZMinP-B)
Akt o odreditvi parlamentarne preiskave izvajanja
programa otroške kardiologije ter nesmotrnih in
nezakonitih nabav ter upravljanja z medicinsko
opremo in zdravstvenim materialom na sekundarni
ter terciarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji z namenom oblikovanja predlogov
za spremembo zakonodaje in za druge odločitve
Državnega zbora iz njegove pristojnosti ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev
politične in drugih odgovornosti nosilcev javnih
funkcij v zdravstvenih ustanovah na sekundarni in
terciarni ravni v Republiki Sloveniji
Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja
v Novi Kreditni banki Maribor d.d. s strani tujih
državljanov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih
oseb in za ugotovitev in oceno dejanskega stanja
za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja
politične stranke Slovenske demokratske stranke
in suma delovanja izdajateljev medijev v lasti te
politične stranke in njenih funkcionarjev ter članov
in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb z namenom nezakonitega financiranja volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor
leta 2018 ter za morebitno spremembo veljavne
zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja
političnih strank, financiranja volilne kampanje,
ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev
izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in
delovanja medijev v času volilne kampanje

4081.
13245
13247

4084.

4086.
4087.
4088.
13248

4089.
4090.
4091.
4092.
4093.
4094.
4095.
4096.
4097.

13254

4098.
4099.

13257
13257
13303

13303

4100.
4101.
4102.
4103.

13304
13304

4104.

13305

4105.
4106.

MINISTRSTVA

Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih in
prašičjih trupov
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jesenice (2018–2027)

4083.

4085.

VLADA

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek
Celje vzhod in povezovalno cesto
Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019
Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2019
Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč
in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali
termomineralna voda, za leto 2019
Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi
mineralna, termalna ali termomineralna voda, za
leto 2019
Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine
Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo,
javnega sklada

4082.

13306
13309
13310
13311

4107.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slivnica (2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik (2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Travna gora (2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah
(2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velika gora (2018–2027)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027)
Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pivka
jama-Grmada (2012–2021)
Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec-Zagora (2011–2020)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027)
Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov
po zakonu o davkih občanov za leto 2019
Naznanilo o odobritvi sheme državne pomoči po
Zakonu o davku na tonažo

13311
13312
13313
13314
13315
13315
13316
13317
13318
13318
13319
13320
13321
13322
13323
13323
13323
13324
13325

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o uporabi Smernic ESMA o nekaterih vidikih
zahtev glede ustreznosti iz direktive MiFID II
Sklep o spremembi Sklepa o uporabi smernic in
priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
Sklep o spremembi Sklepa o razpisu volitev članov
skupščine in članov območnih svetov Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije
Tarifa 2019 o vrednosti točke za plačilo na podlagi
dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
Tarifa 2019 o vrednosti točke za plačilo na podlagi
obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc
in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
Tarifa 2019 o plačilih za izvajanje poštnih storitev
Tarifa 2019 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje
regulatornega organa na področju železniškega
prometa

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

13325
13326
13326

13327
13328
13330

13332

Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije za leto 2018
13333

Stran
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OBČINE
4108.
4109.
4110.

4111.
4112.

ANKARAN

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za
leto 2018
13335
Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2019 13338
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ankaran
13344

BELTINCI

Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za
leto 2019
13349
Sklep o razpisu naknadnih volitev enega člana
občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti
v Občini Beltinci
13350

PUCONCI

4113.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine
Puconci
13350

4114.

Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v
obdobju januar–marec 2019
13350

4115.

Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora v
Občinskem prostorskem načrtu Občine Škocjan
13352

4116.

Sklep o začasnem financiranju Občine Turnišče v
obdobju januar–marec 2019
13352
Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Turnišče za leto 2019
13353

4117.

4118.
4119.

ROGATEC
ŠKOCJAN

TURNIŠČE

POPRAVKI

Popravek Poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Lendava na volitvah dne
18. novembra 2018
13354
Popravek poročila o izidu naknadnih volitev članov
sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava 2. decembra 2018
13354
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