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VLADA

3956. Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj

Na podlagi četrtega odstavka 148.a člena, četrtega 
odstavka 148.c člena in sedmega odstavka 148.d člena ter 
za izvrševanje šeste alineje 141. člena in prvega odstavka 
148.f člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 
18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – 
ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 
27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) Vlada Republike Slo-
venije izdaja

U R E D B O
o izvajanju javnega najema stanovanj

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se določajo natančnejša merila in podrob-
nejši način najemanja stanovanj na trgu, podrobnejša vsebina 
javnega razpisa za najem in oddajo stanovanj v podnajem, 
podrobnejši način sklenitve podnajemne pogodbe in vodenje 
evidenc ter statističnih podlag za spremljanje in izvajanje jav-
nega najema stanovanj.

2. člen
(najem stanovanj na trgu)

(1) Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 
(v nadaljnjem besedilu: sklad) najema stanovanja na trgu na 
podlagi stalno odprtega javnega razpisa.

(2) V javnem razpisu iz prejšnjega odstavka sklad določi:
‒ število stanovanj, ki jih v tekočem letu lahko najame;
‒ pogoje in merila za najem stanovanj;
‒ opredelitev stroškov ugotavljanja vrednosti stanovanj v 

skladu s predpisom, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti 
stanovanj in stanovanjskih stavb.

(3) Javni razpis iz prvega odstavka tega člena se lahko v 
delu, kjer določa število stanovanj, ki jih sklad najema v teko-
čem letu, spremeni, vendar največ enkrat letno.

(4) Sklad najema le prazna stanovanja brez najemnikov, 
ki izpolnjujejo pogoje za primerno stanovanje v skladu z zako-
nom, ki ureja stanovanjska najemna razmerja.

(5) Sklad najema stanovanja na trgu glede na potrebe za 
nadaljnjo oddajo v podnajem in glede na ustreznost ponujenih 
stanovanj.

(6) Če je na javnem razpisu iz prvega odstavka tega člena 
ponujenih več stanovanj, kot jih je v tekočem letu v javnem 
razpisu določenih za najem, sklad pri izbiri stanovanj upošteva 
naslednja merila v navedenem vrstnem redu:

1. potrebe po stanovanjih na posameznem območju;
2. razpoložljivost stanovanj za takojšen najem in oddajo 

v podnajem;
3. velikost in tip stanovanja glede na potrebe na posame-

znem območju;
4. oceno potrebnega vzdrževanja v obdobju trajanja najema;
5. višino predlagane najemnine s strani lastnika.
(7) Sklad za potrebe izbora stanovanj za javni najem 

imenuje strokovno komisijo za izbor stanovanj, ki oceni primer-
nost stanovanj, prijavljenih na javni razpis iz prvega odstavka 
tega člena, in jih razvrsti po vrstnem redu glede na merila iz 
prejšnjega odstavka.

(8) Komisijo za izbor stanovanj sestavljajo trije člani, ki jih 
imenuje direktor sklada.

(9) Za izbor posameznega stanovanja je potrebno soglas-
je večine članov komisije.

(10) O izboru stanovanj iz sedmega odstavka tega člena 
se vodi zapisnik na način, kot je določen v javnem razpisu.

3. člen
(javni razpis za oddajo stanovanj v podnajem)

Sklad objavi stalni razpis za oddajo stanovanj iz prejšnje-
ga člena, v katerem navede:

1. splošne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za 
podnajem stanovanj (v nadaljnjem besedilu: prosilec), da so 
upravičeni do dodelitve stanovanja v podnajem;

2. podatke, ki jih morajo prosilci navesti v vlogi za dode-
litev stanovanja v podnajem (v nadaljnjem besedilu: vloga);

3. dokumentacijo, ki jo morajo prosilci priložiti vlogi;
4. pojasnilo prosilcem, da bo sklad pridobival podatke 

iz zbirk podatkov upravljavcev v skladu z zakonom, ki ureja 
stanovanjska najemna razmerja;

5. prednostne kategorije prosilcev;
6. površinske normative za dodelitev stanovanj v pod-

najem;
7. način vodenja seznama upravičencev;
8. postopek dodelitve stanovanj v podnajem in
9. obveznosti in pravice sklada ter podnajemnika stano-

vanja.

4. člen
(oddaja stanovanj v podnajem)

(1) Sklad stanovanja, ki jih prevzame v najem, ponudi v 
podnajem upravičencu do podnajema stanovanja, ki je prvi 
na seznamu upravičencev za stanovanje tega površinskega 
razreda.

(2) Sklad upravičencu do podnajema stanovanja hkrati s 
ponudbo stanovanja v podnajem pošlje podnajemno pogodbo 
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in vabilo, da si v treh delovnih dneh od prejema vabila ogleda 
stanovanje.

(3) Upravičenec do podnajema stanovanja mora v 
14 dneh od prejema ponudbe iz prejšnjega odstavka ponudbo 
sprejeti ali zavrniti.

5. člen
(višina najemnine in subvencioniranje najemnine)

(1) Višina najemnine za stanovanja se določi v skladu z 
metodologijo za izračun neprofitne najemnine, kot jo določa 
zakon, ki ureja stanovanjska najemna razmerja (v nadaljnjem 
besedilu: neprofitna najemnina).

(2) Če je stanovanje, za katerega se najemnina določi v 
skladu s prejšnjim odstavkom, opremljeno ali delno opremljeno, 
se pri ugotavljanju vrednosti stanovanja za potrebe določitve 
višine najemnine upošteva tudi oprema v stanovanju.

(3) Vpliv opreme v stanovanju na vrednost stanovanja se 
določi v skladu s predpisom, ki ureja merila in način točkovanja 
stanovanj z namenom določitve vrednosti stanovanj kot osnove 
za določitev višine neprofitnih najemnin.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za subven-
cioniranje najemnine upoštevajo splošni pogoji za pridobitev 
subvencije k plačilu tržne najemnine, kot jih določa zakon, ki 
ureja stanovanjska najemna razmerja, pri čemer upravičencem 
ni treba izpolnjevati pogoja o uvrstitvi na prednostno listo na 
zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega 
stanovanja v občini stalnega prebivališča.

6. člen
(obseg kritja stroškov javnega najema stanovanj)

(1) Ministrstvo, pristojno za prostor, v izhodišču za pripra-
vo finančnega načrta sklada določi obseg stroškov za izvajanje 
javnega najema stanovanj na podlagi meril, določenih v tem 
členu.

(2) Za stroške zaposlenih sklada se priznajo stroški za 
zaposlitev naslednjega števila zaposlenih glede na število sta-
novanj, ki jih ima sklad v najemu:

‒ ob začetku izvajanja javnega najema je sklad upravičen 
do dveh dodatno zaposlenih;

‒ ob najetju 125 stanovanj in za vsakih 75 nadalje najetih 
stanovanj do skupno 500 stanovanj je sklad upravičen do ene-
ga dodatno zaposlenega;

‒ nad 500 stanovanj je sklad za vsakih 100 nadalje najetih 
stanovanj upravičen do enega dodatno zaposlenega.

(3) Za plačilo najemnine v primeru nezasedenosti stano-
vanja s podnajemniki v času od najema stanovanja do oddaje 
v podnajem se skladu za vsako sklenjeno pogodbo o oddaji 
stanovanja v javni najem prizna enkraten strošek v višini dveh 
mesečnih najemnin, ki jih sklad plačuje lastniku stanovanja.

(4) Stroški neuspele izterjave stroškov od podnajemnikov, 
ki izvirajo iz podnajema stanovanj in iz subsidiarne odgovor-
nosti za neplačilo obratovalnih stroškov, se krijejo v celoti, pri 
čemer se med te stroške vštevajo tudi morebitni stroški sodnih 
postopkov.

(5) Stroški iz prejšnjega odstavka se krijejo na podlagi 
sprejetega letnega poročila sklada za preteklo koledarsko leto.

(6) Za poravnavo razlike med najemnino, ki jo plačuje 
sklad, in neprofitno najemnino se zagotovijo sredstva v višini 
0,2-kratnika neprofitne najemnine za vsako najeto stanovanje.

7. člen
(vodenje evidenc)

(1) Za namen preverjanja izpolnjevanja pogodbenih ob-
veznosti najemnika, uveljavljanja in obrambe civilnopravnih 
zahtevkov ter priprave poročila iz 8. člena te uredbe sklad 
vzpostavi, vodi in vzdržuje evidenco najetih stanovanj, v kateri 
se vodijo podatki o:

1. številki in datumu sklenitve pogodbe o oddaji stanova-
nja v javni najem ter podnajemne pogodbe;

2. času trajanja pogodb iz prejšnje točke;

3. višini najemnine, ki jo sklad plačuje lastniku stanovanja;
4. začetku in času trajanja podnajema;
5. višini neprofitne najemnine;
6. zapisniku o ugotovitvi vrednosti stanovanja;
7. višini neizterjanih terjatev od podnajemnika;
8. višini odpisanih terjatev od podnajemnika.
(2) Podatki iz evidence iz prejšnjega odstavka se hranijo 

še pet let po prenehanju najemnega razmerja.

8. člen
(poročanje o izvajanju javne najemne službe)

Sklad mora o izvajanju javnega najema stanovanj poro-
čati v letnem poročilu.

KONČNA DOLOČBA

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00719-56/2021
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-2550-0050

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3957. Odlok o spremembah Odloka o spominski 
medalji »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE 
IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE 
SLOVENIJE«

Na podlagi prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 
7. člena ter tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o spominski medalji  

»30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE 
DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE«

1. člen
V Odloku o spominski medalji »30. OBLETNICA SAMO-

STOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE« 
(Uradni list RS, št. 81/21) se v 3. členu prvi odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»(1) Medalja se izjemoma do konca marca 2022 podeli 
tudi drugim slovenskim in tujim državljanom, kakor tudi slo-
venskim in tujim organizacijam, v spomin na njihov pomembni 
prispevek k nastajanju, krepitvi in razvoju slovenske državnosti 
v preteklih 30-ih letih.«.

2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. člen
Ministrstvo, pristojno za vojne veterane, samostojno ozi-

roma v sodelovanju z izročitelji medalj preverja obstoj pogojev 
iz 2. člena tega odloka, obvešča upravičence ter vodi in hrani 
evidenco o prejemnikih medalje skladno s predpisi, ki urejajo 
varovanje osebnih podatkov.«.
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KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-33/2021
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-1511-0013

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3958. Uredba o spremembah Uredbe o shemah 
neposrednih plačil

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o shemah  

neposrednih plačil

1. člen
V Uredbi o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, 

št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 
7/20, 78/20, 3/21 in 67/21) se v 1. členu v prvem odstavku 
2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plači-
la kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske 
politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Ured-
be Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 
608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2021/1017 z dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Ured-
bi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter pri-
log II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta (UL L št. 224 z dne 24. 6. 2021, str. 1), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1307/2013/EU);«.

4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 

11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativ-
nega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev 
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna pla-
čila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L 
št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Dele-
girano uredbo Komisije (EU) 2021/1418 z dne 23. junija 2021 

o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 glede pravil 
o kaznih v okviru shem pomoči za živali ali ukrepov podpore 
na žival (UL L št. 305 z dne 31. 8. 2021, str. 6), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 640/2014/EU);«.

6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 

17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim admini-
strativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja 
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 
69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2021/540 z dne 26. marca 2021 o spremembi Izvedbene ured-
be (EU) št. 809/2014 glede nekaterih obveznosti obveščanja, 
pregledov na kraju samem v zvezi z vlogami za pomoč na žival 
in zahtevki za plačilo v okviru ukrepov podpore na žival ter 
predložitve zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo 
(UL L št. 108 z dne 29. 3. 2021, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 809/2014/EU);«.

2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku tretja alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– za plačilo za mlade kmete se nameni za leto 2015 do 

1 %, za leto 2016 do leta 2021 do 1,5 % in za leto 2022 do 1,2 %;«.

3. člen
V 14. členu se v četrtem odstavku črta besedilo »ter je bil 

zdajšnji nosilec član te kmetije«.

4. člen
V 23. členu se besedilo »ter za leto 2016 in nadaljnja leta 

do 1,5 %« nadomesti z vejico in besedilom »za leto 2016 do 
leta 2021 do 1,5 % nacionalne letne zgornje meje iz priloge II 
Uredbe 1307/2013/EU ter za leto 2022 do 1,2 %«.

5. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 

sestavni del te uredbe.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-58/2021
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-2330-0112

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga

 

PRILOGA 
 
»Priloga 4: Povprečni hektarski pridelek ene vrste zelenjadnic in povprečni hektarski pridelek 
zelenjadnic skupaj v t/ha za leto 2022 
 

 t/ha 
zelje 25  
ohrovt 22  
cvetača in brokoli 15  
kitajsko zelje 21  
solata 15  
endivija 15  
radič 13  
špinača 10  
korenček 22  
rdeča pesa 24  
paradižnik 42  
paprika 20  
kumare 19  
čebula 15  
česen 6  
por 19  
fižol 1  
grah 4  
motovilec 6  
šparglji 4  
bučke 26  
bob 1,5   
Povprečni hektarski pridelek 
zelenjadnic skupaj 16  

 

«. 
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3959. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila, ekološko kmetovanje in plačila 
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko 

kmetovanje in plačila območjem z naravnimi  
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa 

razvoja podeželja Republike Slovenije  
za obdobje 2014–2020

1. člen
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plači-

la, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 
10/19, 76/19, 7/20, 61/20, 78/20 in 26/21) se v 1. členu v prvem 
odstavku v 2. točki besedilo »2019/2164 z dne 17. decembra 
2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi po-
drobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede 
ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 328 z 
dne 18. 12. 2019, str. 61)« nadomesti z besedilom »2021/181 z 
dne 15. februarja 2021 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 
o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških pro-
izvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora 
(UL L št. 53 z dne 16. 2. 2021, str. 99)«.

V 3. točki se besedilo »2020/1542 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 21. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za leta 2021 
do 2023 (UL L št. 356 z dne 26. 10. 2020, str. 1)« nadomesti z 
besedilom »2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi 
pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pan-
demije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo 
zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospo-
darstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30)«.

V 4. točki se besedilo »Uredbo (EU) 2020/2220 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi 
nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega 
kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 
ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 
in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 
in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in raz-
delitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 
28. 12. 2020, str. 1)« nadomesti z besedilom »Delegirano ured-
bo Komisije (EU) 2021/1017 z dne 15. aprila 2021 o spremembi 
Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropske-
ga parlamenta in Sveta (UL L št. 224 z dne 24. 6. 2021, str. 1)«.

V 6. točki se besedilo »Uredbo (EU) 2020/2220 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o 
določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 
2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) 

št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in upora-
be v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede 
sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L 
št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1)« nadomesti z besedilom 
»Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1017 z dne 15. apri-
la 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi 
(EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 
št. 224 z dne 24. 6. 2021, str. 1)«.

V 7. točki se besedilo »2018/276 z dne 23. februarja 2018 
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva 
spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike 
učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicij-
ske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4)« nadomesti 
z besedilom »2021/439 z dne 3. marca 2021 o spremembi 
Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 glede vključitve novega 
tematskega cilja v nomenklaturo kategorij ukrepov za ESRR, 
ESS in Kohezijski sklad v okviru cilja »naložbe za rast in delov-
na mesta« (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 149)«.

V 10. točki se besedilo »2017/723 z dne 16. februarja 2017 
o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega 
sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne 
kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za 
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 
25. 4. 2017, str. 1)« nadomesti z besedilom »2021/1418 z 
dne 23. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 
št. 640/2014 glede pravil o kaznih v okviru shem pomoči za 
živali ali ukrepov podpore na žival (UL L št. 305 z dne 31. 8. 
2021, str. 6)«.

V 13. točki se besedilo »2020/1009 z dne 10. julija 2020 
o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) 
št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize 
zaradi izbruha COVID-19 (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 
1)« nadomesti z besedilom »2021/73 z dne 26. januarja 2021 
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi 
pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 27 
z dne 27. 1. 2021, str. 9)«.

V 14. točki se besedilo »2020/1009 z dne 10. julija 2020 
o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014 in (EU) 
št. 809/2014 v zvezi z nekaterimi ukrepi za reševanje krize 
zaradi izbruha COVID-19 (UL L št. 224 z dne 13. 7. 2020, str. 
1)« nadomesti z besedilom »2021/540 z dne 26. marca 2021 
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede ne-
katerih obveznosti obveščanja, pregledov na kraju samem v 
zvezi z vlogami za pomoč na žival in zahtevki za plačilo v okviru 
ukrepov podpore na žival ter predložitve zbirne vloge, vlog za 
pomoč ali zahtevkov za plačilo (UL L št. 108 z dne 29. 3. 2021, 
str. 15)«.

V 16. točki se besedilo »2018/967 z dne 26. aprila 2018 
o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 v zvezi 
z neupoštevanjem plačilnih rokov in menjalnim tečajem, ki 
se uporablja pri pripravi izjave o odhodkih (UL L št. 174 z 
dne 10. 7. 2018, str. 2)« nadomesti z besedilom »2021/1336 
z dne 2. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 
št. 907/2014 glede finančnega upravljanja (UL L št. 289 z dne 
12. 8. 2021, str. 6)«.

V 17. točki se besedilo »2019/936 z dne 6. junija 2019 
o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) 
št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumen-
tov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja 
(UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58)« nadomesti z besedilom 
»2021/1337 z dne 18. junija 2021 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) št. 908/2014 glede finančnega upravljanja (UL L 
št. 289 z dne 12. 8. 2021, str. 9)«.

V tretjem odstavku se besedilo »letu 2021« nadomesti z 
besedilom »letih 2021 in 2022«.
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2. člen
V 2. členu se v 1. točki besedilo »78/20 in 3/21« nadome-

sti z besedilom »78/20, 3/21, 67/21 in 197/21«.

3. člen
V 6. členu se v drugem odstavku v:
– napovednem stavku znesek »525.233.314,67 eura« 

nadomesti z zneskom »696.233.314,67 eura«;
– prvi alineji znesek »206.487.386,67 eura« nadomesti z 

zneskom »270.487.386,67 eura«;
– drugi alineji znesek »66.131.000 eurov« nadomesti z 

zneskom »88.131.000 eurov«;
– tretji alineji znesek »252.614.928 eurov« nadomesti z 

zneskom »337.614.928 eurov«.
V osmem odstavku se besedilo »letu 2021« nadomesti z 

besedilom »letih 2021 in 2022«.

4. člen
V 10. členu se v četrtem odstavku besedilo »letu 2021« 

nadomesti z besedilom »letih 2021 in 2022«.

5. člen
V 11. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka v skladu 

z drugim pododstavkom petega odstavka 28. člena Uredbe 
1305/2013/EU in PRP 2014–2020 nove obveznosti za izvajanje 
ukrepa KOPOP, prevzete v letu 2021, trajajo dve leti (v letih 
2021 in 2022), nove obveznosti, prevzete v letu 2022, pa eno 
leto (v letu 2022).«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odsta-
vek, se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:

»V letih 2021 in 2022 se obveznost podaljša v skladu 
s tretjim pododstavkom petega odstavka 28. člena Uredbe 
1305/2013/EU in PRP 2014–2020.«.

Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo šesti do osmi 
odstavek.

Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(9) Pri podaljšanju zaključene petletne obveznosti izva-
janja posamezne operacije iz 1. do 6. točke drugega odstavka 
23. člena te uredbe, je lahko ugotovljena površina od vstopne 
površine te obveznosti zmanjšana za največ deset odstotkov, 
sicer se plačilo operacije zavrne.«.

Dosedanji deveti do šestnajsti odstavek postanejo deseti 
do sedemnajsti odstavek.

6. člen
V 21. členu se v enajstem odstavku besedilo »letu 2021« 

nadomesti z besedilom »letih 2021 in 2022«.

7. člen
V 31. členu se v prvem odstavku za besedo »Žalca« 

črtata vejica in besedilo »iz predpisa, ki ureja vodovarstvena 
območja za občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, ter 
predpisa, ki ureja vodovarstveno območje za javno oskrbo s 
pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž 
in delu občine Ljutomer«.

8. člen
V 91. členu se v prvem odstavku za besedo »Žalca« 

črtata vejica in besedilo »iz predpisa, ki ureja vodovarstvena 
območja za občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, ter 
predpisa, ki ureja vodovarstveno območje za javno oskrbo s 
pitno vodo v občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž 
in delu občine Ljutomer«.

9. člen
V 120. členu se v drugem odstavku besedilo »letu 2021« 

nadomesti z besedilom »letih 2021 in 2022«.

10. člen
V 122. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka v skladu 

z drugim pododstavkom tretjega odstavka 29. člena Uredbe 
1305/2013/EU in PRP 2014–2020 nove obveznosti za izvajanje 
ukrepa EK, prevzete v letu 2021, trajajo dve leti (v letih 2021 
in 2022), nove obveznosti, prevzete v letu 2022, pa eno leto 
(v letu 2022).«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se besedilo »letu 2021« nadomesti z besedilom »letih 
2021 in 2022«.

Dosedanji tretji do deveti odstavek postanejo četrti do 
deseti odstavek.

11. člen
V 124. členu se v devetem odstavku besedilo »letu 2021« 

nadomesti z besedilom »letih 2021 in 2022«.

12. člen
V 132. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka v skladu 

z drugim pododstavkom tretjega odstavka 29. člena Uredbe 
1305/2013/EU in PRP 2014–2020 nove obveznosti za ekološko 
pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, prevzete v 
letu 2021, trajajo dve leti (v letih 2021 in 2022), nove obvezno-
sti, prevzete v letu 2022, pa eno leto (v letu 2022).«.

Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti 
odstavek.

V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi od-
stavek, se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.

Za novim sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, 
ki se glasi:

»(8) Ne glede na določbo petega odstavka tega člena se 
za leto 2021 šteje, da se kot izpolnitev zahteve iz prve alineje 
prvega odstavka prejšnjega člena upošteva, če je usposablja-
nje za KMG opravljeno do 15. februarja 2022.«.

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti od-
stavek, se besedilo »četrtega, petega in šestega« nadomesti z 
besedilom »petega, šestega, sedmega in osmega«.

Dosedanji osmi odstavek postane deseti odstavek.

13. člen
V 133. členu se v sedmem odstavku beseda »četrtega« 

nadomesti z besedo »petega«.
V osmem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z 

besedo »desetega«.
V dvaindvajsetem odstavku se beseda »petega« nado-

mesti z besedo »šestega«.
V triindvajsetem odstavku se beseda »šestega« nadome-

sti z besedo »sedmega«.
Za triindvajsetim odstavkom se doda nov štiriindvajseti 

odstavek, ki se glasi:
»(24) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega čle-

na agencija za opravljeno usposabljanje iz osmega odstavka 
prejšnjega člena iz evidence izobraževanja 1. marca 2022 
prevzame naslednja podatka o opravljenem usposabljanju za 
zadevno KMG:

– številko KMG-MID in
– število opravljenih ur rednega usposabljanja.«.
Dosedanji štiriindvajseti do devetindvajseti odstavek po-

stanejo petindvajseti do trideseti odstavek.

14. člen
V 150. členu se v 3. točki za besedo »Žalca« črtata vejica 

in besedilo »iz predpisa, ki ureja vodovarstvena območja za 
občini Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, ter predpisa, ki 
ureja vodovarstveno območje za javno oskrbo s pitno vodo v 
občinah Ormož, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž in delu občine 
Ljutomer«.
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15. člen
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 

sestavni del te uredbe.

16. člen
V prilogi 16 se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) Če upravičenec obseg površin, vključenih v obve-

znost ukrepa KOPOP in ukrepa EK, zmanjša za več kot 10 % 
v primerjavi z vstopno površino, se v tekočem letu plačilo 
zadevnega zahtevka zavrne oziroma ukine v skladu s pregle-
dnico 3. Ne glede na določbe prejšnjega stavka se v primeru 
podaljšanja zaključene petletne obveznosti zavrnitve in ukinitve 
plačil iz preglednice 3 ne upoštevajo. V primeru podaljšanja 
zaključene petletne obveznosti se plačilo za celotno operacijo 
ukrepa KOPOP iz 1. do 6. točke drugega odstavka 23. člena te 
uredbe ne dodeli, če se ugotovi, da je ugotovljena površina do-
ločene zahteve za več kot 10 % manjša od vstopne površine.«.

V devetem odstavku se v drugem stavku beseda »ukini-
tve« nadomesti z besedilom »zavrnitve in ukinitve«.

Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Če je z upravnim pregledom oziroma s pregledom 

na kraju samem ugotovljeno, da so na poljini, vključeni v 
zahtevo POZ_KOL, žita prisotna več kot trikrat, je na polji-
ni, vključeni v zahtevo POZ_KOL, število kmetijskih rastlin v 
kolobarju manjše od tri oziroma so na poljini, vključeni v zah-
tevo POZ_KOL, trava in travno deteljne mešanice v kolobar 
vključene več kot trikrat in da vsaj ena od navedenih kršitev 
obsega več kot 15- % delež poljine z zahtevo POZ_KOL, se 
plačilo zahteve POZ_KOL na tej poljini v tekočem letu zavrne 
za delež ugotovljene kršitve. Če sta bili v tekočem letu na isti 
poljini ugotovljeni kršitvi z upravnim pregledom in pregledom 
na kraju samem, se upošteva zavrnjena površina ugotovljena 
z upravnim pregledom.«.

Za devetnajstim odstavkom se doda nov dvajseti odsta-
vek, ki se glasi:

»(20) Če upravičenec v času podaljšanja obveznosti EK 
ni pridobil certifikata za ekološko pridelavo oziroma predelavo 
kmetijskih pridelkov oziroma živil, se v tekočem letu plačilo za 
ukrep EK zavrne.«.

Dosedanji dvajseti do osemindvajseti odstavek postanejo 
enaindvajseti do devetindvajseti odstavek.

KONČNA DOLOČBA

17. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-59/2021
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-2330-0115

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



Stran 12486 / Št. 197 / 17. 12. 2021 Uradni list Republike Slovenije

Priloga

Priloga 
 
»Priloga 5: Najožja vodovarstvena območja – državni nivo (VVO_I_DR) 
 
 

OBČINA KATASTRSKA OBČINA 
ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST

195 APAČE 181 APAČE DEL 
  183 LUTVERCI DEL 
  182 SEGOVCI DEL 

5 BOROVNICA 2004 BOROVNICA DEL 
  2006 ZABOČEVO DEL 

151 BRASLOVČE 984 LETUŠ DEL 
  983 MALE BRASLOVČE DEL 
  991 ORLA VAS DEL 

8 BREZOVICA 1724 BREZOVICA DEL 
  1703 JEZERO DEL 
  1652 RAKITNA DEL 

17 ČRNOMELJ 1552 ADLEŠIČI DEL 
  1561 DAMELJ DEL 
  1540 DOBLIČE DEL 
  1539 MAVRLEN DEL 
  1560 SINJI VRH DEL 

18 DESTRNIK 351 SVETINCI DEL 
21 DOBROVA-POLHOV GRADEC 1989 ŠENTJOŠT DEL 
29 GORNJA RADGONA 189 HERCEGOVŠČAK DEL 

  190 LOMANOŠE DEL 
159 HAJDINA 399 DRAŽENCI DEL 

  397 HAJDINA DEL 
  396 SKORBA DEL 

160 HOČE-SLIVNICA 695 BOHOVA DEL 
  699 HOČKO POHORJE DEL 
  698 PIVOLA DEL 
  701 POLANA DEL 
  700 SLIVNIŠKO POHORJE DEL 

35 HRPELJE-KOZINA 2562 ARTVIŽE DEL 
  2561 BREZOVICA DEL 
  2582 GOLAC DEL 
  2572 HOTIČNA DEL 
  2557 OCIZLA DEL 
  2554 RODIK DEL 
  2573 SLIVJE DEL 

37 IG 1700 IG DEL 
  1701 IŠKA LOKA DEL 
  1707 IŠKA VAS DEL 
  1702 TOMIŠELJ DEL 
  1706 VRBLJENE DEL 
  1712 ZAPOTOK DEL 

41 JESENICE 2178 KOROŠKA BELA DEL 
  2174 PLANINA DEL 
  2173 PLAVŠKI ROVT DEL 
  2179 POTOKI DEL 

163 JEZERSKO 2076 ZGORNJE JEZERSKO DEL 
45 KIDRIČEVO 394 GEREČJA VAS DEL 

  434 PONGRCE DEL 
  435 ŠIKOLE DEL 

50 KOPER 2617 HRASTOVLJE DEL 
  2614 KUBED DEL 
  2615 LOKA DEL 
  2616 PODPEČ DEL 
  2584 ZAZID DEL 

61 LJUBLJANA 1738 DRAVLJE DEL 
  1749 GAMELJNE DEL 
  1777 JAVOR DEL 
  1734 JEŽICA DEL 
  1770 KAŠELJ DEL 
  1776 LIPOGLAV DEL 
  1730 MOSTE DEL 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 
ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST

  1757 NADGORICA DEL 
  1774 PODMOLNIK DEL 
  1775 SOSTRO DEL 
  1735 STOŽICE DEL 
  1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO DEL 
  1729 ŠMARTNO OB SAVI DEL 
  1779 TREBELJEVO DEL 
  1778 VOLAVLJE DEL 
  1739 ZGORNJA ŠIŠKA DEL 

64 LOGATEC 2008 ROVTE DEL 
208 LOG-DRAGOMER 1996 LOG DEL 
70 MARIBOR 636 KAMNICA DEL 

  658 KOROŠKA VRATA DEL 
  638 KRČEVINA DEL 
  2713 OB ŽELEZNICI DEL 
  679 RAZVANJE DEL 
  637 ROŠPOH DEL 
  678 SPODNJE RADVANJE DEL 
  680 TEZNO DEL 

73 METLIKA 1507 GRABROVEC DEL 
  1504 HRAST PRI JUGORJU DEL 
  1515 METLIKA DEL 

076 MISLINJA 866 ŠENTVID NAD VALDEKOM DEL 
169 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 708 SKOKE DEL 
173 POLZELA 982 PODVIN DEL 

  992 POLZELA DEL 
96 PTUJ 389 NOVA VAS PRI PTUJU DEL 

  385 PODVINCI DEL 
98 RAČE-FRAM 702 RANČE DEL 

177 RIBNICA NA POHORJU 824 HUDI KOT DEL 
108 RUŠE 665 RUŠE DEL 
178 SELNICA OB DRAVI 630 GEREČJA VAS DEL 
109 SEMIČ 1530 BLATNIK DEL 

  1521 ČRMOŠNJICE DEL 
112 SLOVENJ GRADEC 861 DOBRAVA DEL 

  846 GRADIŠČE DEL 
  845 PAMEČE DEL 
  854 PODGORJE DEL 
  848 SELE DEL 
  856 SPODNJI RAZBOR DEL 
  860 ŠMIKLAVŽ DEL 
  847 VRHE DEL 
  855 ZGORNJI RAZBOR DEL 

113 SLOVENSKA BISTRICA 748 SPODNJA POLSKAVA DEL 
  750 VRHLOGA DEL 

115 STARŠE 715 MARJETA NA DRAVSKEM POLJU DEL 
123 ŠKOFLJICA 1697 LANIŠČE DEL 

  1698 PIJAVA GORICA DEL 
  1696 RUDNIK DEL 
  1709 ŽELIMLJE DEL 

125 ŠMARTNO OB PAKI 973 REČICA OB PAKI DEL 
  972 ŠMARTNO OB PAKI DEL 

135 VIDEM 421 LANCOVA VAS DEL 
  422 SELA DEL 

140 VRHNIKA 1997 BLATNA BREZOVICA DEL 
  2692 SMREČJE DEL 
  1998 VELIKA LIGOJNA DEL 
  2002 VRHNIKA DEL 
  2000 ZAPLANA DEL 

141 VUZENICA 815 PRIMOŽ NA POHORJU DEL 
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Karta 1: Najožja vodovarstvena območja – državni nivo (VVO_I_DR) 
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3960. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 
o preprečevanju in zmanjševanju emisije 
delcev iz gradbišč

Na podlagi drugega odstavka 19. člena in 115. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 
– ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slo-
venije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe  

o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev 
iz gradbišč

1. člen
V Uredbi o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev 

iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) se v 3. členu v prvem 
odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1. delci so delci PM10 in PM2,5 v zunanjem zraku v skladu 
s predpisom, ki ureja kakovost zunanjega zraka;«.

11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. skladiščenje gradbenih odpadkov je začasno skla-

diščenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;«.
Na koncu 12. točke se podpičje nadomesti s piko in črta 

13. točka.

2. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za motorje, za ka-

tere je bila pridobljena homologacija po 1. januarju 2017, ozna-
čevanje motorjev opravlja v skladu z Uredbo (EU) 2016/1628 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o 
zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij plinastih in trdnih 
onesnaževal in homologacijo za motorje z notranjim izgoreva-
njem za necestno mobilno mehanizacijo, o spremembi uredb 
(EU) št. 1024/2012 in (EU) št. 167/2013 ter o spremembi in 
razveljavitvi Direktive 97/68/ES (UL L št. 252 z dne 16. 9. 2016, 
str. 53), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2021/1068 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o spremembi 
Uredbe (EU) 2016/1628 v zvezi z njenimi prehodnimi določba-
mi za nekatero mehanizacijo, opremljeno z motorji v razponu 
moči večji ali enaki 56 kW in manjši od 130 kW ter z močjo 
večjo ali enako 300 kW, za obravnavo posledic krize zaradi 
COVID-19 (UL L št. 230 z dne 30. 6. 2021, str. 1).«.

3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedilom 

»stopnje IIIA« doda besedilo »ali novejšo stopnjo zmanjšanja 
emisij«.

4. člen
V 6. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da 

se glasita:
»(3) Na gradbiščih iz drugega odstavka 2. člena te ured-

be je prepovedano gradbene odpadke ali mineralne surovine 
obdelovati s postopki drobljenja, lomljenja ali mletja z napra-
vami, vključno s premičnimi napravami za obdelavo gradbenih 
odpadkov, razen če so opremljene za zajem in čiščenje izsto-
pnega zraka ali pa se na vseh transportnih trakovih in izstopnih 
odprtinah stalno uporabljajo samodejno vodene naprave, ki 
proizvajajo vodno meglico ali vodno zaveso, ali se voda upo-
rablja v postopkih obdelave. Če izstopni material po postopku 
drobljenja, lomljenja ali mletja vsebuje material zrnatosti z ve-
likostjo manj kakor 5 mm, je treba zagotoviti zaprto ali pokrito 
skladiščenje tega materiala.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru 
razglašene čezmerne onesnaženosti z delci PM10, ki jo izda 

Agencija Republike Slovenije za okolje, na gradbiščih na ob-
močju degradiranega okolja, če površina gradbišča presega 
4 000 m2 ali če prostornina gradbišča presega 10 000 m3, pre-
povedano gradbene odpadke ali mineralne surovine obdelovati 
s postopki, določenimi v prejšnjem odstavku.«.

5. člen
V 8. členu se v prvem odstavku v sedmi alineji številka 

»40« nadomesti s številko »20«.

6. člen
V 9. členu se v drugem odstavku črta četrta alineja.
Dosedanja peta do osma alineja postanejo četrta do 

sedma alineja.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Investitor mora pred začetkom gradnje zagotoviti iz-

delavo elaborata in ob spremembah med gradnjo zagotoviti, da 
izvajalec elaborat po potrebi dopolni v primeru, da gre za upo-
rabo drugačne gradbene mehanizacije in drugih naprav, ki bodo 
na gradbišču, za drugačne ukrepe proti prašenju ob rušenju ozi-
roma razgradnji objektov ali za drugačno ravnanje z gradbenimi 
odpadki, pri čemer mora elaborat ostati skladen z določbami 
od 4. do 8. člena te uredbe ter zahtevami iz okoljevarstvenega 
soglasja in okoljevarstvenih dovoljenj, če so ta pridobljena.«.

Četrti do osmi odstavek se črtajo.
Dosedanji deveti odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji deseti odstavek se črta.

7. člen
V 10. členu se v drugem odstavku črta četrta alineja.
Dosedanja peta do osma alineja postanejo četrta do 

sedma alineja.

8. člen
V 11. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji prvi odstavek postane edini odstavek.

9. člen
V 14. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»1. ne zagotovi, da ob spremembah med gradnjo izva-

jalec elaborat po potrebi dopolni (tretji odstavek 9. člena);«.
V 2. točki se beseda »deveti« nadomesti z besedo »četrti«.

KONČNA DOLOČBA

10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00719-57/2021
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-2550-0065

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o začasnih ukrepih za preprečevanje 
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega 
odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstav-
ka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 
32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 
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– uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) in v zvezi s 3. točko iz-
reka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 
in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 z 
dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o začasnih ukrepih za preprečevanje  

in obvladovanje okužb z nalezljivo  
boleznijo COVID-19

1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in ob-

vladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 174/21, 177/21, 185/21 in 190/21) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»2. člen
(1) Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadalj-

njem besedilu: pogoj PCT) je izpolnjen, če se osebe izkažejo 
z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od 
spodaj navedenih dokazil, in sicer:

1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni 
starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši 
od 48 ur od odvzema brisa;

2. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim 
izkazujejo, da so prejele:

– drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Bion-
tech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 
Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya 
National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva 
CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 
Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 
Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizva-
jalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin 
proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh 
cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;

– odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizva-
jalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi 
z dnem cepljenja;

3. z dokazilom o cepljenju proti COVID-19, s katerim izka-
zujejo, da so prejele poživitveni odmerek cepiva iz prve alineje 
prejšnje točke, razen cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proi-
zvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum In-
stitute of India/AstraZeneca. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;

4. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je sta-
rejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar 
ni starejši od 180 dni;

5. z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in doka-
zilom o cepljenju iz 2. točke tega člena, s katerim dokazujejo, 
da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega 
rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene 
z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 2. točke tega člena. 
Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;

6. z dokazilom o prebolevnosti iz 4. točke in dokazilom o 
cepljenju iz 2. točke tega člena, s katerim dokazujejo, da so bile 
v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa 
PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmer-
kom cepiva iz prve alineje 2. točke tega člena in da so prejele 
poživitveni odmerek. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja.

(2) Dokazilo o cepljenju proti COVID-19 iz 2. in 5. točke 
prejšnjega odstavka je za osebe, ki so starejše od 18 let, ve-
ljavno, če ni starejše od 270 dni.

(3) Kot dokazilo iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi:
– digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati 

obliki, opremljeno s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
– digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali 

papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake 
podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje 
države izdal v angleškem jeziku.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. februarja 
2022.

Št. 00725-110/2021
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-2711-0231

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3962. Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih 
ukrepov iz Zakona o nujnih ukrepih 
na področju zdravstva

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena, četrtega odstav-
ka 21. člena, petega odstavka 22. člena in drugega odstavka 
41. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Ura-
dni list RS, št. 112/21 in 189/21) je Vlada Republike Slovenije 
sprejela

S K L E P
o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov  

iz Zakona o nujnih ukrepih na področju 
zdravstva

I
Ukrep iz 14. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju 

zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21 in 189/21; v nadaljnjem 
besedilu: ZNUPZ) za zagotavljanje podaljšane obravnave za 
osebe, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2 in se 
po končani medicinski rehabilitaciji pri izvajalcih bolnišnične 
dejavnosti ali izvajalcih zdravstvene dejavnosti na terciarni 
ravni zaradi nepopolne samooskrbe ne morejo vrniti v domače 
okolje, se podaljša do 30. junija 2022.

II
Ukrep izvajanja mikrobioloških preiskav sekvenciranja 

genoma SARS-CoV-2 in spremljanje virusa SARS-CoV-2 v 
odpadnih vodah ter natančna karakterizacija variantnih virusov 
iz 21. člena ZNUPZ se podaljša do 30. junija 2022.

III
Ukrep izvajanja mikrobioloških preiskav glede virusa 

SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo iz 22. čle-
na ZNUPZ se podaljša do 30. junija 2022.

IV
Ukrep upravičenosti do dodatka za delo s pacienti in 

uporabniki, obolelimi za COVID-19, iz 41. člena ZNUPZ se 
podaljša do 30. junija 2022.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-108/2021
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-2711-0223

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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3963. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov 
upravičenosti do dodatka za neposredno 
delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi 
za COVID-19

Na podlagi sedmega odstavka 33. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epi-
demije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 
82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) je Vlada Republike Slo-
venije sprejela

S K L E P
o podaljšanju veljavnosti ukrepov  

upravičenosti do dodatka za neposredno  
delo s pacienti oziroma uporabniki,  

obolelimi za COVID-19

I
Ukrepi upravičenosti do dodatka za neposredno delo s 

pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, iz prvega, 
drugega in petega odstavka 33. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 
– ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) se podaljšajo do 30. junija 2022.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-106/2021
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-2711-0228

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3964. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa 
zagotavljanja izvajanja podaljšane obravnave

Na podlagi petega odstavka 54. člena Zakona o doda-
tnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 15/21 in 112/21 – ZNUPZ) je Vlada Republike Slovenije 
sprejela

S K L E P
o podaljšanju veljavnosti ukrepa zagotavljanja 

izvajanja podaljšane obravnave

I
Ukrep zagotavljanja izvajanja podaljšane obravnave 

iz 54. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21 in 112/21 – ZNUPZ) se 
podaljša do 30. junija 2022.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-107/2021
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-2711-0224

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3965. Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže 
za januar, februar in marec 2022

Na podlagi petega odstavka 30. člena Uredbe o embalaži 
in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21) je Vlada Repu-
blike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi deležev odpadne embalaže za januar, 

februar in marec 2022

I
Deleži odpadne embalaže za januar, februar in marec 

2022 so:

1. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala PAPIR:
– za družbo Dinos d. o. o., 21,20 %,
– za družbo Embakom, d. o. o., 7,63 %,
– za družbo Surovina d. o. o., 21,03 %,
– za družbo Interseroh d. o. o., 10,52 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 30,92 %,
– za družbo Slopak d. o. o., 8,70 %;
2. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala STE-

KLO:
– za družbo Dinos d. o. o., 22,40 %,
– za družbo Embakom, d. o. o., 8,56 %,
– za družbo Surovina d. o. o., 13,78 %,
– za družbo Interseroh d. o. o., 4,97 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 39,75 %,
– za družbo Slopak d. o. o., 10,54 %;
3. za odpadno embalažo iz embalažnih materialov PLA-

STIKA IN KOVINE (mešana embalaža):
– za družbo Dinos d. o. o., 18,73 %,
– za družbo Embakom, d. o. o., 8,14 %,
– za družbo Surovina d. o. o., 19,44 %,
– za družbo Interseroh d. o. o., 6,78 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 30,99 %,
– za družbo Slopak d. o. o., 15,92 %;
4. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala LES:
– za družbo Dinos d. o. o., 33,77 %,
– za družbo Embakom, d. o. o., 9,03 %,
– za družbo Surovina d. o. o., 25,41 %,
– za družbo Interseroh d. o. o., 8,46 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 15,48 %,
– za družbo Slopak, d. o. o., 7,85 %.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2022.

Št. 00719-58/2021
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-2550-0079

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3966. Sklep o višini penalov za vsako začeto tono 
ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 136. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 
– ZIURKOE in 158/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela
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S K L E P
o višini penalov za vsako začeto tono 

ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2021

I
Višina penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljiko-

vega dioksida za leto 2021 je 110,45 eura.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-59/2021
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-2550-0016

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3967. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče 
Drama Ljubljana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 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

S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega 

zavoda Slovensko narodno gledališče Drama 
Ljubljana

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko na-

rodno gledališče Drama Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03, 
46/05, 99/08 in 76/17) se v 13. členu tretji odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj na podlagi javne-
ga razpisa. Kadar pomočnika ravnatelja imenuje vršilec dolžnosti 
ravnatelja, ga lahko imenuje brez javnega razpisa, in sicer za 
obdobje, za katerega je imenovan vršilec dolžnosti ravnatelja.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ravnatelj poskrbi za vpis sprememb v sodni register 

skladno z veljavnimi predpisi.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-51/2021
Ljubljana, dne 17. decembra 2021
EVA 2021-3340-0070

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorica mag. Mateja Lekan Štrukelj • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 
31. 12. 2021 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je vračunan 5 % 
DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska 
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,  
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(01) 2001 841/868,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

VSEBINA

VLADA
3956. Uredba o izvajanju javnega najema stanovanj 12479
3958. Uredba o spremembah Uredbe o shemah nepo-

srednih plačil 12481
3959. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, eko-
loško kmetovanje in plačila območjem z naravnimi 
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa ra-
zvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 12483

3960. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o pre-
prečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz grad-
bišč 12489

3957. Odlok o spremembah Odloka o spominski medalji 
»30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE 
DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE« 12480

3961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za-
časnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 12489

3962. Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov 
iz Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva 12490

3963. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov upraviče-
nosti do dodatka za neposredno delo s pacienti 
oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 12491

3964. Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa zagotavlja-
nja izvajanja podaljšane obravnave 12491

3965. Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za 
januar, februar in marec 2022 12491

3966. Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvi-
valenta ogljikovega dioksida za leto 2021 12491

3967. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega za-
voda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana 12492
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