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Leto XXXII

DRŽAVNI ZBOR
1925.

Sklep o pravici nadomeščanja poslanke

Na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), 14. člena Zakona o
poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11, 48/12 in 17/22), 13. člena v povezavi s
17. členom in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na
seji 9. junija 2022 sprejel

Juvan opravlja funkcijo državnega sekretarja, opravlja funkcijo
poslanca Državnega zbora od današnjega dne Milan Jakopovič, rojen 18. julija 1972, stanujoč Kidričeva cesta 27C,
Škofja Loka.
Št. 020-02/22-25/7
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 104-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

SKLEP
o pravici nadomeščanja poslanke
V času, dokler poslanka Tanja Fajon opravlja funkcijo ministrice, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Jonas Žnidaršič, rojen 30. januarja 1962, stanujoč
Vrhovci, cesta XXII 13, Ljubljana.
Št. 020-02/22-24/7
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 103-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

1926.

Sklep o pravici nadomeščanja poslanca

Na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), 14. člena Zakona o
poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11, 48/12 in 17/22), 13. člena v povezavi s
17. členom in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na
seji 9. junija 2022 sprejel

SKLEP
o pravici nadomeščanja poslanca
V času, dokler poslanec Luka Mesec opravlja funkcijo
ministra in Asta Vrečko opravlja funkcijo ministrice ter Dan

1927.

Sklep o pravici nadomeščanja poslanca

Na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), 14. člena Zakona o
poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11, 48/12 in 17/22), 13. člena v povezavi s
17. členom in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na
seji 9. junija 2022 sprejel

SKLEP
o pravici nadomeščanja poslanca
V času, dokler poslanec Matej Arčon opravlja funkcijo ministra in Dani (Danijel) Bešič Loredan opravlja funkcijo ministra,
opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne
Aleksander Prosen Kralj, rojen 28. novembra 1985, stanujoč
Vrbovo 56, Ilirska Bistrica.
Št. 020-02/22-26/7
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 105-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

Stran

6016 /
1928.

Št.
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Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o izvolitvi podpredsednika
Državnega zbora

Sklep o pravici nadomeščanja poslanca

Na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), 14. člena Zakona o
poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11, 48/12 in 17/22), 13. člena v povezavi s
17. členom in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na
seji 9. junija 2022 sprejel

Za podpredsednika Državnega zbora se izvoli Danijel
Krivec.
Št. 020-02/22-23/3
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 102-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

SKLEP
o pravici nadomeščanja poslanca
V času, dokler poslanec Matjaž Han opravlja funkcijo
ministra, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Soniboj Knežak, rojen 13. maja 1962, stanujoč Trg
Franca Kozarja 16B, Hrastnik.
Št. 020-02/22-27/7
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 106-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

1929.

Sklep o prenehanju mandata poslanke,
ki je nastopila funkcijo generalne sekretarke
Vlade

Na podlagi pete alineje prvega odstavka in drugega odstavka 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11, 48/12 in 17/22)
je Državni zbor na seji 9. junija 2022 sprejel

SKLEP
o prenehanju mandata poslanke, ki je nastopila
funkcijo generalne sekretarke Vlade
Državni zbor na podlagi Odločbe Vlade z dne 1. 6. 2022
ugotavlja, da je poslanka Barbara Kolenko Helbl nastopila funkcijo generalne sekretarke Vlade Republike Slovenije, ki ni združljiva s funkcijo poslanke, zato ji preneha mandat poslanke.

1931.

Na podlagi prve alineje 164. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), prvega in tretjega odstavka 19. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21)
ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na
seji 9. junija 2022 sprejel

SKLEP
o razrešitvi sodnika Ustavnega sodišča
Republike Slovenije
Funkcije sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
se razreši:
dr. Marijan PAVČNIK z dnem 31. 12. 2022.
Št. 700-03/22-1/5
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 84-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

Št. 020-12/22-32/8
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 99-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

1930.

Sklep o izvolitvi podpredsednika
Državnega zbora

Na podlagi 112. in 199. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor
na seji 9. junija 2022 sprejel

Sklep o razrešitvi sodnika Ustavnega sodišča
Republike Slovenije

1932.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o
sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14
– ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na
seji 9. junija 2022 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

82 / 15. 6. 2022 /

Stran

6017

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Nina ZUPAN na sodniško mesto okrožne sodnice na
Okrožnem sodišču v Kranju.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mojca ŠVARA BUDA na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Sežani.

Št. 700-05/22-11/10
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 2671-VIII

Št. 700-05/22-12/8
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 2681-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

1933.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

1935.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o
sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14
– ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17,
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji
9. junija 2022 sprejel

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o
sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14
– ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17,
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji
9. junija 2022 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Mateja ŠPES na sodniško mesto okrožne sodnice
na Okrožnem sodišču v Kranju.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mojca MLINARIČ na sodniško mesto okrožne sodnice na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-05/22-11/11
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 2671-VIII

Št. 700-05/22-13/10
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 2701-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

1934.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o
sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14
– ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17,
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji
9. junija 2022 sprejel

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

1936.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o
sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14
– ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17,
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji
9. junija 2022 sprejel

Stran

6018 /

Št.

82 / 15. 6. 2022

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Eva SENICA VISOČNIK na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Kristina BOŠNJAK na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru.

Št. 700-05/22-13/11
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 2701-VIII

Št. 700-05/22-15/8
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 2714-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

1937.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

1939.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o
sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14
– ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17,
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji
9. junija 2022 sprejel

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o
sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14
– ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17,
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji
9. junija 2022 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Zoran ŠUĆUR na sodniško mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Celju.

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Brina FELC na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Velenju.

Št. 700-05/22-14/8
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 2703-VIII

Št. 700-05/22-16/8
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 2720-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

1938.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o
sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14
– ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17,
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji
9. junija 2022 sprejel

1940.

Sklep o razrešitvi člana Upravnega odbora
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o skladu za
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08)
ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na
seji 9. junija 2022 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o razrešitvi člana Upravnega odbora
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne
elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško

Št.

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

1941.

Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članici
Programskega sveta RTV Slovenija

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 –
ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14),
112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17,
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 9. junija 2022 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi prenehanja mandata članici
Programskega sveta RTV Slovenija
Ugotovi se, da je Nastia Flegar podala odstopno izjavo
z mesta članice Programskega sveta RTV Slovenija, zato ji
preneha mandat članice Programskega sveta RTV Slovenija,
imenovane s Sklepom o imenovanju sedmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega

Stran

6019

odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija z dne
28. 4. 2020 (Uradni list RS, št. 60/20).
Št. 010-02/22-13/5
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 94-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

V Upravnem odboru Sklada za financiranje razgradnje
Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško se razreši član:
Gregor KORENE.
Št. 412-01/22-4/7
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 93-IX

82 / 15. 6. 2022 /

1942.

Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu
Programskega sveta RTV Slovenija

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 –
ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14),
112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17,
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 9. junija 2022 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi prenehanja mandata članu
Programskega sveta RTV Slovenija
Ugotovi se, da je Mitja Čander podal odstopno izjavo
z mesta člana Programskega sveta RTV Slovenija, zato mu
preneha mandat člana Programskega sveta RTV Slovenija,
imenovanega s Sklepom o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega
odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija z dne
27. 12. 2021 (Uradni list RS, št. 207/21).
Št. 010-02/22-20/5
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EPA 95-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica
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MINISTRSTVA
1943.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku
na dodano vrednost

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 46/13
– ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 86/14, 90/15, 77/18,
59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE)
minister za finance izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08,
105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12,
54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18, 77/19,
205/21 in 16/22) se v 79. členu v prvem odstavku besedilo
»Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/2026 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 v
zvezi z dobavo blaga ali opravljanjem storitev, ki jih omogočajo
elektronski vmesniki, in posebnimi ureditvami za davčne zavezanca, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci,
ter prodajajo blago na daljavo in opravljajo nekatere domače
dobave blaga (UL L št. 313 z dne 4. 12. 2019, str. 14)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/432
z dne 15. marca 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
št. 282/2011 glede posodobitve potrdila o oprostitvi plačila DDV
in/ali trošarine (UL L št. 88 z dne 16. 3. 2022, str. 15)«.
2. člen
V 80. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Oprostitev plačila DDV za blago, ki ga uvozi Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: komisija) ali agencija ali
organ, ustanovljen v skladu s pravom Unije, se v skladu s točko
6.b prvega odstavka 50. člena ZDDV-1 uveljavlja kot neposredna oprostitev.«.
3. člen
V 84.a členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Komisija ali agencija ali organ, ustanovljen v skladu
s pravom Unije, s sedežem v Sloveniji, ki nabavlja blago ali
naroča storitve iz točke ab) prvega odstavka 54. člena ZDDV-1
pri davčnih zavezancih, identificiranih za namene DDV v Sloveniji, uveljavlja oprostitev plačila DDV za to blago ali storitve
kot neposredno oprostitev. Pri davčnem organu vloži zahtevek
za izdajo potrdila o oprostitvi plačila DDV na obrazcu iz Priloge
II Izvedbene uredbe 282/2011/EU. Glede predložitve zahtevka, izdaje potrdila in hrambe dokazil se smiselno uporabljajo
določbe predpisa, ki ureja pogoje in način oprostitve davkov
za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe
Evropske unije ter mednarodne organizacije, v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.«.
4. člen
Za 84.a členom se doda nov, 84.b člen, ki se glasi:
»84.b člen
(uveljavljanje upravičenosti do oprostitve DDV
za dobave blaga in storitev iz točk d) in f) prvega odstavka
54. člena ZDDV-1)
(1) Kadar oborožene sile drugih držav članic sodelujejo pri
obrambnih prizadevanjih za izvajanje dejavnosti Unije v okviru
skupne varnostne in obrambne politike ter nabavljajo blago ali

naročajo storitve za potrebe iz točk d) in f) prvega odstavka
54. člena ZDDV-1 pri dobaviteljih, identificiranih za namene
DDV v Sloveniji, za uveljavljanje oprostitve dobavitelju blaga ali
storitev predložijo potrdilo o oprostitvi plačila DDV in/ali trošarin
v skladu z Izvedbeno uredbo 282/2011/EU.
(2) Kadar oborožene sile drugih držav članic uporabijo
sistem vračila DDV za potrebe iz točk d) in f) prvega odstavka 54. člena ZDDV-1 teh oboroženih sil ali spremnega
civilnega osebja ali oskrbo njihovih menz ali kantin, se
smiselno uporabijo določbe za oborožene sile držav članic
severnoatlantske zveze po predpisu, ki ureja pogoje in način
oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate,
agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije, v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo
Republiko Slovenijo.
(3) Oprostitev za dobave blaga ali storitev iz točk d) in f)
prvega odstavka 54. člena ZDDV-1, ki se zagotavljajo za potrebe civilnega osebja, se uveljavi le, kadar civilno osebje spremlja
oborožene sile, ki opravljajo naloge, neposredno povezane z
obrambnimi prizadevanji v okviru skupne varnostne in obrambne politike zunaj svoje države članice.«.
5. člen
Besedilo 110. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) S spremembo dejavnikov, ki so bili uporabljeni pri
določitvi zneska za odbitek DDV v skladu z drugim odstavkom
68. člena ZDDV-1, je mišljena sprememba pogojev, ki so bili
odločilni za odbitek DDV, naknadna sprememba teh pogojev
pa privede do večjega ali manjšega odbitka DDV glede na
prvotni odbitek.
(2) Za spremembo pogojev, ki so bili odločilni pri določitvi
zneska odbitka DDV, se ne štejejo spremembe, nastale zaradi
sprememb predpisov.«.
6. člen
111. člen se spremeni tako, da se glasi:
»111. člen
(ugotavljanje odbitka DDV pri osnovnih sredstvih)
(1) Za osnovna sredstva iz 69. člena ZDDV-1 se štejejo
opredmetena osnovna sredstva in nepremičnine, ki se po računovodskih predpisih uvrščajo med osnovna sredstva.
(2) Če se spremenijo dejavniki, ki so bili odločilni za
odbitek DDV pred dejansko uporabo osnovnega sredstva, se
popravek odbitka DDV izvede v skladu z 68. členom ZDDV-1.
(3) V skladu z drugim in tretjim odstavkom 69. člena
ZDDV-1 se šteje, da je obdobje popravka začelo teči z dnem
dejanske uporabe osnovnega sredstva. Za dan dejanske uporabe osnovnega sredstva se šteje dan, v katerem se je osnovno sredstvo dejansko začelo uporabljati v obdavčljivi dejavnosti
davčnega zavezanca.
(4) Če je od dejanske uporabe osnovnega sredstva v
obdobju iz prvega odstavka 69. člena ZDDV-1 davčni zavezanec prešel iz obdavčene na oproščeno dejavnost in obratno,
se za obdobje po spremembi popravi odbitek DDV v skladu z
69. členom ZDDV-1.
(5) Prvo dvanajstmesečno obdobje popravka začne teči
od vključno prvega dne dejanske uporabe osnovnega sredstva.
(6) Davčni zavezanec ugotovi popravek odbitka DDV v
letu, v katerem je prišlo do spremembe upravičenosti do odbitka DDV, v obračunu DDV za tisto davčno obdobje, v katerem
je prišlo do sprememb upravičenosti do odbitka DDV, in sicer
v znesku, ki je sorazmeren številu dni do konca tega dvanajstmesečnega obdobja popravka.
(7) Davčni zavezanec ugotovi znesek popravka odbitka
DDV tako, da najprej ugotovi, kolikšen znesek DDV, ki je bil na
dan dejanske uporabe priznan kot odbitek DDV, oziroma kolikšen znesek DDV, ki na dan dejanske uporabe ni bil priznan kot
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odbitek DDV, je sorazmeren enemu dnevu. Ta znesek ugotovi
na naslednji način:
znesek DDV, ki je bil z dnem dejanske uporabe priznan
(oziroma ni bil priznan) kot odbitek DDV
((5 let ali 20 let) x 365 dni).
(8) Davčni zavezanec ugotovi znesek popravka odbitka
DDV v skladu s šestim odstavkom tega člena tako, da znesek,
ki ga ugotovi v skladu s prejšnjim odstavkom, zaokroži na
dve decimalki in pomnoži s številom preostalih dni od dneva
spremembe v upravičenosti odbitka DDV do zadnjega dne
dvanajstmesečnega obdobja popravka, v katerem je prišlo do
spremembe upravičenosti do odbitka DDV.
(9) Davčni zavezanec, ki določa odbitek DDV na podlagi
odbitnega deleža, kot znesek odbitka DDV iz sedmega odstavka tega člena upošteva znesek odbitka, ki ga izračuna po
končnem odbitnem deležu za preteklo leto.
(10) V letih po letu, v katerem je prišlo do zadnje spremembe v upravičenosti do odbitka DDV, se popravek odbitka DDV opravi v obračunu DDV za tisto davčno obdobje,
v katerem začne teči naslednje dvanajstmesečno obdobje
popravka.
(11) Davčni zavezanec, ki mu preneha identifikacija za
namene DDV zaradi prehoda na posebno ureditev za male
davčne zavezance, mora za obdobje po spremembi popraviti
odbitek od osnovnih sredstev, za katera obdobje popravka
še ni poteklo. Popravek odbitka izvede v celoti za preostalo
obdobje popravka.
(12) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka, ki se znova identificira za namene DDV, lahko popravi odbitek DDV od
osnovnih sredstev, za katera obdobje popravka še ni poteklo.
Popravek odbitka DDV se izvede v celoti za preostalo obdobje
popravka.
(13) Davčni zavezanec, ki kupi osnovno sredstvo pred
identifikacijo za namene DDV, lahko popravi odbitek DDV
od osnovnih sredstev, za katera obdobje popravka še ni
poteklo. Davčni zavezanec lahko odbije DDV v višini, ki
ustreza razliki med celotnim odbitnim DDV (z računa) in
sorazmernim delom DDV, od katerega davčni zavezanec ni
imel pravice do odbitka, ker še ni bil identificiran za namene
DDV. Popravek odbitka DDV se izvede v celoti za preostalo
obdobje popravka.«.
7. člen
Besedilo 129. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravna ali fizična oseba se lahko identificira za namene DDV že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi v zvezi
z opravljanjem dejavnosti (na primer pripravljalna dela, prvi
nakup blaga ali opreme in podobno). Kot dokazilo, da namerava opravljati dejavnost, davčnemu organu predloži pogodbe
ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nakupih za namen
opravljanja dejavnosti in podobno.
(2) Davčni zavezanec vloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV prek sistema eDavki.
(3) Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji vloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2)
iz prejšnjega odstavka, ki vsebuje naslednje podatke:
a) splošni podatki:
– identifikacijski podatki davčnega zavezanca,
– elektronski naslov in telefonske številke,
– številke računov pri bankah in hranilnicah,
– ime in priimek odgovorne osebe ter davčna številka
odgovorne osebe,
– ime in priimek kontaktne osebe ter davčna in telefonska
številka kontaktne osebe,
– datum predvidenega začetka identifikacije za namene
DDV,
– vrednost doseženega prometa blaga in storitev v preteklih 12 mesecih in vrednost pričakovanega prometa blaga in
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storitev v prihodnjih 12 mesecih;
b) drugi podatki:
– prostovoljna vključitev po prvem in/ali drugem odstavku
94. členu ZDDV-1,
– prostovoljna vključitev po četrtem odstavku 4. člena
ZDDV-1,
– skupni znesek pridobitev v tekočem koledarskem letu,
ki preseže 10.000 eurov,
– opravljanje in/ali prejem storitev po četrtem odstavku
78. člena ZDDV-1,
– opravljanje dobav/storitev po 130.c členu ZDDV-1 (unijska ureditev VEM).
(4) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, vloži
zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec
DDV-P3), ki vsebuje naslednje podatke:
a) splošni podatki:
– davčna številka v Sloveniji,
– ime in sedež matičnega podjetja ter identifikacijska številka za DDV ali podobna številka v državi sedeža,
– ime in naslov podružnice v Sloveniji,
– elektronski naslov in telefonske številke,
– številke računov pri bankah in hranilnicah,
– ime in priimek odgovorne osebe,
– ime in priimek kontaktne osebe,
– šifra in naziv dejavnosti, ki se opravlja v Sloveniji,
– datum predvidenega začetka identifikacije za DDV,
– datum predvidenega konca identifikacije za DDV;
b) podatki o davčnem zastopniku (če ga davčni zavezanec imenuje):
– ime oziroma firma ter sedež ali stalno prebivališče davčnega zastopnika in njegova identifikacijska številka za DDV,
– čas trajanja pooblastila o zastopanju, ki ga davčni
zavezanec priloži zahtevku za izdajo identifikacijske številke
za DDV,
– ime in priimek ter davčna številka odgovorne osebe
davčnega zastopnika,
– ime in priimek ter davčna in telefonska številka kontaktne osebe davčnega zastopnika;
c) drugi podatki:
– carinski postopek 42 ali 63,
– priložena dokazila (potrdilo pristojnega organa država,
kjer ima sedež, da je dolžna obračunavati DDV v tej državi, ali
izpis iz sodnega ali drugega registra, ki dokazuje, da opravlja
dejavnost v državi sedeža, ter pogodbo ali predpogodbo ali
drugo dokazilo, iz katere ali katerega je razvidno, da namerava
opravljati dejavnost v Sloveniji),
– posebna ureditev za mednarodni občasni cestni prevoz
potnikov (priložena dokazila),
– prostovoljna vključitev po četrtem odstavku 30.f člena
ZDDV-1.
(5) Oseba iz točke d) prvega odstavka 4. člena ZDDV-1,
ki pridobiva blago znotraj Unije, katere skupni znesek pridobitev v tekočem koledarskem letu preseže 10.000 eurov, vloži
zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV s podatki iz
tretjega odstavka tega člena.
(6) Vsak davčni zavezanec, ki opravlja storitve, za katere
mora v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES
plačati DDV izključno prejemnik storitve, in vsak davčni zavezanec, za katerega se na ozemlju Slovenije opravijo storitve,
za katere mora v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena
ZDDV-1 plačati DDV, vloži zahtevek za izdajo identifikacijske
številke za DDV s podatki iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ki prejme storitve
iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, ni treba vložiti zahtevka
za izdajo identifikacijske številke za DDV, če ne pridobiva blaga
znotraj Unije, katerega skupni znesek pridobitve v tekočem
koledarskem letu preseže 10.000 eurov.
(8) Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV s
podatki iz tretjega odstavka tega člena lahko davčni zavezanec predloži tudi neposredno prek portala slovenska poslovna
točka (SPOT) ali na točkah SPOT.
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(9) Davčni zavezanec iz prvega odstavka 94. člena
ZDDV-1, ki se želi identificirati za namene DDV samo zaradi
vključitve v posebno ureditev za prodajo blaga na daljavo znotraj Unije, za dobavo blaga v državi članici prek elektronskih
vmesnikov, ki omogočajo dobavo, in za storitve, ki jih opravljajo
davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje v skladu s 130.c členom ZDDV-1, predloži
zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV s podatki iz
tretjega odstavka tega člena.«.
8. člen
V 130. členu se šesti in sedmi odstavek črtata.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta šesti in
sedmi odstavek.
9. člen
V 131. členu se v sedmem odstavku za besedilom »s
pravico do odbitka DDV« doda besedilo »ali le obdavčljive
dobave blaga in storitev prejemniku, ki mora v skladu s tretjim
odstavkom 76. člena ZDDV-1 plačati DDV«.
10. člen
V 132. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Davčnemu zavezancu, ki v zadnjih 12 mesecih ne
presega prometa v višini, določeni v prvem odstavku 94. člena
ZDDV-1, na zahtevo davčnega zavezanca preneha identifikacija za namene DDV.«.
11. člen
V 156. členu se za šestim odstavkom dodata nova, sedmi
in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Ne glede na prejšnji odstavek je za davčnega zavezanca davčno obdobje koledarski mesec, če davčni zavezanec
do 31. januarja tekočega leta obvesti davčni organ, da bo v
tekočem letu izpolnjeval pogoje za določitev takšnega davčnega obdobja v skladu z 89. členom ZDDV-1. Tako določeno
davčno obdobje velja, dokler davčni zavezanec obvestila ne
prekliče, vendar najmanj do konca tekočega koledarskega leta.
Davčni zavezanec predloži obvestilo v elektronski obliki prek
sistema eDavki.
(8) Za davčnega zavezanca, za katerega v skladu s
prejšnjim odstavkom velja kot davčno obdobje koledarski mesec in ki do 31. januarja tekočega leta obvesti davčni organ,
da v tekočem letu ne bo več izpolnjeval pogojev za določitev
takšnega davčnega obdobja v skladu z 89. členom ZDDV-1,
je davčno obdobje koledarsko trimesečje. Davčni zavezanec
predloži obvestilo v elektronski obliki prek sistema eDavki.«.
12. člen
160. člen se spremeni tako, da se glasi:
»160. člen
(predstavnik kmečkega gospodinjstva iz drugega odstavka
94. člena ZDDV-1)
Predstavnik kmečkega gospodinjstva iz drugega odstavka 94. člena ZDDV-1 z dnem registracije postane zavezanec,
identificiran za namene DDV, za celotno dejavnost, za katero
se plačuje dohodnina po katastrskem dohodku v okviru kmečkega gospodinjstva, in za vse druge dejavnosti, katerih nosilec
je.«.
13. člen
Besedilo 164. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dovoljenje je veljavno od dneva izdaje do preklica
davčnega organa. Davčni organ dovoljenje prekliče:
1. če imetnik dovoljenja ne predloži obračuna pavšalnega
nadomestila na način in v roku, ki sta določena v osmem odstavku 166. člena tega pravilnika;
2. če imetnik dovoljenja uveljavi pavšalno nadomestilo
za pridelek ali storitev, za katero kmečko gospodinjstvo ne
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izpolnjuje pogojev iz prvega in tretjega odstavka 162. člena
tega pravilnika;
3. če kmečko gospodinjstvo ne izpolnjuje več pogojev iz
tretjega odstavka 162. člena tega pravilnika;
4. če skupni dohodek kmečkega gospodinjstva iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti znaša manj kakor
200 eurov;
5. če predstavnik kmečkega gospodinjstva kmečko gospodinjstvo iz drugega odstavka 94. člena ZDDV-1 za to dejavnost identificira za namene DDV;
6. če kmečko gospodinjstvo dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi
dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in
normiranih odhodkov;
7. če imetnik dovoljenja obvesti davčni organ, da kmečko
gospodinjstvo ne želi več uveljavljati pavšalnega nadomestila.
(2) Imetnik dovoljenja, ki mu je bilo dovoljenje preklicano
po 1. in 2. točki prejšnjega odstavka, lahko znova zaprosi za
dovoljenje v letu po letu, v katerem mu je bilo dovoljenje preklicano. Imetnik dovoljenja za ponovno pridobitev dovoljenja
predloži tudi vse obračune pavšalnega nadomestila za vsa
predhodna leta, ki jih ni predložil v roku za predložitev v skladu
z osmim odstavkom 166. člena tega pravilnika.
(3) Imetnik dovoljenja iz 7. točke prvega odstavka tega
člena obvestilo davčnemu organu predloži v elektronski obliki
prek sistema eDavki na obrazcu DDV-PN.
(4) Če želi predstavnik kmečkega gospodinjstva, na katerega se glasi dovoljenje, za predstavnika kmečkega gospodinjstva določiti drugo osebo ali če želi dopolniti ali spremeniti
seznam blaga ali storitev, za katere ima pravico do pavšalnega
nadomestila, lahko uveljavi spremembo pri pristojnem davčnem organu. Vloga se predloži davčnemu organu v elektronski
obliki prek sistema eDavki na obrazcu DDV-PN.
(5) Davčni organ po preklicu dovoljenja izbriše imetnika
dovoljenja s seznama upravičencev do pavšalnega nadomestila.«.
14. člen
Priloga VI (obrazec DDV-P2) in Priloga VII (obrazec
DDV-P3) se črtata.
KONČNI DOLOČBI
15. člen
(začetek uporabe posameznih določb)
(1) Spremenjeni prvi odstavek 80. člena, novi 84.b člen,
spremenjena šesti in sedmi odstavek 130. člena, spremenjena 160. in 164. člen pravilnika se začnejo uporabljati 1. julija
2022.
(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka se
uporabljajo prvi odstavek 80. člena, šesti do deveti odstavek
130. člena, 160. in 164. člen Pravilnika o izvajanju Zakona o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07,
120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11,
106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16,
86/16, 50/17, 84/18, 77/19, 205/21 in 16/22).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-627/2021/27
Ljubljana, dne 8. junija 2022
EVA 2021-1611-0046
Klemen Boštjančič
minister
za finance
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Št.

1944.

82 / 15. 6. 2022 /

Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

Na podlagi 18.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov
in najvišjih priznanih vrednosti
1. člen
V Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19) se
priloga 1 nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni
del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-180/2022/21
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EVA 2022-2330-0045
Irena Šinko
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Stran

6023

Priloga:

»Priloga 1: Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1

1.1.1.1

Novogradnja hlevov za krave molznice – ležalni boksi, polna tla, zunanja
jama za gnojevko, odgnojevanje s pehali

m2

356,50
EUR

82 / 15. 6. 2022

1.1.1

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

GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV Z OSNOVNO NOTRANJO OPREMO TER
NAKUP NOTRANJE OPREME OBJEKTOV, KI JE SAMOSTOJNA FUNKCIONALNA
CELOTA
Metodološka pojasnila: Najvišje priznane vrednosti za gradbena, obrtniška oziroma
inštalacijska dela veljajo za enoetažne objekte. Za gradnjo dvo- ali večetažnih objektov mora
vlagatelj za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela pridobiti najmanj tri ponudbe.
Pri gradnji hlevov, ki imajo notranjo jamo za gnojevko, se gnojna jama ne šteje za prvo etažo.
Pri izračunu najvišje priznane vrednosti opreme se upošteva celotna neto površina oziroma
prostornina objekta oziroma celotno število živali.
V objektih za prašiče, perutnino in kunce, kjer je potrebno prisilno prezračevanje, je strošek
prezračevanja zajet v gradbenih, obrtniških in inštalacijskih delih.
Vzdrževalna dela objektov so upravičeni strošek samo:
– če se izvedejo sočasno z nakupom notranje opreme objektov in
– so v povezavi z namestitvijo oziroma vgradnjo notranje opreme objektov.
V okviru novogradnje ali rekonstrukcije objektov se priznajo tudi stroški ureditve dvorišč, ki se
izvaja v sklopu ureditve okolice objektov, niso pa vključeni na seznam najvišjih priznanih
vrednosti za novogradnjo ali rekonstrukcijo teh objektov. Priznajo se v višini, ki je določena za
gradbena in obrtniška dela za novogradnjo ali rekonstrukcijo dvorišč v okviru šifre 2.1.2.1
Ureditev dvorišč.
NALOŽBE V HLEVE IN PRIPADAJOČO OPREMO ZA PROIZVODNJO, KRMLJENJE,
MOLŽO IN IZLOČKE ZA PRIREJO MLEKA, MESA IN JAJC TER REJO ŽIVALI
KRAVE MOLZNICE

1

Št.

1.1

VRSTA UPRAVIČENIH STROŠKOV

ŠIFRA

VREDNOST
V
EUR/ENOTO

6024 /

ENOTA

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za krave molznice – ležalni boksi, polna tla, zunanja
jama za gnojevko, odgnojevanje s pehali
Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora – molzišče ter
naprave za zbiranje in hlajenje mleka

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

1.1.1.1.1.2.1

1.1.1.1.1.3.3

1.1.1.1.2

1.1.1.1.2.1

1.1.1.1.2.2

1.1.1.1.2.3

1.1.1.1.2.4

1.1.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

Novogradnja hlevov za krave molznice – ležalni boksi, rešetkasta tla, gnojna
jama pod hlevom

1.1.1.2.1.1

m2

žival

žival

žival

žival

žival

m2

m2

m2

m2

m2

m2

481,45
EUR

1.490,75
EUR

305,59
EUR

278,15
EUR

2.595,91
EUR
521,42
EUR

5,70 EUR

15,19 EUR

20,89 EUR

134,81
EUR

269,60
EUR

178,25
EUR

Št.

1.1.1.2.1

1.1.1.1.1.3.2

1.1.1.1.1.3

1.1.1.1.1.2

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

1.1.1.1.1.1.1
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za krave molznice – ležalni boksi, rešetkasta tla, gnojna
jama pod hlevom
Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora – molzišče ter
naprave za zbiranje in hlajenje mleka

HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE – GLOBOKI NASTILJ
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja hlevov za krave molznice – globoki nastilj

1.1.1.2.1.2.1

1.1.1.2.1.3.3

1.1.1.2.2

1.1.1.2.2.1

1.1.1.2.2.2

1.1.1.2.2.3

1.1.1.2.2.4

1.1.1.3

1.1.1.3.1

1.1.1.3.1.1

1.1.1.2.1.3.2

m2

žival

žival

žival

žival

žival

m2

m2

m2

304,18
EUR

1.407,92
EUR

94,87 EUR

2.315,29
EUR
541,56
EUR
270,94
EUR

16,41 EUR

22,35 EUR

38,76 EUR

182,04
EUR

364,10
EUR

240,73
EUR

Št.

m2

m2

m2

6026 /

1.1.1.2.1.3

1.1.1.2.1.2

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

1.1.1.2.1.1.1

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za krave molznice – globoki nastilj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za krave molznice – globoki nastilj
Električna napeljava
Strojne napeljava

HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE – MOLZIŠČE (SAMOSTOJNI
OBJEKT)
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja molzišča za krave molznice
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija molzišča za krave molznice

1.1.1.3.1.1.1

1.1.1.3.1.2

1.1.1.3.1.2.1

1.1.1.3.1.3

1.1.1.3.1.3.2

1.1.1.3.1.3.3

1.1.1.4

1.1.1.4.1

1.1.1.4.1.1

1.1.1.4.1.1.1

1.1.1.4.1.2

537,32
EUR

355,26
EUR

674,51
EUR

2,17 EUR

10,53 EUR

12,70 EUR

115,02
EUR

230,03
EUR

152,09
EUR

Št.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje molzišča za krave molznice
Vodovod
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora – molzišče ter
naprave za zbiranje in hlajenje mleka

HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE – MLEKARNICA (SAMOSTOJNI
OBJEKT)
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja mlekarnice za krave molznice
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija mlekarnice za krave molznice
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje mlekarnice za krave molznice

1.1.1.4.1.2.1

1.1.1.4.1.3

1.1.1.4.1.3.2

1.1.1.4.2

1.1.1.4.2.1

1.1.1.5

1.1.1.5.1

1.1.1.5.1.1

1.1.1.5.1.1.1

1.1.1.5.1.2

1.1.1.5.1.2.1

1.1.1.5.1.3

m2

34,66 EUR

268,66
EUR

537,32
EUR

355,26
EUR

674,51
EUR

6.925,15
EUR

6.925,15
EUR

82 / 15. 6. 2022

m2

m2

m2

m2

molzna
enota

molzna
enota

Št.

34,66 EUR

34,66 EUR

268,66
EUR

6028 /

m2

m2

m2

Stran
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Vodovod

m2

34,66 EUR

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

1.1.2.1.1.1

1.1.2.1.1.1.1

1.1.2.1.1.2.1

m2

m2

m2

m2

117,03
EUR

234,05
EUR

154,75
EUR

309,49
EUR
Št.

1.1.2.1.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

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

1.1.2.1

1.1.2.1.1

KRAVE MOLZNICE IN MLADO GOVEDO

1.1.2

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

PODROBNI OPIS OPREME V HLEVIH ZA KRAVE MOLZNICE

1.1.1.5.1.3.2

Uradni list Republike Slovenije
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6029

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora – molzišče ter
naprave za zbiranje in hlajenje mleka

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

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

1.1.2.1.1.3.3

1.1.2.1.2

1.1.2.1.2.1

1.1.2.1.2.2

1.1.2.1.2.3

1.1.2.1.2.4

1.1.2.2.1

1.1.2.2.1.1

1.1.2.2.1.1.1

1.1.2.2.1.2.1

1.1.2.2.1.3.2

m2

m2

m2

m2

23,53 EUR

33,38 EUR

177,95
EUR

355,91
EUR

235,31
EUR

470,63
EUR

2.369,61
EUR
602,29
EUR
371,55
EUR
459,45
EUR
936,32
EUR

3,28 EUR

10,83 EUR

82 / 15. 6. 2022

1.1.2.2.1.3

1.1.2.2.1.2

m2

m2

žival

žival

žival

žival

žival

m2

m2

14,12 EUR

Št.

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

Strojna napeljava

1.1.2.1.1.3.2

m2

6030 /

1.1.2.2

Vzdrževanje hlevov za krave molznice in mlado govedo – ležalni boksi,
zunanja jama za gnojevko
Električna napeljava

1.1.2.1.1.3

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

1.1.2.3.1.3.2

1.1.2.3.1.3.3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

žival

žival

žival

žival

žival

m2

2,17 EUR

10,53 EUR

12,70 EUR

115,02
EUR

230,03
EUR

152,09
EUR

304,18
EUR

1.057,69
EUR

96,12 EUR

2.045,28
EUR
520,89
EUR
370,58
EUR

9,85 EUR

Št.

1.1.2.3.1.3

1.1.2.3.1.2

1.1.2.3.1.2.1

HLEVI ZA KRAVE MOLZNICE IN MLADO GOVEDO – GLOBOKI
NASTILJ

1.1.2.3

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

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

1.1.2.2.2.4

1.1.2.3.1.1.1

Oprema za odgnojevanje

1.1.2.2.2.3

Novogradnja hlevov za krave molznice in mlado govedo – globoki nastilj

Oprema za krmljenje

1.1.2.2.2.2

1.1.2.3.1.1

Oprema za uhlevitev

1.1.2.2.2.1

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

1.1.2.2.2

1.1.2.3.1

Strojna napeljava

1.1.2.2.1.3.3
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6031

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja hlevov za krave dojilje – globoki nastilj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za krave dojilje – globoki nastilj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta

1.1.3.1.1

1.1.3.1.1.1

1.1.3.1.1.1.1

1.1.3.1.1.2.1

m2

m2

m2

m2

115,02
EUR

230,03
EUR

152,09
EUR

304,18
EUR

82 / 15. 6. 2022

1.1.3.1.1.2

HLEVI ZA KRAVE DOJILJE – GLOBOKI NASTILJ

1.1.3.1

Št.

KRAVE DOJILJE

6032 /

1.1.3

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

OPIS OPREME V HLEVIH ZA KRAVE MOLZNICE IN MLADO GOVEDO

Stran
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Električna napeljava
Strojna napeljava

1.1.3.2.1.3.2

1.1.3.2.1.3.3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

žival

žival

žival

žival

m2

m2

m2

5,70 EUR

15,19 EUR

20,89 EUR

134,81
EUR

269,60
EUR

178,25
EUR

356,50
EUR

573,56
EUR
176,52
EUR
248,54
EUR
148,50
EUR

2,17 EUR

10,53 EUR

12,70 EUR

Št.

1.1.3.2.1.3

1.1.3.2.1.2

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

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

1.1.3.2

1.1.3.2.1.2.1

Oprema za odgnojevanje

1.1.3.1.2.3

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

Oprema za krmljenje

1.1.3.1.2.2

1.1.3.2.1.1.1

Oprema za uhlevitev

1.1.3.1.2.1

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

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

1.1.3.1.2

1.1.3.2.1.1

Strojna napeljava

1.1.3.1.1.3.3

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

Električna napeljava

1.1.3.1.1.3.2

1.1.3.2.1

Vzdrževanje hlevov za krave dojilje – globoki nastilj

1.1.3.1.1.3
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Novogradnja hlevov za krave dojilje – ležalni boksi, jama za gnojevko pod
hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za krave dojilje – ležalni boksi, jama za gnojevko pod
hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za krave dojilje – ležalni boksi, jama za gnojevko pod
hlevom
Električna napeljava
Strojna napeljava

1.1.3.3.1.1

1.1.3.3.1.1.1

1.1.3.3.1.2.1

1.1.3.3.1.3.3

m2

m2

m2

16,41 EUR

22,35 EUR

38,76 EUR

182,04
EUR

364,10
EUR

82 / 15. 6. 2022

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med ležalnimi boksi, boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata,
pregrade za zaščito vrat in podobno), privezi, rešetke (betonske, plastične, kovinske in podobno), obloge na pohodni in
ležalni površini (gumijaste obloge, madraci, vodne blazne in podobno), boksi in kletke (individualni boksi za teleta in
podobno), prenosna in nepremična oprema za nego živali (krtača, boks za nego parkljev in podobno) ter druga oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobno), naprave za prevoz in razdeljevanje krme
(avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme
(avtomatske krmne postaje za močno krmo, mleko in mlečni nadomestek in podobno), naprave za mletje in mešanje (mlini
za mletje, mešalci in podobno), napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in podobno) ter druga oprema
Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (strgalo, preklopno ali neskončno pehalo, potisna pehala (krt) in
podobno), naprave za mešanje, zračenje in črpanje gnojevke (mešala, aeracijske črpalke in podobno), prenosne naprave
za odgnojevanje (robot za čiščenje rešetk, prenosno mešalo za gnojevko in podobno) ter druga oprema

OPIS OPREME V HLEVIH ZA KRAVE DOJILJE

1.1.3.3.1.3.2

1.1.3.3.1.3

m2

m2

240,73
EUR

481,45
EUR

Št.

m2

m2

6034 /

1.1.3.3.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

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

1.1.3.3.1

1.1.3.3

Stran
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Novogradnja hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telic –
rešetkasta tla, jama za gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telic –
rešetkasta tla, jama za gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telic –
rešetkasta tla, jama za gnojevko pod hlevom
Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje

1.1.4.1.1.1

1.1.4.1.1.1.1

1.1.4.1.1.2.1

1.1.4.1.1.3.3

1.1.4.1.2

1.1.4.1.2.1

1.1.4.1.2.2

1.1.4.1.2.3

1.1.4.1.1.3.2

1.1.4.1.1.3

1.1.4.1.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

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

1.1.4.1

1.1.4.1.1

GOVEJI PITANCI, TELICE IN PLEMENSKE TELICE

1.1.4

Žival

59,11 EUR

91,91 EUR

494,72
EUR

645,73
EUR

7,04 EUR

14,49 EUR

21,53 EUR

184,21
EUR

368,41
EUR

243,58
EUR

487,15
EUR

Št.

žival

žival

žival

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Uradni list Republike Slovenije

82 / 15. 6. 2022 /
Stran

6035

Novogradnja hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telic –
globoki nastilj, rešetke, jama za gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telic –
globoki nastilj, rešetke, jama za gnojevko pod hlevom
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telic –
globoki nastilj, rešetke, jama za gnojevko pod hlevom
Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje

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

1.1.4.2.1.1

1.1.4.2.1.1.1

1.1.4.2.1.2.1

1.1.4.2.1.3.3

1.1.4.2.2

1.1.4.2.2.1

1.1.4.2.2.2

1.1.4.2.2.3

1.1.4.3

1.1.4.2.1.3.2

1.1.4.2.1.3

Žival

69,09 EUR

71,54 EUR

310,55
EUR

451,18
EUR

14,36 EUR

26,96 EUR

41,32 EUR

171,58
EUR

343,14
EUR

82 / 15. 6. 2022

Žival

Žival

Žival

m2

m2

m2

m2

m2

226,87
EUR

464,54
EUR

Št.

m2

m2

6036 /

1.1.4.2.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

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

1.1.4.2.1

1.1.4.2

Stran
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Novogradnja hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telic –
globoki nastilj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telic –
globoki nastilj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo govejih pitancev, telic in plemenskih telic –
globoki nastilj
Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje

1.1.4.3.1.1

1.1.4.3.1.1.1

1.1.4.3.1.2.1

1.1.4.3.1.3.3

1.1.4.3.2

1.1.4.3.2.1

1.1.4.3.2.2

1.1.4.3.2.3

74,26 EUR

124,26
EUR

88,27 EUR

286,79
EUR

2,17 EUR

10,53 EUR

12,70 EUR

115,02
EUR

230,03
EUR

152,09
EUR

304,18
EUR

Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesnepregrade med ležalnimi boksi, boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska vrata,
pregrade za zaščito vrat in podobno), privezi, rešetke (betonske, plastične, kovinske in podobno), obloge na pohodni in

žival

žival

žival

žival

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Št.

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

1.1.4.3.1.3.2

1.1.4.3.1.3

1.1.4.3.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

1.1.4.3.1
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo prašičev pitancev – rešetkasta tla, jama za
gnojevko pod hlevom

1.1.6.1.1.1.1.1

m2

m2

m2

m2

m2

446,11
EUR

294,95
EUR

589,90
EUR

35,22 EUR

70,44 EUR

82 / 15. 6. 2022

1.1.6.1.1.1.1.2

Novogradnja hlevov za rejo prašičev pitancev – rešetkasta tla, jama za
gnojevko pod hlevom

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

1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.1.1

1.1.6.1.1.1.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri novogradnji izpusta

1.1.5.1.1.1.1

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

Novogradnja izpustov brez strehe – polna tla, vodoneprepustni do 100 m2

1.1.5.1.1.1

1.1.6.1.1.1

Gradbena in obrtniška dela

1.1.5.1.1

IZPUSTI ZA VSE KATEGORIJE (GOVEDO IN PRAŠIČI)
IZPUSTI BREZ STREHE – POLNA TLA, VODONEPREPUSTNI

Št.

1.1.5
1.1.5.1

6038 /

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

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

ležalni površini (gumijaste obloge, madraci, vodne blazne in podobno), boksi in kletke (individualni boksi za teleta in
podobno), prenosna in nepremična oprema za nego živali (krtača, boks za nego parkljev in podobno) ter druga oprema

Stran
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Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje

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

1.1.6.1.1.1.3.2

1.1.6.1.1.1.3.3

1.1.6.1.1.2

1.1.6.1.1.2.1

1.1.6.1.1.2.2

1.1.6.1.1.2.3

1.1.6.1.2

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

1.1.6.1.2.1.1

1.1.6.1.2.1.1.1

m2

m2

m2

žival

žival

žival

žival

m2

m2

m2

m2

333,88
EUR

220,74
EUR

441,48
EUR

21,98 EUR

176,90
EUR

77,35 EUR

276,23
EUR

123,00
EUR

13,30 EUR

136,30
EUR

223,05
EUR

Št.

1.1.6.1.2.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

1.1.6.1.2.1

1.1.6.1.1.1.3

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

1.1.6.1.1.1.2.1
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Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje

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

1.1.6.1.2.1.3.2

1.1.6.1.2.1.3.3

1.1.6.1.2.2

1.1.6.1.2.2.1

1.1.6.1.2.2.2

1.1.6.1.2.2.3

1.1.6.2

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

1.1.6.2.1.1.1

1.1.6.2.1.1.1.1

m2

m2

m2

446,11
EUR

294,95
EUR

589,90
EUR

1,63 EUR

136,81
EUR

90,51 EUR

228,95
EUR

82 / 15. 6. 2022

1.1.6.2.1.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

1.1.6.2.1.1

žival

žival

žival

žival

34,43 EUR

28,02 EUR

62,45 EUR

166,93
EUR

Št.

m2

m2

m2

m2

6040 /

1.1.6.2.1

1.1.6.1.2.1.3

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo prašičev pitancev – rešetkasta tla, zunanja jama
za gnojevko
Električna napeljava

1.1.6.1.2.1.2.1

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje

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

1.1.6.2.1.1.3.2

1.1.6.2.1.1.3.3

1.1.6.2.1.2

1.1.6.2.1.2.1

1.1.6.2.1.2.2

1.1.6.2.1.2.3

1.1.6.2.2

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

1.1.6.2.2.1.1

1.1.6.2.2.1.1.1

m2

m2

m2

žival

žival

žival

žival

m2

m2

m2

m2

333,88
EUR

220,74
EUR

441,48
EUR

98,87 EUR

558,42
EUR

735,24
EUR

1.392,52
EUR

123,00
EUR

13,30 EUR

136,30
EUR

223,05
EUR

Št.

1.1.6.2.2.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

1.1.6.2.2.1

1.1.6.2.1.1.3

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

1.1.6.2.1.1.2.1

Uradni list Republike Slovenije

82 / 15. 6. 2022 /
Stran

6041

Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje

TEKAČI
HLEVI ZA VZREJO TEKAČEV – REŠETKASTA TLA, JAMA ZA
GNOJEVKO POD HLEVOM

1.1.6.2.2.1.3.2

1.1.6.2.2.1.3.3

1.1.6.2.2.2

1.1.6.2.2.2.1

1.1.6.2.2.2.2

1.1.6.2.2.2.3

1.1.6.3

1.1.6.3.1

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

1.1.6.3.1.1.1

1.1.6.3.1.1.1.1

m2

m2

m2

446,11
EUR

294,95
EUR

589,90
EUR

12,82 EUR

558,42
EUR

735,24
EUR

1.306,47
EUR

82 / 15. 6. 2022

1.1.6.3.1.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

žival

žival

žival

žival

34,43 EUR

28,02 EUR

62,45 EUR

166,93
EUR

Št.

m2

m2

m2

m2

6042 /

1.1.6.3.1.1

1.1.6.2.2.1.3

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo plemenskih svinj – rešetkasta tla, zunanja jama
za gnojevko
Električna napeljava

1.1.6.2.2.1.2.1

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje

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

1.1.6.3.1.1.3.2

1.1.6.3.1.1.3.3

1.1.6.3.1.2

1.1.6.3.1.2.1

1.1.6.3.1.2.2

1.1.6.3.1.2.3

1.1.6.3.2

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

1.1.6.3.2.1.1

1.1.6.3.2.1.1.1

1.1.6.3.2.1.2.1

1.1.6.3.2.1.3

m2

m2

m2

m2

m2

žival

žival

žival

žival

m2

m2

m2

m2

62,45 EUR

166,93
EUR

333,88
EUR

220,74
EUR

441,48
EUR

27,47 EUR

20,40 EUR

64,33 EUR

112,20
EUR

7,04 EUR

14,49 EUR

21,53 EUR

223,05
EUR

Št.

1.1.6.3.2.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

1.1.6.3.2.1

1.1.6.3.1.1.3

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za vzrejo tekačev – rešetkasta tla, jama za gnojevko pod
hlevom
Električna napeljava

1.1.6.3.1.1.2.1

Uradni list Republike Slovenije

82 / 15. 6. 2022 /
Stran

6043

Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev
Oprema za krmljenje
Oprema za odgnojevanje

1.1.6.3.2.1.3.3

1.1.6.3.2.2

1.1.6.3.2.2.1

1.1.6.3.2.2.2

1.1.6.3.2.2.3

3,56 EUR

20,40 EUR

1.1.7.1.1

1.1.7
1.1.7.1

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

DROBNICA
HLEVI ZA REJO DROBNICE ZA MESO – GLOBOKI NASTILJ

82 / 15. 6. 2022

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

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

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

žival

žival

64,33 EUR

88,29 EUR

34,43 EUR

28,02 EUR

Št.

žival

žival

m2

m2

6044 /

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

Električna napeljava

1.1.6.3.2.1.3.2

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo drobnice za meso – globoki nastilj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (pregrade med boksi, oddelki, kategorijami,
sekcijska vrata, pregrade za zaščito vrat, montažni material in podobno) ter
druga oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli, napajalniki (napajalniki, sistemi
za ogrevanje vode in podobno) ter druga oprema

HLEVI ZA REJO DROBNICE ZA MLEKO – GLOBOKI NASTILJ
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo drobnice za mleko – globoki nastilj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo drobnice za mleko – globoki nastilj

1.1.7.1.1.1.1

1.1.7.1.1.2.1

1.1.7.1.2.1

1.1.7.2

1.1.7.2.1

1.1.7.2.1.1

1.1.7.2.1.1.1

1.1.7.2.1.2

1.1.7.1.2.2

1.1.7.1.2

1.1.7.1.1.2

Novogradnja hlevov za rejo drobnice za meso – globoki nastilj

1.1.7.1.1.1

290,71
EUR

192,20
EUR

384,41
EUR

63,48 EUR

41,22 EUR

104,70
EUR

145,36
EUR

290,71
EUR

192,20
EUR

384,41
EUR

Št.

m2

m2

m2

žival

žival

žival

m2

m2

m2

m2

Uradni list Republike Slovenije

82 / 15. 6. 2022 /
Stran

6045

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade med boksi, oddelki, kategorijami, sekcijska
vrata, pregrade za zaščito vrat, montažni material in podobno) ter druga
oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli, naprave za odmerjanje krme
(avtomatske krmne postaje za močno krmo, mleko in mlečni nadomestek in
podobno), napajalniki (napajalniki, sistemi za ogrevanje vode in podobno) ter
druga oprema
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: molzišče (vsi
tipi molzišč), molzna oprema (molzna enota, mlekovod, vakuumski agregat,
pralni avtomat, črpalka za mleko in podobno), naprave za zbiranje in hlajenje
(hladilne cisterne, bazeni, naprave za hlajenje mleka in podobno), prenosno
molzišče (vsi tipi molzišč in podobno) ter druga oprema

HLEVI ZA REJO DROBNICE ZA MLEKO – MOLZIŠČE
(SAMOSTOJNI OBJEKT)
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja molzišča za rejo drobnice za mleko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija molzišča za rejo drobnice za mleko

1.1.7.2.2

1.1.7.2.2.1

1.1.7.2.2.2

1.1.7.3

1.1.7.3.1

1.1.7.3.1.1

1.1.7.3.1.1.1

1.1.7.3.1.2

m2

537,32
EUR

355,26
EUR

674,51
EUR

231,75
EUR

112,80
EUR

82 / 15. 6. 2022

m2

m2

žival

žival

14,75 EUR

359,30
EUR

145,36
EUR

Št.

žival

žival

m2

6046 /

1.1.7.2.2.3

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

1.1.7.2.1.2.1

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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

HLEVI ZA REJO DROBNICE ZA MLEKO – MLEKARNICA
(SAMOSTOJNI OBJEKT)
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja mlekarnice za rejo drobnice za mleko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija mlekarnice za rejo drobnice za mleko
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta

REJA KONJ
HLEVI ZA REJO ŠPORTNIH KONJ
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo športnih konj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta

1.1.7.3.1.2.1

1.1.7.4

1.1.7.4.1

1.1.7.4.1.1

1.1.7.4.1.1.1

1.1.7.4.1.2

1.1.7.4.1.2.1

1.1.8

1.1.8.1

1.1.8.1.1

1.1.8.1.1.1

1.1.8.1.1.1.1

225,88
EUR

451,74
EUR

268,66
EUR

537,32
EUR

355,26
EUR

674,51
EUR

268,66
EUR

Št.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Uradni list Republike Slovenije

82 / 15. 6. 2022 /
Stran

6047

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo športnih konj
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Električna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med boksi, oddelki,
kategorijami, sekcijska vrata, pregrade za zaščito vrat, PVC ali gumijaste
zavese in podobno), obloge na pohodni in ležalni površini (gumijaste obloge
in podobno), prenosna in nepremična oprema za nego živali (krtača, tuš,
solarij, boks za nego kopit in podobno) ter druga oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobno),
naprave za prevoz in razdeljevanje krme (avtomatski in transportni sistemi za
krmljenje) napajalniki (avtomatski sistem za napajanje, sistemi z ogrevanjem
ali brez in podobno) ter druga oprema

HLEVI ZA REJO KONJ ZA PRIREJO MESA
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo konj za prirejo mesa

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

1.1.8.1.1.2.1

1.1.8.1.1.3.2

1.1.8.1.1.3.3

1.1.8.1.2

1.1.8.1.2.1

1.1.8.2

1.1.8.2.1

1.1.8.2.1.1

1.1.8.2.1.1.1

1.1.8.1.2.2

172,87
EUR

345,73
EUR

236,75
EUR

2.454,41
EUR

2.691,16
EUR

10,20 EUR

24,68 EUR

82 / 15. 6. 2022

m2

m2

žival

žival

žival

m2

m2

34,88 EUR

170,82
EUR

341,63
EUR

Št.

m2

m2

m2

6048 /

1.1.8.1.1.3

Rekonstrukcija hlevov za rejo športnih konj

1.1.8.1.1.2

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo konj za prirejo mesa
Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med boksi, oddelki,
kategorijami, sekcijska vrata, pregrade za zaščito vrat, PVC ali gumijaste
zavese in podobno), obloge na pohodni in ležalni površini (gumijaste obloge
in podobno), prenosna in nepremična oprema za nego živali (krtača, boks za
nego kopit in podobno) ter druga oprema
Oprema za krmljenje: krmilne pregrade, jasli (krmna korita in podobno),
naprave za prevoz in razdeljevanje krme (avtomatski in transportni sistemi za
krmljenje), napajalniki (avtomatski sistem za napajanje, sistemi z ogrevanjem
ali brez in podobno) ter druga oprema

REJA KUNCEV
HLEVI ZA REJO KUNCEV – REJA V KLETKAH
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo kuncev – reja v kletkah

1.1.8.2.1.2.1

1.1.8.2.1.3.2

1.1.8.2.1.3.3

1.1.8.2.2

1.1.8.2.2.1

1.1.8.2.2.2

1.1.9

1.1.9.1

1.1.9.1.1

1.1.9.1.1.1

1.1.8.2.1.3

Rekonstrukcija hlevov za rejo konj za prirejo mesa

1.1.8.2.1.2

m2

žival

žival

žival

m2

m2

m2

m2

m2

209,64
EUR

256,61
EUR

176,36
EUR

423,97
EUR

2,16 EUR

10,53 EUR

12,69 EUR

130,73
EUR

261,46
EUR

Uradni list Republike Slovenije
Št.

82 / 15. 6. 2022 /
Stran

6049

Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: boksi in kletke (baterijska kletka, kletka, kotitvena
kletka in podobno), oprema za nego živali ter druga oprema
Oprema za krmljenje: jasli (krmilniki in podobno), naprave za prevoz in
razdeljevanje krme (avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave
za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme (avtomatski
krmilniki in podobno), napajalniki ter druga oprema
Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (preklopno ali
neskončno pehalo, strgalo in podobno), naprave za prevoz gnoja (trakovi za
prevoz in podobno) ter druga oprema

REJA KOKOŠI NESNIC
HLEVI ZA REJO KOKOŠI NESNIC – REJA V OBOGATENIH
KLETKAH, ŠEST ETAŽ

1.1.9.1.1.3.2

1.1.9.1.1.3.3

1.1.9.1.2

1.1.9.1.2.1

1.1.9.1.2.2

1.1.9.1.2.3

1.1.10
1.1.10.1

kotitvena
kletka

kotitvena
kletka

kotitvena
kletka

kotitvena
kletka

m2

m2

m2

23,91 EUR

3,59 EUR

93,13 EUR

120,62
EUR

68,91 EUR

15,86 EUR

84,77 EUR

82 / 15. 6. 2022

1.1.10.1.1

1.1.9.1.1.3

79,27 EUR

158,55
EUR

104,82
EUR

Št.

m2

m2

m2

6050 /

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

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

1.1.9.1.1.2.1

1.1.9.1.1.2

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

1.1.9.1.1.1.1

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo kokoši nesnic – reja v obogatenih kletkah, šest
etaž
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo kokoši nesnic – reja v obogatenih kletkah, šest
etaž
Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (pregrade med oddelki, PVC zavese in
podobno), rešetke (plastične, kovinske in podobno), boksi in kletke
(obogatena kletka, sistem volier in podobno), oprema za nego živali ter
druga oprema (gnezda, trak za zbiranje in prevoz jajc, počivalne grede,
inšpekcijski voziček za poginule živali in podobno)

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

1.1.10.1.1.1.1

1.1.10.1.1.2.1

1.1.10.1.1.3.3

1.1.10.1.2

1.1.10.1.2.1

1.1.10.1.2.2

1.1.10.1.1.3.2

1.1.10.1.1.3

1.1.10.1.1.2

Novogradnja hlevov za rejo kokoši nesnic – reja v obogatenih kletkah, šest
etaž

1.1.10.1.1.1

0,08 EUR

9,41 EUR

12,29 EUR

29,26 EUR

56,51 EUR

85,77 EUR

193,90
EUR

387,79
EUR

256,39
EUR

512,78
EUR

Št.

žival

žival

žival

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (preklopno ali
neskončno pehalo, strgalo in podobno), naprave za prevoz gnoja (trakovi za
prevoz in podobno) ter druga oprema
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: oprema za
avtomatsko zbiranje jajc, oprema za zaščito jajc, oprema za pobiranje in
prevoz jajc do prostora za pakiranje, stroj za pakiranje jajc in podobno ter
druga oprema

HLEVI ZA REJO KOKOŠI NESNIC – REJA V OBOGATENIH
KLETKAH, TRI ETAŽE
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo kokoši nesnic – reja v obogatenih kletkah, tri
etaže
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo kokoši nesnic – reja v obogatenih kletkah, tri
etaže
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo kokoši nesnic – reja v obogatenih kletkah, tri
etaže
Električna napeljava
Strojna napeljava

1.1.10.1.2.3

1.1.10.1.2.4

1.1.10.2

1.1.10.2.1

1.1.10.2.1.1

1.1.10.2.1.1.1

1.1.10.2.1.2

1.1.10.2.1.2.1

1.1.10.2.1.3

1.1.10.2.1.3.2

1.1.10.2.1.3.3

m2

m2

73,98 EUR

8,04 EUR

82,02 EUR

192,81
EUR

385,61
EUR

254,95
EUR

82 / 15. 6. 2022

m2

m2

m2

m2

Št.

509,90
EUR

1,90 EUR

0,90 EUR

6052 /

m2

žival

žival

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

HLEVI ZA REJO KOKOŠI NESNIC – SISTEM VOLIER

1.1.10.3

1.1.10.3.1.1.1

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

1.1.10.2.2.4

Novogradnja hlevov za rejo kokoši nesnic – sistem volier

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

1.1.10.2.2.3

1.1.10.3.1.1

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

1.1.10.2.2.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

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

1.1.10.2.2.1

1.1.10.3.1

Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo

1.1.10.2.2

264,68
EUR

529,36
EUR

1,76 EUR

2,37 EUR

0,18 EUR

8,42 EUR

12,73 EUR

Št.

m2

m2

žival

žival

žival

žival

žival

Uradni list Republike Slovenije

82 / 15. 6. 2022 /
Stran

6053

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo kokoši nesnic – sistem volier
Električna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese
in podobno), rešetke (plastične, kovinske in podobno), boksi in kletke (sistem
volier in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno)
ter druga oprema (gnezda, trak za zbiranje in prevoz jajc, počivalne grede,
inšpekcijski voziček za poginule živali in podobno)
Oprema za krmljenje: jasli (krmilniki in podobno), naprave za prevoz in
razdeljevanje krme (avtomatski in transportni sistemi za krmljenje, naprave
za razdeljevanje krme in podobno), naprave za doziranje krme (avtomatski
krmilniki in podobno), napajalniki (napajalniki, napajalne linije, avtomatski
sistemi za napajanje in podobno) ter druga oprema
Oprema za odgnojevanje: pehalo za gnojevko ali gnoj (preklopno ali
neskončno pehalo, strgalo in podobno), naprave za prevoz gnoja (trakovi za
prevoz in podobno) ter druga oprema
Oprema za pridobivanje in skladiščenje živil živalskega izvora: oprema za
avtomatsko zbiranje jajc, oprema za zaščito jajc, oprema za pobiranje in
prevoz jajc do prostora za pakiranje, stroj za pakiranje jajc in podobno ter
druga oprema

HLEVI ZA REJO KOKOŠI NESNIC – TALNA REJA

1.1.10.3.1.2.1

1.1.10.3.1.3.2

1.1.10.3.2

1.1.10.3.2.1

1.1.10.3.2.2

1.1.10.3.2.3

1.1.10.3.2.4

1.1.10.4

0,31 EUR

0,93 EUR

0,07 EUR

12,44 EUR

13,75 EUR

16,32 EUR

82 / 15. 6. 2022

žival

žival

žival

žival

žival

m2

16,32 EUR

200,16
EUR

400,33
EUR

Št.

m2

m2

m2

6054 /

1.1.10.3.1.3

Rekonstrukcija hlevov za rejo kokoši nesnic – sistem volier

1.1.10.3.1.2

Stran
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Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja hlevov za rejo kokoši nesnic – talna reja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za rejo kokoši nesnic – talna reja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za rejo kokoši nesnic – talna reja
Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesnepregrade med oddelki, PVC zavese
in podobno), rešetke (plastične, kovinske in podobno), boksi in kletke (sistem
volier in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno)
ter druga oprema (gnezda, trak za zbiranje in prevoz jajc, počivalne grede,
inšpekcijski voziček za poginule živali in podobno)
Oprema za krmljenje: oprema za prevoz in razdeljevanje krme (prevoz krme
do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno) napajalniki ter druga oprema

REJA PERUTNINE ZA MESO

1.1.10.4.1

1.1.10.4.1.1

1.1.10.4.1.1.1

1.1.10.4.1.2

1.1.10.4.1.2.1

1.1.10.4.1.3

1.1.10.4.1.3.2

1.1.10.4.1.3.3

1.1.10.4.2

1.1.10.4.2.1

1.1.10.4.2.2

1.1.11

2,13 EUR

5,22 EUR

7,35 EUR

18,73 EUR

2,48 EUR

21,20 EUR

172,70
EUR

345,39
EUR

228,36
EUR

456,72
EUR

Št.

žival

žival

žival

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za pitanje piščancev – ogrevanje s plinskimi infragrelci
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za pitanje piščancev – ogrevanje s plinskimi infragrelci
Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese
in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno) ter
druga oprema (tehtnica za piščance in podobno)
Oprema za krmljenje: oprema za prevoz in razdeljevanje krme (prevoz krme
do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno) napajalniki ter druga oprema

HLEVI ZA PITANJE PIŠČANCEV – OGREVANJE Z LESNO
BIOMASO

1.1.11.1.1.1.1

1.1.11.1.1.2.1

1.1.11.1.1.3.2

1.1.11.1.1.3.3

1.1.11.1.2

1.1.11.1.2.1

1.1.11.1.2.2

1.1.11.2

Žival

žival

žival

m2

m2

m2

1,14 EUR

0,08 EUR

1,22 EUR

61,83 EUR

15,86 EUR

77,69 EUR

102,27
EUR

204,54
EUR

135,23
EUR

270,46
EUR

82 / 15. 6. 2022

1.1.11.2.1

1.1.11.1.1.3

m2

m2

m2

m2

Št.

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

Novogradnja hlevov za pitanje piščancev – ogrevanje s plinskimi infragrelci

1.1.11.1.1.1

6056 /

1.1.11.1.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

HLEVI ZA PITANJE PIŠČANCEV – OGREVANJE S PLINSKIMI
INFRAGRELCI

1.1.11.1.1

1.1.11.1

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hlevov za pitanje piščancev – ogrevanje z lesno biomaso
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za pitanje piščancev – ogrevanje z lesno biomaso
Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (pregrade med oddelki, PVC zavese in
podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno) ter
druga oprema (tehtnica za piščance in podobno)
Oprema za krmljenje: oprema za prevoz in razdeljevanje krme (prevoz krme
do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno) napajalniki ter druga oprema

HLEVI ZA PITANJE PIŠČANCEV – OGREVANJE Z IZMENJEVALCI
TOPLOTE

1.1.11.2.1.1.1

1.1.11.2.1.2.1

1.1.11.2.1.3.2

1.1.11.2.1.3.3

1.1.11.2.2

1.1.11.2.2.1

1.1.11.2.2.2

1.1.11.3

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

Novogradnja hlevov za pitanje piščancev – ogrevanje z izmenjevalci toplote

1.1.11.3.1.1

m2

Žival

Žival

Žival

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

304,12
EUR

0,94 EUR

0,08 EUR

1,02 EUR

98,32 EUR

15,86 EUR

114,18
EUR

115,83
EUR

231,68
EUR

153,18
EUR

306,35
EUR

Št.

1.1.11.3.1

1.1.11.2.1.3

1.1.11.2.1.2

Novogradnja hlevov za pitanje piščancev – ogrevanje z lesno biomaso

1.1.11.2.1.1
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hlevov za pitanje piščancev – ogrevanje z izmenjevalci toplote
Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese
in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno) ter
druga oprema (tehtnica za piščance in podobno)
Oprema za krmljenje: oprema za prevoz in razdeljevanje krme (prevoz krme
do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno) napajalniki ter druga oprema

HLEVI ZA PITANJE PURANOV
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja hlevov za pitanje puranov

1.1.11.3.1.2.1

1.1.11.3.1.3.2

1.1.11.3.1.3.3

1.1.11.3.2

1.1.11.3.2.1

1.1.11.3.2.2

1.1.11.4

1.1.11.4.1

1.1.11.4.1.1

m2

žival

Žival

Žival

m2

m2

m2

270,46
EUR

0,94 EUR

0,08 EUR

1,02 EUR

96,05 EUR

15,86 EUR

111,91
EUR

115,00
EUR

229,98
EUR

152,06
EUR

Št.

m2

m2

m2

6058 /

1.1.11.3.1.3

1.1.11.3.1.2

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

1.1.11.3.1.1.1

Stran
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Električna napeljava
Strojna napeljava
Notranja oprema hleva – naprave za specifično rabo
Oprema za uhlevitev: pregrade (vmesne pregrade med oddelki, PVC zavese
in podobno), oprema za nego živali (oprema za nego živali in podobno) ter
druga oprema (tehtnica za piščance in podobno)
Oprema za krmljenje: oprema za prevoz in razdeljevanje krme (prevoz krme
do krmilnih linij, krmilni sistem in podobno), napajalniki ter druga oprema

REJA POLŽEV
UREDITEV REJE POLŽEV NA PROSTEM

1.1.11.4.1.3.2

1.1.11.4.1.3.3

1.1.11.4.2

1.1.11.4.2.1

1.1.11.4.2.2

1.1.12
1.1.12.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Vzdrževanje hlevov za pitanje puranov

1.1.11.4.1.3

1.1.12.1.1.1

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

1.1.11.4.1.2.1

Priprav tal za postavitev polžje farme

Rekonstrukcija hlevov za pitanje puranov

1.1.11.4.1.2

ha

ha

žival

žival

žival

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1.654,94
EUR

12.031,50
EUR

3,07 EUR

0,26 EUR

3,33 EUR

61,83 EUR

15,86 EUR

77,69 EUR

102,27
EUR

204,54
EUR

135,23
EUR

Št.

1.1.12.1.1

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

1.1.11.4.1.1.1
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti
Postavitev notranje ograje za polžjo farmo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa upravičenca
znaša do 50 % vrednosti

OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE ŽIVINSKIH GNOJIL,
KOMPOSTA, GREZNIC IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV TER
PRIPADAJOČA OPREMA
JAME ZA GNOJNICO IN GNOJEVKO S POVOZNO PLOŠČO
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja jam za gnojnico in gnojevko s povozno ploščo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje
objekta
Notranja oprema jame za gnojnico in gnojevko
Oprema za odgnojevanje: naprave za mešanje, zračenje in črpanje gnojevke

JAME ZA GNOJNICO IN GNOJEVKO BREZ PLOŠČE
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja jam za gnojnico in gnojevko brez plošče

1.1.12.1.2.1

1.1.12.1.3.1

1.2

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.1.1

1.2.1.1.1.1

1.2.1.2

1.2.1.2.1

1.2.2

1.2.2.1

1.2.2.1.1

1.1.12.1.3

Postavitev zunanje ograje za polžjo farmo

1.1.12.1.2

61,02 EUR

47,36 EUR

65,53 EUR

163,84
EUR
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m3

m3

m3

m3

Št.

1,84 EUR

3,69 EUR

6,68 EUR

13,37 EUR

6060 /

m

m

m

m

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

LAGUNE ZA GNOJEVKO IZ PEHD (POLIETILEN VISOKE
GOSTOTE) FOLIJE
Gradbena dela
Novogradnja lagun za gnojevko iz PEHD folije
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje
objekta

GNOJIŠČE IN PLOŠČE ZA KOMPOSTIRANJE
GNOJIŠČE
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja gnojišč s stenami brez jame za gnojnico

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta
PLOŠČE ZA KOMPOSTIRANJE
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja plošč za kompostiranje

1.2.2.2.1

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.1.1

1.2.3.1.1.1

1.2.4

1.2.4.1

1.2.4.1.1

1.2.4.1.1.1

1.2.4.1.1.1.1

1.2.4.2.1

1.2.4.2.1.1

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

70,44 EUR

60,95 EUR

152,36
EUR

7,32 EUR

18,30 EUR

14,49 EUR

24,41 EUR

Št.

1.2.4.2

1.2.2.2

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

1.2.2.1.1.1
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MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE DO 50 PE – biološke
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja malih čistilnih naprav do 50 PE – biološke
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje
objekta
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE DO 50 PE – rastlinske

1.2.5.1.1

1.2.5.1.1.1

1.2.5.1.1.1.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje
objekta
GREZNICE, USEDALNIKI
Gradbena dela
Novogradnja troprekatnih greznic oziroma usedalnikov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje
objekta
PONIKOVALNO POLJE
Gradbena dela

1.2.5.2.1.1

1.2.5.2.1.1.1

1.2.5.3.1

1.2.5.3.1.1

1.2.5.3.1.1.1

1.2.5.4.1

PE

PE

PE

PE

69,56 EUR

173,92
EUR

167,28
EUR

418,21
EUR
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1.2.5.4

1.2.5.3

Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja malih čistilnih naprav do 50 PE – rastlinske

1.2.5.2.1

217,88
EUR

544,70
EUR

28,18 EUR

Št.

PE

PE

m2

6062 /

1.2.5.2

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE DO 50 PE
(populacijskih enot)

1.2.5.1

1.2.5

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

1.2.4.2.1.1.1

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

SKLADIŠČA
OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE IN SUŠENJE KRME

1.2.5.4.1.1.1

1.2.5.5.1

1.2.5.5.1.1

1.2.5.3.1.1.2

1.3

1.3.1
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja stolpnih, armiranobetonskih silosov – CO2
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje
objekta
Notranja oprema silosa

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

1.3.1.1.1

1.3.1.1.1.1

1.3.1.1.1.1.1

1.3.1.1.2.1

1.3.1.2.2

1.3.1.2.2.1

m3

m3

m

3

m3

m3

m3

m

m

PE

PE

180,56
EUR
180,56
EUR

60,29 EUR

60,29 EUR

68,28 EUR

170,71
EUR

11,65 EUR

29,12 EUR

37,12 EUR

92,80 EUR

Št.

1.3.1.2

1.3.1.1.2

STOLPNI SILOS, ARMIRANOBETONSKI, CO2

1.3.1.1

1.2.5.5

Novogradnja ponikovalnega polja

1.2.5.4.1.1
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Notranja oprema silosa
Naprave za skladiščenje in sušenje krme: kovinski silos z lijakom, polž,
lestev, vrata, turbina in podobno ter druga oprema
KORITASTI SILOS
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja koritastih silosov do 500 m3
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje
objekta
Novogradnja koritastih silosov nad 500 m3
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov upravičenca znaša do 40 % vrednosti novogradnje
objekta
DRUGI OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE IN SUŠENJE KRME
SUŠILNICA ZA BALE IN SKLADIŠČE, SONČNA STREHA IN
KONDENZACIJSKA SUŠILNICA
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja objektov za skladiščenje in sušenje krme (bale)
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov in lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov za skladiščenje in sušenje krme (bale)
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov za skladiščenje in sušenje krme (bale)

1.3.1.3.2

1.3.1.3.2.1

1.3.1.4.1

1.3.1.4.1.1

1.3.1.4.1.1.1

1.3.1.4.1.2.1

1.3.2.1

1.3.2.1.1

1.3.2.1.1.1

1.3.2.1.1.1.1

1.3.2.1.1.2.1

1.3.2.1.1.3

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

10,68 EUR

179,99
EUR

359,98
EUR

166,01
EUR

332,00
EUR

22,78 EUR

56,93 EUR
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1.3.2.1.1.2

1.3.2

1.3.1.4.1.2

24,23 EUR

60,56 EUR

119,18
EUR
119,18
EUR

Št.

m3

m3

m3

m3

6064 /

1.3.1.4

KOVINSKI STOLPNI SILOS ZA ŽITA

1.3.1.3

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

1.3.2.1.2

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov in lastnega lesa upravičenca znaša do 50 % vrednosti
novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza)
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza)
Električna napeljava
Notranja oprema objektov za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza) –
naprave za specifično rabo
Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora do 40 m2, sončna streha

1.3.2.2.1.1.1

1.3.2.2.1.2.1

1.3.2.2.1.3.2

1.3.2.2.2

Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora nad 40 in do 80 m ,
kondenzacijska sušilnica
2

1.3.2.2.2.4

1.3.2.2.2.3

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

1.3.2.2.2.2

1.3.2.2.2.1

1.3.2.2.1.3

m3

m3

m

3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

bala

bala

m2

24,83 EUR
202,12
EUR

34,43 EUR

44,67 EUR

10,68 EUR

10,68 EUR

128,08
EUR

256,16
EUR

169,37
EUR

338,72
EUR

2.393,37
EUR

2.393,37
EUR

10,68 EUR

Št.

2

Novogradnja objektov za skladiščenje in sušenje krme (rinfuza)

1.3.2.2.1.1

1.3.2.2.1.2

Gradbena in obrtniška dela

1.3.2.2.1

1.3.2.2

1.3.2.1.2.1

Električna napeljava

1.3.2.1.1.3.2
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m3

m3

m3

140,27
EUR
211,58
EUR
139,10
EUR

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

OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE LESA IN LESNIH SORTIMENTOV

1.3.3.1.1

1.3.3.1.1.1

1.3.3.1.2.1

1.3.4
Gradbena in obrtniška dela

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

1.3.4.1

1.3.4.1.1

1.3.4.1.1.1

1.3.3.1.2

Gradbena in obrtniška dela

1.3.3.1

OBJEKTI ZA SKLADIŠČENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV

213,64
EUR

427,26
EUR

161,56
EUR

323,12
EUR

213,64
EUR

427,26
EUR
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

Št.

1.3.3

6066 /

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

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

1.3.2.2.2.5

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

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

1.3.5.1.1.1

1.3.5.1.2.1

1.3.6

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

1.3.6.1.1

1.3.6.1.1.1

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

323,12
EUR

219,04
EUR

427,26
EUR

125,54
EUR

251,08
EUR

166,01
EUR

332,00
EUR

161,56
EUR

323,12
EUR

Št.

1.3.6.1.2

Gradbena in obrtniška dela

1.3.6.1

1.3.5.1.2

Novogradnja objektov za shranjevanje kmetijske mehanizacije

1.3.5.1.1

OBJEKTI ZA SHRANJEVANJE KMETIJSKE MEHANIZACIJE
(STROJNA LOPA)

1.3.5
Gradbena in obrtniška dela

Investicijsko-vzdrževalna dela objektov za skladiščenje lesa in lesnih
sortimentov

1.3.4.1.3

1.3.5.1

Rekonstrukcija objektov za skladiščenje lesa in lesnih sortimentov

1.3.4.1.2
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija skladišč za namen predelave kmetijskih proizvodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

HLADILNICE ZA SVEŽE SADJE V ULO ATMOSFERI
Objekti do 1000 m3 – ULO
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja hladilnic za sveže sadje – ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hladilnic za sveže sadje – ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta

1.3.7.1.1.1

1.3.7.1.2.1

1.3.8
1.3.8.1

1.3.8.1.1

1.3.8.1.1.1

1.3.8.1.1.1.1

1.3.8.1.1.2.1

m3

m3

101,71
EUR

203,43
EUR

134,50
EUR

268,99
EUR

161,56
EUR

323,12
EUR

82 / 15. 6. 2022

1.3.8.1.1.2

m3

m3

m2

m2

219,04
EUR

427,26
EUR

161,56
EUR

Št.

m2

m2

m2

6068 /

1.3.7.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja skladišč za namen predelave kmetijskih proizvodov

SKLADIŠČA ZA NAMEN PREDELAVE KMETIJSKIH PROIZVODOV

1.3.7

1.3.7.1
1.3.7.1.1

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

1.3.6.1.2.1

Stran
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Strojna napeljava
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema hladilnice z
manipulativnim prostorom v ULO atmosferi ter oprema prostora za
pripravo sadja – do 1.000 m3
Naprave za uravnavanje klime

1.3.8.1.1.3.3

1.3.8.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja hladilnic za sveže sadje – ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hladilnic za sveže sadje – ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hladilnic za sveže sadje – ULO
Električna napeljava
Strojna napeljava

1.3.8.2.1

1.3.8.2.1.1

1.3.8.2.1.1.1

1.3.8.2.1.2.1

1.3.8.2.1.3.2

1.3.8.2.1.3.3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

4,93 EUR

24,64 EUR

29,57 EUR

90,01 EUR

180,02
EUR

119,03
EUR

238,04
EUR

169,30
EUR

169,30
EUR

7,59 EUR

48,48 EUR

56,07 EUR

Št.

1.3.8.2.1.3

1.3.8.2.1.2

Objekti nad 1000 in do 5000 m3 – ULO

1.3.8.2

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

Električna napeljava

1.3.8.1.1.3.2

1.3.8.1.2.1

Vzdrževanje hladilnic za sveže sadje – ULO

1.3.8.1.1.3
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Novogradnja hladilnic za sveže sadje, zelenjavo in hmelj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hladilnic za sveže sadje, zelenjavo in hmelj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hladilnic za sveže sadje, zelenjavo in hmelj
Električna napeljava
Strojna napeljava
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema hladilnice

1.3.8.3.1.1

1.3.8.3.1.1.1

1.3.8.3.1.2.1

1.3.8.3.1.3.2

1.3.8.3.1.3.3

1.3.8.3.2

1.3.8.3.1.3

1.3.8.3.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

1.3.8.3.1

m3

m3

124,17
EUR

7,59 EUR

48,48 EUR

56,07 EUR

101,71
EUR

203,43
EUR

134,50
EUR

268,99
EUR

189,51
EUR

189,51
EUR

82 / 15. 6. 2022

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Št.

Hladilnice za sveže sadje, zelenjavo in hmelj

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

6070 /

1.3.8.3

1.3.8.2.2.1

1.3.8.2.2

Stran
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Novogradnja hladilnic za sadje in zelenjavo – ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hladilnic za sadje in zelenjavo – ULO
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hladilnic za sadje in zelenjavo – ULO
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto
Električna napeljava
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema hladilnice velikosti
do 220 m2
Izolacija in vrata: izolacije, ULO premaz spojev med paneli, drsna hladilniška
vrata ULO, kontrolno okno ULO, zaščita sten v komorah

1.3.9.1.1

1.3.9.1.1.1

1.3.9.1.2.1

1.3.9.1.3.2

1.3.9.1.3.3

1.3.9.1.3.4

1.3.9.2

1.3.9.2.2

1.3.9.2.1

1.3.9.1.3

1.3.9.1.2

m2

11,30 EUR

1.041,07
EUR
283,23
EUR

m2
m2

94,04 EUR

49,29 EUR

53,02 EUR

196,55
EUR

386,38
EUR

772,75
EUR

510,91
EUR

1.021,82
EUR

124,17
EUR

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

Št.

Cevna zaščita

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

HLADILNICE IN PRIPADAJOČA OPREMA ZA SADJE IN
ZELENJAVO (PREDELAVA)

1.3.9.1

1.3.9

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

1.3.8.3.2.1
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Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

Novogradnja hladilnic za meso in mesne izdelke
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija hladilnic za meso in mesne izdelke
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje hladilnic za meso in mesne izdelke
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto

1.3.10.1.1

1.3.10.1.1.1

1.3.10.1.2.1

1.3.10.1.3.2

1.3.10.1.3.3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

49,29 EUR

53,02 EUR

196,55
EUR

386,38
EUR

772,75
EUR

510,91
EUR

1.021,82
EUR

82 / 15. 6. 2022

1.3.10.1.3

1.3.10.1.2

HLADILNICE IN PRIPADAJOČA OPREMA ZA MESO IN MESNE
IZDELKE

1.3.10.1

1.3.10

255,67
EUR

201,37
EUR

289,50
EUR

Št.

m2

m2

m2

6072 /

1.3.9.2.5

1.3.9.2.4

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

1.3.9.2.3

Stran
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Oprema hladilnice za tople trupe – velikost do 47 m3: hladilnica s
temperaturnim režimom 0/–7,5 oC, poliuretanski paneli, hladilniška vrata,
odprtina za tir, belo krilo, sanitarni zaključki, razsvetljava, električno
odtaljevanje, električna omarica za uravnavanje, inštalacijski material in
montaža
Oprema hladilnice za hlajeno meso – velikost do 38 m3: hladilnica s
temperaturnim režimom 0/–7,5 oC, poliuretanski paneli, hladilniška vrata,
odprtina za tir, belo krilo, sanitarni zaključki, razsvetljava, električno
odtaljevanje, električna omarica za uravnavanje, inštalacijski material in
montaža
Oprema hladilnice za mesne izdelke – velikost do 18 m3: hladilnica s
temperaturnim režimom 0/–7,5 oC, poliuretanski paneli, hladilniška vrata,
odprtina za tir, belo krilo, sanitarni zaključki, razsvetljava, električno
odtaljevanje, električna omarica za uravnavanje, inštalacijski material in
montaža
Hladilni agregat – moč do 15 kW: hladilni agregat do 15 kW (–10/+45 oC),
dva kompresorja, zračni kondenzator, zbiralna posoda, delovna in varovalna
avtomatika, električna krmilna omarica, napeljava hlajenja in montaža s
priklopi hlajenja, polnjenje sistema s plinom ter zagon

OBJEKTI ZA OBIRANJE IN SKLADIŠČENJE HMELJA

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

1.3.10.2.1

1.3.11.1

1.3.11.1.1

1.3.11.1.1.1

1.3.11.1.1.1.1

m2

m2

m2

kW

m3

m3

m3

m2

335,79
EUR

222,01
EUR

444,01
EUR

596,90
EUR

293,11
EUR

225,54
EUR

252,93
EUR

94,04 EUR

Št.

1.3.11.1.1.2

1.3.11

1.3.10.2.4

1.3.10.2.3

OBJEKTI ZA OBIRANJE, SKLADIŠČENJE IN SUŠENJE HMELJA

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema hladilnice

1.3.10.2

1.3.10.2.2

Električna napeljava

1.3.10.1.3.4
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Električna napeljava
OBJEKTI ZA SUŠENJE HMELJA
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja objektov za sušenje hmelja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov za sušenje hmelja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov za sušenje hmelja
Električna napeljava
Notranja oprema za obiranje in sušenje hmelja na površini do 10 ha

1.3.11.1.1.3.2

1.3.11.2

1.3.11.2.1

1.3.11.2.1.1

1.3.11.2.1.1.1

1.3.11.2.1.2

1.3.11.2.1.2.1

1.3.11.2.1.3

1.3.11.2.1.3.2

1.3.11.3

1.3.11.1.1.3

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

1.3.11.1.1.2.1

ha

95.289,07
EUR

142,62
EUR

142,62
EUR

626,85
EUR

1.253,71
EUR

828,90
EUR

82 / 15. 6. 2022

m2

m2

m2

m2

m2

1.657,79
EUR

Št.

m2

23,84 EUR

23,84 EUR

167,89
EUR

6074 /

m2

m2

m2

Stran
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Naprave za polnjenje in odvzem: zalogovnik za zeleni hmelj s trakom za
doziranje na zalogovniku in trakom pred zalogovnikom, trak na sušilnici
hmelja
Naprave za čiščenje: stiskalnica hmelja, tehtnica s povezavo do računalnika,
merilnik vlage v pakiranem hmelju
Naprave za uravnavanje klime (hlajenje, vlaženje, sušenje): peč za sušenje
hmelja, sušilnica s pnevmatskim upravljanjem, naprava za ravnanje hmelja
na zgornji etaži sušilnice, sonda za merjenje vlage na sušilnici, navlaževalne
komore, naprave za avtomatsko in nadzorovano pripravo zraka za
navlaževanje hmelja
Drugo: obiralni stroj, krmiljenje obiranja, sušenja in navlaževanja,
videonadzor nad celotnim procesom obiranja in sušenja hmelja, agregat
Notranja oprema za obiranje in sušenje hmelja na površini od 10 do
20 ha
Naprave za polnjenje in odvzem: zalogovnik za zeleni hmelj s trakom za
doziranje na zalogovniku in trakom pred zalogovnikom, trak na sušilnici
hmelja
Naprave za čiščenje: stiskalnica hmelja, tehtnica s povezavo do računalnika,
merilnik vlage v pakiranem hmelju
Naprave za uravnavanje klime (hlajenje, vlaženje, sušenje): peč za sušenje
hmelja, sušilnica s pnevmatskim upravljanjem, naprava za ravnanje hmelja
na zgornji etaži sušilnice, sonda za merjenje vlage na sušilnici, navlaževalne
komore, naprave za avtomatsko in nadzorovano pripravo zraka za
navlaževanje hmelja
Drugo: obiralni stroj, krmiljenje obiranja, sušenja in navlaževanja,
videonadzor nad celotnim procesom obiranja in sušenja hmelja, agregat

1.3.11.3.1

1.3.11.3.2

1.3.11.3.3

1.3.11.3.4

1.3.11.4

1.3.11.4.1

1.3.11.4.2

1.3.11.4.3

1.3.11.4.4

37.463,51
EUR

27.506,88
EUR

802,35
EUR

5.788,35
EUR

71.561,09
EUR

54.184,75
EUR

30.139,07
EUR

1.604,72
EUR

9.360,54
EUR

Št.

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha
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Oprema za točenje in skladiščenje medu: ometalnik čebel, korito za
odkrivanje s pokrovom, točilo, cedilna posoda s finim cedilom, stroj za
odkrivanje satja, črpalka za med, prekucni mešalnik, homogenizator medu z
gretjem in mešalom, posoda za med, stojalo za med, nosilec posode za
iztekanje medu, grelnik za med ter držalo potopnega grelnika

NALOŽBE V DRUGE OBJEKTE IN PRIPADAJOČO OPREMO

1.4

1.4.1.1.2.1

Drugo: obiralni stroj, krmiljenje obiranja, sušenja in navlaževanja,
videonadzor nad celotnim procesom obiranja in sušenja hmelja, agregat

1.3.11.5.4

ČEBELNJAKI
Notranja oprema čebelnjakov – do 100 panjev

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

1.3.11.5.3

1.4.1.1
1.4.1.1.2

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

1.3.11.5.2

75,26 EUR

155,44
EUR

29.515,96
EUR

22.005,50
EUR

641,89
EUR

5.011,44
EUR

82 / 15. 6. 2022

panj

panj

ha

ha

ha

ha

57.174,78
EUR

Št.

OBJEKTI OZIROMA PROSTORI SKUPAJ S PRIPADAJOČO
OPREMO, NAMENJENI ZA PRIDELAVO MEDU IN DRUGIH
ČEBELJIH PROIZVODOV TER ZA VZREJO ČEBELJIH MATIC

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

1.3.11.5.1

ha

6076 /

1.4.1

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

1.3.11.5

Stran
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Druga oprema: tehtnica

Notranja oprema čebelnjakov – nad 100 panjev
Oprema za točenje in skladiščenje medu: ometalnik čebel, korito za
odkrivanje s pokrovom, točilo, cedilna posoda s finim cedilom, stroj za
odkrivanje satja, črpalka za med, prekucni mešalnik, homogenizator medu z
gretjem in mešalom, posoda za med, stojalo za med, nosilec posode za
iztekanje medu, grelnik za med ter držalo potopnega grelnika, toplotna
komora za segrevanje medu, polnilna naprava za med, krožna miza ter stroj
za etiketiranje steklene embalaže
Oprema za pridelavo čebeljega voska in izdelavo satnic: kuhalnik s parnim
uparjalnikom, kuhalnik za razkuževanje, kalup za vlivanje satnic, čistilna
posoda za vosek ter plinski gorilnik z varovalom
Oprema za pridobivanje cvetnega prahu: smukalnik, sušilnik cvetnega prahu,
aparat za pridobivanje izkopanca ter čistilnik cvetnega prahu
Oprema za vzrejo matic: inkubator za vzrejo matic
Druga oprema: tehtnica

Druga oprema

1.4.1.1.2.5

1.4.1.1.3

1.4.1.1.3.1

1.4.1.1.3.2

1.4.1.1.3.5

1.4.1.1.4

Kontejner za prevoz čebeljih panjev
Avtomatska linija za točenje medu (več kot 500 panjev)

OBJEKTI SKUPAJ S PRIPADAJOČO OPREMO ZA TRŽENJE
KMETIJSKIH PROIZVODOV

1.4.1.1.4.3

1.4.1.1.4.4

1.4.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

Plemenilnik

1.4.1.1.4.2

Panj

Panj

Kom

Kom

Panj

Panj

Panj

panj

panj

panj

panj

panj

panj

panj

53,99 EUR

54,71 EUR

144,78
EUR
18,24 EUR

14,20 EUR

6,77 EUR

24,40 EUR

17,46 EUR

14,20 EUR
208,13
EUR
145,29
EUR

12,71 EUR

23,83 EUR

29,45 EUR

Št.

1.4.2.1

Čebelji panj

1.4.1.1.4.1

1.4.1.1.3.4

1.4.1.1.3.3

1.4.1.1.2.4

1.4.1.1.2.3

Oprema za pridelavo čebeljega voska in izdelavo satnic: kuhalnik s parnim
uparjalnikom, kuhalnik za razkuževanje, kalup za vlivanje satnic, čistilna
posoda za vosek ter plinski gorilnik z varovalom
Oprema za pridobivanje cvetnega prahu: smukalnik, sušilnik cvetnega prahu
ter čistilnik cvetnega prahu
Oprema za vzrejo matic: inkubator za vzrejo matic

1.4.1.1.2.2
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto
Električna napeljava
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema prodajnih in
degustacijskih prostorov
Prodajni prostor: skladiščne omare, čelna stena z nosilnimi policami, pult,
prodajna polica, strežna vitrina, odprta stenska vitrina, hladilnik, računalniška
oprema, pakirni stroj, lijak za doziranje, stroj za embaliranje, trgovska
tehtnica, salamoreznica, vakuumski pakirni stroj z dodatno opremo,
prostostoječa zamrzovalna skrinja, sanitarni umivalnik, kolenski vklop, regali,
ventilator
Prostor za degustacijo: degustacijska miza, stoli, predelne omare, delovna
plošča za pripravo prodajnih izdelkov ter omarica s predali pod delovno mizo
Prodajni avtomat

1.4.2.1.2.1

1.4.2.1.3.2

1.4.2.1.3.3

1.4.2.1.3.4

1.4.2.2

1.4.3

1.4.2.2.3

kos

objekt

objekt

m2

m2

m2

m2

32.348,95
EUR
11.166,53
EUR

62.493,25
EUR

94,04 EUR

49,29 EUR

53,02 EUR

196,55
EUR

386,38
EUR

772,75
EUR

510,91
EUR

82 / 15. 6. 2022

1.4.2.2.2

1.4.2.2.1

1.4.2.1.3

m2

m2

m2

1.021,82
EUR

Št.

OBJEKTI SKUPAJ S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
SADJA

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

1.4.2.1.1.1

m2

6078 /

1.4.2.1.2

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za trženje kmetijskih proizvodov

1.4.2.1.1

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo sadja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo sadja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo sadja
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto
Električna napeljava
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema za predelavo sadja
Oprema za predelavo sadja v sok, do 500 l/uro: stresalnik iz box palet, pralni
stroj za jabolka, prebiralni trak, mlin, črpalka s frekvenčnim uravnalnikom
hitrosti, pnevmatska stiskalnica, valj s krtačami za čiščenje traku, zbirna
posoda za sok s sitom in nivojskim stiskalom, samočistilni filter s črpalko,
cisterna za sok, črpalka, cisterna s centrifugalno črpalko – za pranje z
detergentom in vodo, pasterizator, BOX polnilec, polnilnik v steklenice, cevne
povezave in priključki: cisterne, stiskalnica, pasterizator, polnilnik električne
povezave med stroji in centralno električno omaro, montaža in zagon,
prevoz, box palete, polavtomatska etiketirka, visokotlačni čistilec, viličar
Oprema za predelavo sadja v kis, do 240 l/uro: acetator za kis, avtomatsko
krmiljenje (ogrevanje-hlajenje), avtomatska polnilna linija za kis

1.4.3.1.1

1.4.3.1.1.1

1.4.3.1.2.1

1.4.3.1.3.2

1.4.3.1.3.3

1.4.3.1.3.4

1.4.3.2

1.4.3.2.1

l/uro

l/uro

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

170,21
EUR

312,38
EUR

94,04 EUR

49,29 EUR

53,02 EUR

196,55
EUR

386,38
EUR

772,75
EUR

510,91
EUR

1.021,82
EUR

Št.

1.4.3.2.2

1.4.3.1.3

1.4.3.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

1.4.3.1

Uradni list Republike Slovenije

82 / 15. 6. 2022 /
Stran

6079

OBJEKTI SKUPAJ S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
ZELENJAVE

1.4.4
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo zelenjave
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo zelenjave
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo zelenjave
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto
Električna napeljava
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema za pasterizacijo in
polnjenje zelja in repe z letno kapaciteto do 300 ton zelja in repe

1.4.4.1.1

1.4.4.1.1.1

1.4.4.1.2.1

1.4.4.1.3.2

1.4.4.1.3.3

1.4.4.1.3.4

1.4.4.2

1.4.4.1.3

1.4.4.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

1.4.4.1

tona

m2

2.459,55
EUR

94,04 EUR

49,29 EUR

53,02 EUR

196,55
EUR

386,38
EUR

772,75
EUR

510,91
EUR

1.021,82
EUR

82 / 15. 6. 2022

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

519,84
EUR

46,12 EUR

42,72 EUR

196,68
EUR

Št.

kos

l

kg/dan

kg/dan

6080 /

1.4.3.2.6

1.4.3.2.5

1.4.3.2.4

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

1.4.3.2.3

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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

OBJEKTI SKUPAJ S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
GROZDJA

1.4.4.2.2

1.4.5
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo grozdja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo grozdja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo grozdja
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto
Električna napeljava

1.4.5.1.1

1.4.5.1.1.1

1.4.5.1.2.1

1.4.5.1.3.2

1.4.5.1.3.3

1.4.5.1.3.4

1.4.5.1.3

1.4.5.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

1.4.5.1

1.4.4.2.4

1.4.4.2.3

Kisanje: stroj za rezanje zelja, kadi različnih velikosti

1.4.4.2.1

m2

m2

94,04 EUR

49,29 EUR

53,02 EUR

196,55
EUR

386,38
EUR

772,75
EUR

510,91
EUR

1.021,82
EUR

38,60 EUR

1.072,63
EUR

1.326,78
EUR

21,55 EUR

Št.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

tona

tona

tona

tona

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

6081

Skladiščenje mošta in vina: cisterne iz nerjavečega jekla različnih velikosti,
leseni hrastovi sodi s hlajenjem, leseni hrastovi sodi (barik), leseni nosilec za
barike, vinifikator
Predelava grozdja: pecljalnik z gumijastimi valji, avtomatska pnevmatska
stiskalnica, pretočna črpalka, flotator
Nega mošta in vina: dozator SO2, električni mešalnik za cisterne,
mikrooksigenator, koncentrator
Laboratorijski nadzor – analitika: naprava za parno destilacijo – določitev
alkohola in kislin, analitska tehtnica, inštrument za določanje izoelektrične
točke, drobni inventar, računalnik s pripadajočo programsko opremo, pHmeter
Filtriranje: naplavni in ploščni filtri
Vzdrževanje higiene obrata: parilnik
Skladiščenje: regalna stojala, pocinkani boksi, viličar
Polnjenje: polnilnik za steklenice

OBJEKTI SKUPAJ S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
OLJK – TORKLJE

1.4.5.2.1

1.4.5.2.6

1.4.5.2.7

1.4.5.2.8

1.4.6
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

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

1.4.6.1

1.4.6.1.1

1.4.6.1.1.1

1.4.5.2.5

1.4.5.2.4

1.4.5.2.3

510,91
EUR

1.021,82
EUR

12,37 EUR

269,04
EUR

34,17 EUR

118,79
EUR

174,03
EUR

82 / 15. 6. 2022

m2

m2

hl

hl

hl

hl

hl

hl

599,02
EUR
445,43
EUR

2.320,61
EUR

3.973,45
EUR

Št.

hl

hl

hl

6082 /

1.4.5.2.2

Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema vinogradniške kleti z
letno kapaciteto do 100.000 l vina

1.4.5.2

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo oljk – torklje
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto
Električna napeljava
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema za predelavo oljk z
zmogljivostjo do 2.000 kg/uro
Oprema za proizvodnjo olja: proizvodna linija za stiskanje olja, nastavek za
viličar, vile za obračanje, visokotlačna prenosna čistilna naprava – penomat,
paletni ročni viličar s tehtnico, videonadzor procesa predelave, avtomatizacija
procesa PC-ji, izkoščičevalnik oljčnih koščic, plastični kontejnerji za koščice,
merilna naprava, tehtnica, računalniška oprema
Oprema za polnjenje in etiketiranje: polnilka z vso opremo, etiketirka z vso
opremo, tiskalnik, DFCLK čas/datum z merilno napravo
Druga oprema: garderobna omara

OBJEKTI SKUPAJ S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
BUČ ZA ZAMRZOVANJE

1.4.6.1.2.1

1.4.6.1.3.2

1.4.6.1.3.3

1.4.6.1.3.4

1.4.6.2

1.4.6.2.1

1.4.7

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo buč za
zamrzovanje

1.4.7.1.1

m2

kos

kg/uro

kg/uro

kg/uro

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1.021,82
EUR

519,84
EUR EUR

5,40 EUR

158,72
EUR

94,04 EUR

49,29 EUR

53,02 EUR

196,55
EUR

386,38
EUR

772,75
EUR

Št.

1.4.7.1

1.4.6.2.3

1.4.6.2.2

1.4.6.1.3

Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo oljk – torklje

1.4.6.1.2
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo buč za
zamrzovanje
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto
Električna napeljava
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema za predelavo buč za
zamrzovanje s kapaciteto do 80 ton letno
Oprema za predelavo: stroj za lupljenje buč, ščetke za čiščenje buč, stroj za
razpolavljanje buč, stroj za ribanje buč, miza, zalogovnik, dozator ter
vakuumirka
Oprema za skladiščenje surovin in izdelkov: zabojniki »big box« različnih
velikosti, voziček na kolesih s pladnji
Oprema za notranji transport: viličar, tekoči trakovi različnih velikosti
Oprema za vzdrževanje higiene: visokotlačni čistilec
Oprema za zamrzovanje: zamrzovalne komore

1.4.7.1.2.1

1.4.7.1.3.2

1.4.7.1.3.3

1.4.7.1.3.4

1.4.7.2

1.4.7.2.1

1.4.7.2.3

1.4.7.2.4

1.4.7.2.5

1.4.7.2.2

tona

tona

1.673,10
EUR

44,04 EUR

395,43
EUR

348,78
EUR

534,92
EUR

2.996,26
EUR

94,04 EUR

49,29 EUR

53,02 EUR

196,55
EUR

82 / 15. 6. 2022

tona

tona

tona

tona

m2

m2

m2

m2

386,38
EUR

772,75
EUR

510,91
EUR

Št.

m2

m2

m2

6084 /

1.4.7.1.3

1.4.7.1.2

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

1.4.7.1.1.1

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za stiskanje olja
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za stiskanje olja
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto
Električna napeljava
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema za stiskanje olja s
kapaciteto do 20 l/uro
Oprema za predelavo: stiskalnica z agregatom in košem, peč za praženje,
mlin za mletje semena, gnetilni stroj za gnetenje, mlin za mletje prge, gnetilni
stroj s pnevmatskima cilindroma, polnilna naprava s sistemom za etiketiranje
Oprema za skladiščenje olja: cisterne za olje različnih velikosti
Druga oprema: montaža stiskalnice, dostava opreme, visokotlačni čistilec,
garderobna omara

1.4.8.1.1.1

1.4.8.1.2.1

1.4.8.1.3.2

1.4.8.1.3.3

1.4.8.1.3.4

1.4.8.2

1.4.8.2.1

1.4.8.2.3

1.4.9

1.4.8.2.2

1.4.8.1.3

l/uro

l/uro

l/uro

l/uro

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

207,54
EUR

27,02 EUR

4.496,73
EUR

4.731,29
EUR

94,04 EUR

49,29 EUR

53,02 EUR

196,55
EUR

386,38
EUR

772,75
EUR

510,91
EUR

1.021,82
EUR

Št.

OBJEKTI ZA PEKO KRUHA, POTIC IN IZDELAVO TESTENIN

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za stiskanje olja

1.4.8.1.1

1.4.8.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

OBJEKTI SKUPAJ S PRIPADAJOČO OPREMO ZA STISKANJE
OLJA

1.4.8.1

1.4.8

Uradni list Republike Slovenije
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Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za peko kruha, potic in izdelavo
testenin
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za peko kruha, potic in
izdelavo testenin
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za peko kruha, potic in izdelavo
testenin
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto
Električna napeljava
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema za letno proizvodnjo
do 13.500 kg
Oprema za predelavo: delovni pult, krušna lončena peč, stroj za gnetenje
testa, pomivalno korito, umivalnik, tehtnica, stroj za izdelavo testenin,
nastavek – matrica za izdelavo testenin, hladilnik, mešalnik, termometer,
štedilnik ter pečica
Oprema za prodajo: računalnik, tiskalnik, programska oprema
Druga oprema: garderobna omara

OBJEKTI SKUPAJ S PRIPADAJOČO OPREMO ZA MLETJE ŽIT

1.4.9.1.1

1.4.9.1.1.1

1.4.9.1.2.1

1.4.9.1.3.2

1.4.9.1.3.3

1.4.9.1.3.4

1.4.9.2

1.4.9.2.1

1.4.9.2.3

1.4.10

kos

kg

kg

m2

m2

m2

m2

519,84
EUR

0,06 EUR

3,34 EUR

94,04 EUR

49,29 EUR

53,02 EUR

196,55
EUR

386,38
EUR

82 / 15. 6. 2022

1.4.9.2.2

1.4.9.1.3

m2

772,75
EUR

510,91
EUR

1.021,82
EUR

Št.

m2

m2

m2

6086 /

1.4.9.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

1.4.9.1

Stran
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Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za mletje žit
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za mletje žit
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za mletje žit
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto
Električna napeljava
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema za mletje žit do
100 kg/uro
Oprema za mletje žit: mlin, stroj za krtačenje in čiščenje z odsesavanjem,
polavtomatski dozator

OBJEKTI ZA PREDELAVO DRUGIH KMETIJSKIH PROIZVODOV
RASTLINSKEGA IZVORA

1.4.10.1.1

1.4.10.1.1.1

1.4.10.1.2.1

1.4.10.1.3.2

1.4.10.1.3.3

1.4.10.1.3.4

1.4.10.2

1.4.10.2.1

1.4.11

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za predelavo drugih kmetijskih
proizvodov rastlinskega izvora

1.4.11.1.1

m2

kg/uro

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1.021,82
EUR

557,78
EUR

94,04 EUR

49,29 EUR

53,02 EUR

196,55
EUR

386,38
EUR

772,75
EUR

510,91
EUR

1.021,82
EUR

Št.

1.4.11.1

1.4.10.1.3

1.4.10.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

1.4.10.1

Uradni list Republike Slovenije

82 / 15. 6. 2022 /
Stran

6087

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

OBJEKTI SKUPAJ S PRIPADAJOČO OPREMO ZA SUŠENJE
KMETIJSKIH PROIZVODOV

1.4.11.1.2.1

1.4.11.1.3.2

1.4.11.1.3.3

1.4.11.1.3.4

1.4.12

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

1.4.12.1.1

1.4.12.1.1.1

1.4.12.1.2.1

m2

m2

m2

m2

386,38
EUR

772,75
EUR

510,91
EUR

1.021,82
EUR

94,04 EUR

49,29 EUR

53,02 EUR

196,55
EUR

82 / 15. 6. 2022

1.4.12.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

1.4.12.1

m2

m2

m2

m2

386,38
EUR

772,75
EUR

510,91
EUR

Št.

m2

m2

m2

6088 /

1.4.11.1.3

1.4.11.1.2

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

1.4.11.1.1.1

Stran
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Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto
Električna napeljava
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema za sušenje kmetijskih
proizvodov s kapaciteto do 300 kg dnevno
Oprema za sušenje kmetijskih proizvodov: komorna sušilnica za sadje, kotel
na drva, dimnik
Kotel na drva z ohranjevalniki toplote

1.4.12.1.3.2

1.4.12.1.3.3

1.4.12.1.3.4

1.4.12.2

1.4.12.2.1

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

1.4.13.1

1.4.13.1.1

1.4.13.1.1.1

1.4.13.1.2.1

m2

m2

m2

m2

m2

kW

kg/dan

m2

m2

m2

m2

196,55
EUR

386,38
EUR

772,75
EUR

510,91
EUR

1.021,82
EUR

197,11
EUR
622,26
EUR

94,04 EUR

49,29 EUR

53,02 EUR

196,55
EUR

Št.

1.4.13.1.3

1.4.13.1.2

OBJEKTI SKUPAJ S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
MEDU V FERMENTIRANO VINO

1.4.13

1.4.12.2.1.1

Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za sušenje kmetijskih proizvodov

1.4.12.1.3

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

6089

Električna napeljava
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema za predelavo medu s
kapaciteto do 3.000 kg medu letno
Oprema za predelavo medu: fermentor, mešalna posoda, stroj za pakiranje,
homogenizator s hlajenjem in gretjem, črpalka za transport, cisterneiz
nerjavečega jekla, hladilne posode, tehtnica, stroj za polnjenje, pomivalni
stroj in računalniška oprema

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

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

1.4.13.1.3.4

1.4.13.2

1.4.13.2.1

1.4.14.1

1.4.14.1.1

1.4.14.1.1.1

1.4.14.1.2.1

1.4.14.1.3.2

1.4.14.1.3.3

m2

m2

m2

m2

m2

49,29 EUR

53,02 EUR

196,55
EUR

386,38
EUR

772,75
EUR

510,91
EUR

1.021,82
EUR

25,35 EUR

94,04 EUR

49,29 EUR

82 / 15. 6. 2022

1.4.14.1.3

1.4.14.1.2

m2

m2

kg/leto

m2

m2

53,02 EUR

Št.

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

Tehnične naprave za oskrbo s toploto

1.4.13.1.3.3

m2

6090 /

1.4.14

Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin

1.4.13.1.3.2

Stran
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Predprostor: talni sifon z lovilnikom nečistoč, garderobne omare, centralna
čistilna postaja, klop
Tehnološki prostor: sirarski kotel, talno korito – sifon z lovilnikom nečistoč,
delovni pult, sirarske mize različnih velikosti, stiskalnice, samosesalna
črpalka za presesavanje mleka in sirotke, pomivalno korito, stenska omarica,
hladilna omara, modeli za sir, hladilno-grelna komora za jogurt, posnemalnik,
pinja, rešetke za sir, pH-meter, SH-meter, termometer, elektronska tehtnica,
mehanski stroj za sladoled, luč za uničevanje insektov, razdelilna mreža za
sirnino, ploščni izmenjevalnik toplote, polavtomatska dozirna linija,
avtomatska polnilna linija za mleko, jogurt, banja za zorenje skute, termična
zapiralka za tekoče izdelke (jogurt), pomivalni stroj
Zorilnica: klimatska naprava, vlažilnik zraka, transportni voziček, pomivalno
korito
Pakirnica, odprema izdelkov: tehtnica, vakuumirni stroj, mrežice za mlečne
izdelke, transportni voziček, plastična vedra
Hladilnica: hladilna komora, krilna hladilna vrata, hladilni sistem
Trgovina: hladilna vitrina, korito, termoizolacijska transportna posoda, davčna
blagajna s tiskalnikom
Druga oprema: avtoprikolica za prevozni bazen, prevozni bazen, brisalnik
trdih tal, krtača – ročna

1.4.14.2.1

1.4.14.2.6

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

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

1.4.15.1

1.4.15.1.1

1.4.15.1.1.1

1.4.15

1.4.14.2.7

1.4.14.2.5

1.4.14.2.4

1.4.14.2.3

OBJEKTI SKUPAJ S PRIPADAJOČO OPREMO ZA PREDELAVO
IN PRODAJO MESA

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

1.4.14.2

1.4.14.2.2

Električna napeljava

1.4.14.1.3.4

510,91
EUR

1.021,82
EUR

13,21 EUR

13,29 EUR

15,88 EUR

7,11 EUR

16,02 EUR

306,64
EUR

3,97 EUR

376,12
EUR

94,04 EUR

Št.

m2

m2

l/dan

l/dan

l/dan

l/dan

l/dan

l/dan

l/dan

l/dan

m2
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za predelavo in prodajo mesa
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto
Električna napeljava
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema za predelavo mesa s
kapaciteto do 300 kg dnevne predelave mesa
Proizvodni prostor: tir – vroče cinkani, kretnica, polnilka dveh hitrosti,
mešalnik mesa (horizontalni) – dve mešalni gredi, mesoreznica, stroj za
rezanje slanine na kocke, tehtnica, vakuumirka – komorna, delovni pult z
desko koterm, tuš pipa, pomivalno korito, žaga za kosti, namizni kutter, kotel
za barjenje/topljenje – z mešalom, voziček za dimljenje, voziček za obešanje,
UV-luč za uničevanje insektov, talni sifon z rešetko z lovilcem nečistoč,
sterilizator za nože, umivalnik, zaboji, transportni voziček, omara
Prekajevalnica: prekajevalna/dimna komora, dimljenje po toplem in hladnem
postopku
Zorilnica: zorilna komora za sveže meso
Hladilnica: hladilna komora, regal v hladilnici
Prodajni prostor: prodajna vitrina, tehtnica, pult, računalniška oprema,
umivalnik, hladilnik s steklenimi vrati
Druga oprema: visokotlačni čistilnik, garderobna omara

1.4.15.1.2.1

1.4.15.1.3.2

1.4.15.1.3.3

1.4.15.1.3.4

1.4.15.2

1.4.15.2.1

1.4.15.2.4

1.4.15.2.5

kg/dan

kg/dan

kg/dan

kg/dan

kg/dan

9,14 EUR

23,46 EUR

18,05 EUR

66,54 EUR

20,01 EUR

184,18
EUR

321,38
EUR

94,04 EUR

49,29 EUR

53,02 EUR

82 / 15. 6. 2022

1.4.15.2.6

1.4.15.2.3

1.4.15.2.2

kg/dan

kg/dan

m2

m2

m2

196,55
EUR

386,38
EUR

772,75
EUR

Št.

m2

m2

m2

6092 /

1.4.15.1.3

Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za predelavo in prodajo mesa

1.4.15.1.2

Stran
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Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za zakol goveda, kopitarjev,
prašičev in drobnice
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za zakol goveda, kopitarjev,
prašičev in drobnice
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za zakol goveda, kopitarjev,
prašičev in drobnice
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto
Električna napeljava
Tehnične naprave za daljinsko javljanje in obveščanje
Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema za zakol do
1.000 GVŽ/leto
Klavna dvorana: rešetkasti lovilnik krvi in vode s sifoniziranim odtokom vode,
voziček za vampe, voziček za drobovino in glave, voziček za kože, voziček
za kosti in parklje, kabina za pranje glav, stojalo za pregled glav, voziček za
obešanje drobovine in glav, boks za omamljanje goveda, umivalnik s
kolenskim aktiviranjem vode, sterilizator za sekire in nože, pištola za

1.4.16.1.1

1.4.16.1.1.1

1.4.16.1.2.1

1.4.16.1.3.2

1.4.16.1.3.3

1.4.16.1.3.4

1.4.16.1.3.5

1.4.16.2

1.4.16.2.1

1.4.16.1.3

1.4.16.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

OBJEKTI ZA ZAKOL GOVEDA, KOPITARJEV, PRAŠIČEV IN
DROBNICE

1.4.16.1

1.4.16

GVŽ/leto

101,51
EUR

195,76
EUR

4,81 EUR

94,67 EUR

98,88 EUR

147,40
EUR

345,76
EUR

481,58
EUR

963,16
EUR

636,80
EUR

1.273,60
EUR

Št.

GVŽ/leto

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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1.4.16.2.7

GVŽ/leto

GVŽ/leto

GVŽ/leto

GVŽ/leto

20,92 EUR

8,95 EUR

5,28 EUR

8,57 EUR

11,89 EUR

82 / 15. 6. 2022

1.4.16.2.6

1.4.16.2.5

1.4.16.2.4

GVŽ/leto

20,31 EUR

Št.

1.4.16.2.3

GVŽ/leto

6094 /

1.4.16.2.2

omamljanje goveda, prašičev, drobnice (na naboje), naprava za omamljanje
kuncev, električne klešče za omamljanje prašičev, drobnice, čitalnik čipov
kopitarjev, voziček za odiranje, stopnice, vroče cinkane in z ograjo, zunanja
vrata za vhod v boks za omamljanje, krilna, ventilator za prezračevanje
klavniškega prostora s samodvižno loputo, glavno verižno dvigalo, tirna
tehtnica, razpenjalo, vroče cinkano, hidravlično razpenjalo, evro kljuka,
klavniška kljuka s kolesom, žaga za razpolavljanje trupov z vzmetnim
dvigalom in rezervnimi listi, hidravlične klešče za odrez rogov, parkljev,
pnevmatski dvižni podest, stroj za izkoženje, horizontalni stroj za
garanje/mavžanje prašičev, stroj za garanje odojkov, verižno dvigalo,
montaža, standardni sifon z iztokom in povozno rešetko
Prostor za čiščenje vampov, črevesja in želodca: umivalnik s kolenskim
aktiviranjem vode, pomivalno korito, sterilizator za nože, miza iz nerjavečega
jekla za izpraznitev vsebine vampov z robom proti odtekanju in odtokom ter
zaščitnim robom ob steni, prezračevanje prostora za čiščenje vampov s
samodvižno loputo, verižno dvigalo, stroj za čiščenje vampov, stroj za
čiščenje črev, sifon z iztokom
Oprema hladilnice za tople trupe: hladilnica s temperaturnim režimom 0/–
7,5 oC, poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina za tir, belo krilo,
sanitarni zaključki, razsvetljava, električno odtaljevanje, električna omarica za
uravnavanje, inštalacijski material in montaža
Hladilnica za ohlajeno meso: hladilnica s temperaturnim režimom 0/–7,5 oC,
poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina za tir, belo krilo, sanitarni
zaključki, razsvetljava, električno odtaljevanje, električna omarica za
uravnavanje, inštalacijski material in montaža
Hladilnica za konfiskat: hladilnica s temperaturnim režimom 0/–7,5 oC,
poliuretanski paneli, hladilniška vrata, odprtina za tir, belo krilo, sanitarni
zaključki, razsvetljava, električno odtaljevanje, električna omarica za
uravnavanje, inštalacijski material in montaža
Hladilni agregat: hladilni agregat do 15 kW (–10/+45 oC), dva kompresorja,
zračni kondenzator, zbiralna posoda, delovna in varovalna avtomatika,
električna krmilna omarica, napeljava hlajenja in montaža s priklopi hlajenja,
polnjenje sistema s plinom ter zagon
Konstrukcije in klavniški tiri: nosilna konstrukcija za oba tira, klavniški visoki
in nizki tiri, kretnice, razkladalna klančina, montaža in prevozi

Stran
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Druga oprema: razdelilna električna omara za napajanje tehnološke opreme
in razsvetljave, inštalacija tople in mrzle vode, električna napeljava
tehnološke opreme – kabli, obešala, kabelski kanali, visokotlačni čistilnik,
garderobna omara

OBJEKTI ZA ZAKOL PERUTNINE

1.4.16.2.10

1.4.17
Novogradnja objektov s pripadajočo opremo za zakol perutnine
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela pri ureditvi enostavnih in
nezahtevnih objektov oziroma lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija objektov s pripadajočo opremo za zakol perutnine
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca pri
ureditvi enostavnih in nezahtevnih objektov znaša do 50 % vrednosti
rekonstrukcije objekta
Vzdrževanje objektov s pripadajočo opremo za zakol perutnine
Tehnične naprave za vodo, odpadno vodo in plin
Tehnične naprave za oskrbo s toploto
Električna napeljava

1.4.17.1.1

1.4.17.1.1.1

1.4.17.1.2.1

1.4.17.1.3.2

1.4.17.1.3.3

1.4.17.1.3.4

1.4.17.1.3

1.4.17.1.2

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

1.4.17.1

1.4.16.2.9

Prostor za razsek: dvigalo – vrvno z obešalom za spuščanje četrtin, stojalo
na kolesih za izdajo mesa, sterilizator za nože, pomivalno korito, umivalnik s
kolenskim aktiviranjem vode, sifon z iztokom
Ogrevanje sanitarne vode: bojler z grelno cevjo in grelci, montaža

1.4.16.2.8

m2

m2

94,67 EUR

98,88 EUR

147,40
EUR

345,76
EUR

481,58
EUR

963,16
EUR

636,80
EUR

1.273,60
EUR

8,95 EUR

3,17 EUR

6,21 EUR

Št.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

GVŽ/leto

GVŽ/leto

GVŽ/leto
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Naprave za specifično rabo v kmetijstvu – oprema za zakol do 200 živali
dnevno
Klavna dvorana: miza s korneti, zaščitena pred špricanjem krvi, naprava za
omamljanje, frekvenčna naprava za omamljanje, noži, umivalnik na nožni
vklop, kotel za oparjanje, stroj za skubljenje perutnine, delovni pult z
enostranskim kotermom za razsek, sterilizator nožev, dvodelno pomivalno
korito, tiri, odcejevalniki perutnine, talni sifon, ventilator
Hladilnica za tople trupe: hladilna komora
Druga oprema: visokotlačni čistilec, garderobna omara

UREDITEV DOVOZNIH POVRŠIN ZA SPREJEM IN RAZKLADANJE
SUROVIN

1.4.17.2

1.4.17.2.1

1.4.17.2.3

1.4.18
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

Novogradnja dovoznih površin za sprejem in razkladanje surovin
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje objekta

PREDINDUSTRIJSKA PREDELAVA LESA
Oprema za predindustrijsko predelavo lesa
Žagalne linije
Žagalna linija s horizontalno tračno žago
Žagalna linija z vertikalno tračno žago
Prenosne žage za razrez lesa
Prenosna tračna žaga

Robilniki, čelilniki, skobeljni stroji (stroji za robljenje, čeljenje in
skobljanje žaganega lesa)

1.4.18.1

1.4.18.1.1

1.4.18.1.1.1

1.4.19

1.4.19.2

1.4.19.2.1

1.4.19.2.1.1

1.4.19.2.1.2

1.4.19.2.3

1.4.19.2.3.1

1.4.19.2.4

stroj

62.700,00
EUR

91.200,00
EUR
399.000,00
EUR

35,33 EUR

88,32 EUR

13,71 EUR
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linija

linija

m2

m2

žival/dan

23,83 EUR

80,12 EUR

117,66
EUR

4,81 EUR

Št.

žival/dan

žival/dan

žival/dan

m2

6096 /

1.4.17.2.2

Tehnične naprave za daljinsko javljanje in obveščanje

1.4.17.1.3.5

Stran
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Linija za robljenje desk in razrez prizem
Čelilnik (stroj za čeljenje) – enostavni do 5,5 kW
Robilnik (stroj za robljenje)
Enoosni krožni žagalni stroj – večlistni fiksni
Dvoosni krožni žagalni stroj – večlistni
Enoosni krožni žagalni stroj – večlistni fiksni in prenosni
Dodatna oprema žagarskega obrata
Nihalni verižni žagalni stroj – prenosni
Vakuumsko dvigalo
Nihalni verižni žagalni stroj – linija, nihajna žaga
Verižni žagalni stroj – linija, paralelna žaga
Sušenje lesa
Naprave za kondenzacijsko sušenje lesa
Naprave za vakuumsko sušenje lesa
Naprave za visokofrekvenčno sušenje lesa v kombinaciji z vakuumskim
sušenjem lesa
Izdelava pelet in briketov
Strojna linija za izdelavo briketov
Stroj za izdelavo briketov
Termična obdelava in impregnacija lesa

1.4.19.2.4.1

1.4.19.2.4.2

1.4.19.2.4.3

1.4.19.2.4.4

1.4.19.2.4.5

1.4.19.2.4.9

1.4.19.2.5

1.4.19.2.5.1

1.4.19.2.5.2

1.4.19.2.5.3

1.4.19.2.5.4

1.4.19.2.6

1.4.19.2.6.2

1.4.19.2.6.3

1.4.19.2.6.5

1.4.19.2.7

1.4.19.2.7.2

1.4.19.2.7.3

1.4.19.2.8

kW

kW

1.026,00
EUR
19.380,00
EUR
3.876,00
EUR
5.814,00
EUR
131.100,00
EUR
17.100,00
EUR
28.500,00
EUR
102.600,00
EUR
6.384,00
EUR
3.306,00
EUR
3.078,00
EUR

171.000,00
EUR
2.508,00
EUR
1.368,00
EUR
1.482,00
EUR
96.900,00
EUR
2.850,00
EUR

Št.

kW

komora

komora

komora

komora

kW

kW

stroj

kW

kW

stroj

kW

kW

kW

kW
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Oprema za impregnacijo s potapljanjem: dvoslojna izvedba, običajno jeklo
Oprema za zaščito lesa med prevozom
Oprema za vakuumsko tlačno impregnacijo: izvedba v nerjavnem jeklu
Oprema za impregnacijo s potapljanjem: dvoslojna izvedba, nerjavno jeklo
Oprema za termično obdelavo lesa v skladu z ISPM15 (npr. za leseno
embalažo) – brez sušilnice, le programska oprema
Izdelava sekancev v okviru žagarskega obrata
Stroj za izdelavo sekancev: horizontalni drobilnik moči do 50kW

NAKUP IN POSTAVITEV RASTLINJAKOV IN PRIPADAJOČE
OPREME

1.4.19.2.8.3

1.4.19.2.8.4

1.4.19.2.8.7

1.4.19.2.8.8

1.4.19.2.8.9

1.4.19.2.9.2

1.5

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

1.5.2.1.1.1.1

1.5.2.1.1.1.1.1

1.5.2.1.1.1.2.1

1.5.2.1.1.2

2

m

m

2

m2

m2

m2

71,14 EUR

6,90 EUR

34,50 EUR

9,12 EUR

45,61 EUR

114.000,00
EUR

82 / 15. 6. 2022

1.5.2.1.1.1.2

Gradbena dela

1.5.2.1.1.1

1.5.2.1.1

1.5.2.1

1.5.2

stroj

kos

kos

kos

kos

kos

kos

285.000,00
EUR
136.800,00
EUR
17.100,00
EUR
34.200,00
EUR
193.800,00
EUR
28.500,00
EUR
3.420,00
EUR

Št.

NAKUP IN POSTAVITEV PLASTENJAKOV IN PRIPADAJOČE
OPREME
Nakup in postavitev plastenjakov z dvojno folijo in pripadajočo
opremo
Nakup in postavitev plastenjakov z dvojno folijo in pripadajočo
opremo – do 0,6 ha

Oprema za vakuumsko tlačno impregnacijo: izvedba v običajnem jeklu

1.4.19.2.8.2

kos

6098 /

1.4.19.2.9

Oprema za termično modifikacijo s programsko opremo

1.4.19.2.8.1

Stran
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Namakalna oprema plastenjakov z dvojno folijo
Namakalna klančina: celotni sistem skupaj s črpalko, razdelilni cevni sistem,
filtri, dozatorji gnojil z opremo, rezervoar za vodo in gnojila in drugo
Mikrorazpršilci: celotni sistem skupaj s črpalko, razdelilni cevni sistem, filtri,
dozatorji gnojil z opremo, rezervoar za vodo in gnojila in drugo
Kapljično namakanje: celotni sistem skupaj s črpalko, razdelilni cevni sistem,
filtri, dozatorji gnojil z opremo, rezervoar za vodo in gnojila in drugo
Gradbena dela

Novogradnja plastenjakov z dvojno folijo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija plastenjakov z dvojno folijo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti rekonstrukcije objekta
Notranja oprema plastenjakov z dvojno folijo
Oprema za zračenje: avtomatika za uravnavanje zračenja, ventilatorji in
senzorji za vremenske parametre
Oprema za ogrevanje: peči za ogrevanje, avtomatika za uravnavanje
ogrevanja, ventilatorji in senzorji za vremenske parametre, grelniki na topli
zrak
Oprema za senčenje: senčilne mreže vseh vrst

1.5.2.1.1.3

1.5.2.1.1.3.1

1.5.2.1.2.1

1.5.2.1.2.1.1

1.5.2.1.2.1.1.1

1.5.2.1.2.1.2.1

1.5.2.1.2.2.1

1.5.2.1.2.2.3

m2

m

2

m

2

m2

m2

m2

m

2

m2

m2

m2

m

2

m
2

m2

m
2

m2

m2

m2

11,96 EUR

5,02 EUR

1,78 EUR

71,14 EUR

6,16 EUR

30,82 EUR

8,15 EUR

40,75 EUR

2,78 EUR

3,20 EUR

10,29 EUR

16,28 EUR

2,22 EUR

50,16 EUR

11,96 EUR

5,02 EUR

1,78 EUR

Št.

1.5.2.1.2.2.2

1.5.2.1.2.2

1.5.2.1.2.1.2

1.5.2.1.2

1.5.2.1.1.3.3

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

Druga oprema

1.5.2.1.1.2.5

1.5.2.1.1.3.2

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

Oprema za zračenje: avtomatika za uravnavanje zračenja, ventilatorji in
senzorji za vremenske parametre
Oprema za ogrevanje: peči za ogrevanje, avtomatika za uravnavanje
ogrevanja, ventilatorji in senzorji za vremenske parametre, grelniki na topli
zrak
Oprema za senčenje: senčilne mreže vseh vrst

1.5.2.1.1.2.4

1.5.2.1.1.2.3

1.5.2.1.1.2.2

1.5.2.1.1.2.1
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Namakalna oprema plastenjakov z dvojno folijo
Namakalna klančina: celotni sistem skupaj s črpalko, razdelilni cevni sistem,
filtri, dozatorji gnojil z opremo, rezervoar za vodo in gnojila in drugo
Mikrorazpršilci: celotni sistem skupaj s črpalko, razdelilni cevni sistem, filtri,
dozatorji gnojil z opremo, rezervoar za vodo in gnojila in drugo
Kapljično namakanje: celotni sistem skupaj s črpalko, razdelilni cevni sistem,
filtri, dozatorji gnojil z opremo, rezervoar za vodo in gnojila in drugo
Gradbena dela

Novogradnja plastenjakov z enojno folijo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti novogradnje objekta
Rekonstrukcija plastenjakov z dvojno folijo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti rekonstrukcije objekta
Notranja oprema plastenjakov z enojno folijo
Oprema za zračenje: avtomatika za uravnavanje zračenja, ventilatorji in
senzorji za vremenske parametre
Oprema za ogrevanje: peči za ogrevanje, avtomatika za uravnavanje
ogrevanja, ventilatorji in senzorji za vremenske parametre, grelniki na topli
zrak
Oprema za senčenje: senčilne mreže vseh vrst
Druga notranja oprema: mize, kalilniki, folija za pokrivanje tal, police in regali
Druga oprema
Namakalna oprema plastenjakov z enojno folijo

1.5.2.1.2.3

1.5.2.1.2.3.1

1.5.2.2.1

1.5.2.2.1.1

1.5.2.2.1.1.1

1.5.2.2.1.2.1

1.5.2.2.2.1

1.5.2.2.2.4

1.5.2.2.2.5

1.5.2.2.2.3

m2

m2

m2

m2

m2

m

2

m2

m2

m2

m

2

m2

16,28 EUR

2,22 EUR

50,16 EUR

11,96 EUR

5,02 EUR

1,78 EUR

71,14 EUR

5,81 EUR

29,06 EUR

7,69 EUR

38,44 EUR

2,78 EUR

3,20 EUR
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1.5.2.2.2.3

1.5.2.2.2.2

1.5.2.2.2

1.5.2.2.1.2

1.5.2.2

m2

m2

m

10,29 EUR

16,28 EUR

2

m

2,22 EUR

2

m

50,16 EUR

2

Št.

1.5.2.1.2.3.3

Nakup in postavitev plastenjakov z enojno folijo in pripadajočo
opremo

Druga oprema

1.5.2.1.2.2.5

m2

6100 /

1.5.2.1.2.3.2

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

1.5.2.1.2.2.4

Stran
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Nakup in postavitev tunelov in pripadajoče opreme
Gradbena dela
Novogradnja tunelov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 20 % vrednosti novogradnje objekta
Notranja oprema tunelov
Oprema za senčenje: senčilne mreže vseh vrst
Druga oprema: zakrivljene kovinske šipke, mreža proti mrčesu, talna
zastirka, mreža proti mrazu in cev iz PE materiala za pasivno gretje
Namakalna oprema tunelov
Namakalna klančina: celotni sistem skupaj s črpalko, razdelilni cevni sistem,
filtri, dozatorji gnojil z opremo, rezervoar za vodo in gnojila in podobno
Mikrorazpršilci: celotni sistem skupaj s črpalko, razdelilni cevni sistem, filtri,
dozatorji gnojil z opremo, rezervoar za vodo in gnojila in podobno
Kapljično namakanje: celotni sistem skupaj s črpalko, razdelilni cevni sistem,
filtri, dozatorji gnojil z opremo, rezervoar za vodo in gnojila in podobno

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

1.5.3.1

1.5.3.1.1

1.5.3.1.1.1

1.5.3.1.1.1.1

1.5.3.1.2.1

1.5.3.1.2.2

1.5.3.1.3.1

1.6.1

2,78 EUR

3,20 EUR

10,29 EUR

16,28 EUR

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter pripadajoča oprema

Nakup in montaža peči na lesno biomaso ter vse pripadajoče opreme

1.6.1.1.1

kW

420,00
EUR

OBJEKTI IN NAPRAVE ZA PRIDOBIVANJE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV

m2

m2

m2

m2

m

2,22 EUR

0,34 EUR
2

m

2,57 EUR
2

m

2

0,97 EUR

4,85 EUR

Št.

1.6.1.1

1.6

1.5.3.1.3.3

1.5.3.1.3.2

1.5.3.1.3

1.5.3.1.2

m

2

m2

2,78 EUR

3,20 EUR

NAKUP IN POSTAVITEV TUNELOV IN PRIPADAJOČE OPREME

m2

m2

10,29 EUR

1.5.3

1.5.2.2.2.3.3

1.5.2.2.2.3.2

m2

Namakalna klančina: celotni sistem skupaj s črpalko, razdelilni cevni sistem,
filtri, dozatorji gnojil z opremo, rezervoar za vodo in gnojila in drugo
Mikrorazpršilci: celotni sistem skupaj s črpalko, razdelilni cevni sistem, filtri,
dozatorji gnojil z opremo, rezervoar za vodo in gnojila in drugo
Kapljično namakanje: celotni sistem skupaj s črpalko, razdelilni cevni sistem,
filtri, dozatorji gnojil z opremo, rezervoar za vodo in gnojila in drugo

1.5.2.2.2.3.1
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Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter pripadajoča oprema

Novogradnja vodne elektrarne

OBJEKTI OZIROMA PROSTORI IN NAKUP PRIPADAJOČE
OPREME ZA PRIDOBIVANJE GEOTERMALNE ENERGIJE
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter pripadajoča oprema
Novogradnja geotermalne elektrarne
Geotermalna vrtina do 100 m
Geotermalna vrtina od 100 do 300 m

1.6.4.1.1

1.6.5

1.6.5.1

1.6.5.1.1

1.6.5.1.1.1

1.6.5.1.1.2

OBJEKTI OZIROMA PROSTORI IN NAKUP PRIPADAJOČE
OPREME ZA PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ VODE –
VODNA ELEKTRARNA

1.6.4

1.6.4.1

Novogradnja vetrne elektrarne

OBJEKTI OZIROMA PROSTORI IN NAKUP PRIPADAJOČE
OPREME ZA PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ VETRA
– VETRNA ELEKTRARNA

1.6.3

1.6.3.1.1

Nakup in montaža sončnih kolektorjev z zalogovnikom vode ter vse
pripadajoče opreme

1.6.2.1.1

tm

96,00 EUR

60,00 EUR

4.600,00
EUR

4.224,00
EUR

510,79
EUR
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tm

tm

kW

kW

m2

Št.

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter pripadajoča oprema

Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter pripadajoča oprema

1.6.2.1

6102 /

1.6.3.1

OBJEKTI OZIROMA PROSTORI IN NAKUP PRIPADAJOČE
OPREME ZA PRIDOBIVANJE SOLARNE ENERGIJE

1.6.2

Stran
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Gradnja betonskih in asfaltnih vozišč
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja betonskih in asfaltnih vozišč
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje betonskih in
asfaltnih vozišč
Rekonstrukcija betonskih in asfaltnih vozišč
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti rekonstrukcije betonskih in
asfaltnih vozišč
Oprema cestne infrastrukture
Prometni znak

Gradnja gramoznih vozišč in poti do 5 m širine
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja gramoznih vozišč in poti do 5 m širine
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje gramoznih
vozišč in poti do 5 m širine

2.1.1.1

2.1.1.1.1

2.1.1.1.1.1

2.1.1.1.1.1.1

2.1.1.1.1.2.1

2.1.1.1.2.1

2.1.1.2

2.1.1.2.1

2.1.1.2.1.1

2.1.1.2.1.1.1

2.1.1.1.2

2.1.1.1.1.2

UREDITEV ZASEBNE INFRASTRUKTURE
UREDITEV ZASEBNE CESTNE INFRASTRUKTURE

2.1
2.1.1

2,71 EUR

6,77 EUR

65,00 EUR

9,00 EUR

22,50 EUR

12,00 EUR

Št.

m2

m2

kos

m2

m2

m2

m2

1.200,00
EUR

720,00
EUR

30,00 EUR

UREDITEV CESTNE, VODOVODNE TER ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

2

tm

Geotermalna vrtina nad 800 m

1.6.5.1.1.4

tm

Geotermalna vrtina od 300 do 800 m

1.6.5.1.1.3
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti rekonstrukcije vozišč in poti
do 5 m širine
Oprema cestne infrastrukture
Prometni znak

Gradnja gramoznih vozišč in poti nad 5 m širine
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja gramoznih vozišč in poti nad 5 m širine
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje gramoznih
vozišč in poti nad 5 m širine
Rekonstrukcija gramoznih vozišč in poti nad 5 m širine
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti rekonstrukcije gramoznih
vozišč in poti nad 5 m širine
Oprema cestne infrastrukture
Prometni znak

UREDITEV DVORIŠČ
Ureditev dvorišč
Gradbena in obrtniška dela
Novogradnja dvorišč
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti novogradnje dvorišč
Rekonstrukcija dvorišč

2.1.1.2.1.2.1

2.1.1.2.2.1

2.1.1.3

2.1.1.3.1

2.1.1.3.1.1

2.1.1.3.1.1.1

2.1.1.3.1.2.1

2.1.1.3.2.1

2.1.2

2.1.2.1

2.1.2.1.1

2.1.2.1.1.1

2.1.2.1.1.1.1

m2

m2

m2

kos

m2

m2

30,86 EUR

16,32 EUR

40,80 EUR

65,00 EUR

1,98 EUR

4,94 EUR

2,64 EUR

82 / 15. 6. 2022

2.1.2.1.1.2

2.1.1.3.2

2.1.1.3.1.2

m2

6,59 EUR

65,00 EUR

2,03 EUR

5,08 EUR

Št.

m2

kos

m2

m2

6104 /

2.1.1.2.2

Rekonstrukcija gramoznih vozišč in poti do 5 m širine

2.1.1.2.1.2

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

Ureditev nadstreška nad dvoriščem

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

UREDITEV ZASEBNE VODOVODNE INFRASTRUKTURE
Črpališče
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja
Oprema črpališča z vsem potrebnim elektromaterialom
Potopna črpalka do vključno 10 kW
Potopna črpalka od 10 do vključno 20 kW
Potopna črpalka od 20 do vključno 30 kW
Potopna črpalka nad 30 do vključno 60 kW
Potopna črpalka nad 60 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor do vključno 10 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor od 10 do vključno 20 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor od 20 do vključno 30 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor nad 30 kW

2.1.2.1.1.2.1

2.1.2.2

2.1.2.2.1

2.1.2.2.1.1

2.1.2.2.1.1.1

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.1.1

2.1.3.1.1.1

2.1.3.1.2

2.1.3.1.2.1

2.1.3.1.2.2

2.1.3.1.2.3

2.1.3.1.2.4

2.1.3.1.2.5

2.1.3.1.2.6

2.1.3.1.2.7

2.1.3.1.2.8

2.1.3.1.2.9

kW

kW

kW

450,00
EUR
350,00
EUR
260,00
EUR
198,00
EUR
180,00
EUR
430,00
EUR
330,00
EUR
240,00
EUR
164,00
EUR

400,00 EU
R

33,00 EUR

66,00 EUR

12,34 EUR

Št.

kW

kW

kW

kW

kW

kW

m2

m2

m2

m2
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12,00 EUR
18,00 EUR

m
m

Frekvenčni regulator od 20 do vključno 30 kW

Cevovod
Zemeljska dela + alkaten cev
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Kablovod (podzemni kabel – izkop vključen pri cevovodu)
Zemeljska dela + kabel: presek 35 mm2
2

Frekvenčni regulator nad 30 kW

Zemeljska dela + kabel: presek 70 mm
Zemeljska dela + kabel: presek 150 mm2
Vodno zajetje
Zbiralnik za vodo – betonski
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja
Vrtina
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja vrtine, premer 3"
Novogradnja vrtine, premer 4"
Novogradnja vrtine, premer 4 1/2"

2.1.3.1.2.13

2.1.3.1.2.14

2.1.3.2

2.1.3.2.1

2.1.3.2.1.1

2.1.3.3

2.1.3.3.1

2.1.3.3.2

2.1.3.3.3

2.1.3.4

2.1.3.4.1

2.1.3.4.1.1

2.1.3.4.1.1.1

2.1.3.5

2.1.3.5.1

2.1.3.5.1.1

2.1.3.5.1.2

2.1.3.5.1.3

m

m

96,00 EUR

90,00 EUR

84,00 EUR

72,00 EUR

26,00 EUR

2,00 EUR

82 / 15. 6. 2022

m

m3

m

m

m

kW

Št.

kW

kW

6106 /

12,00 EUR

Frekvenčni regulator od 10 do vključno 20 kW

2.1.3.1.2.12

kW

Frekvenčni regulator do 10 kW

355,00
EUR
350,00
EUR
298,00
EUR
223,33
EUR
160,00
EUR

2.1.3.1.2.11

kos

Vodni števec

2.1.3.1.2.10

Stran
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Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela
Novogradnja vodnjaka do 20 m
Novogradnja vodnjaka od 20 do 40 m
Novogradnja vodnjaka do 40 do 80 m

UREDITEV ZASEBNE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
Kablovod (podzemni kabel, polaganj, izkop, zakop)

2

Vodnjak

Zemeljska dela + kabel: presek 35 mm2
Zemeljska dela + kabel: presek 70 mm2
Zemeljska dela + kabel: presek 150 mm
Zemeljska dela + kabel: presek 240 mm2
Električna omarica – betonska z vgradnjo
Električna omarica – PVC z vgradnjo
Oprema električne omarice (material in delo)
Transformatorska postaja
Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter oprema
Transformatorska postaja, moč 450 kVA
Transformatorska postaja, moč 630 kVA
Transformatorska postaja, moč 1.000 kVA
Transformatorska postaja, moč 2*1000 kVA

UREDITEV GOZDNE INFRASTRUKTURE

2.1.3.6

2.1.3.6.1

2.1.3.6.1.1

2.1.3.6.1.2

2.1.3.6.1.3

2.1.4

2.1.4.1

2.1.4.1.1

2.1.4.1.2

2.1.4.1.3

2.1.4.1.4

2.1.4.1.5

2.1.4.1.6

2.1.4.1.7

2.1.4.2

2.1.4.2.1

2.1.4.2.1.1

2.1.4.2.1.2

2.1.4.2.1.3

2.1.4.2.1.4

2.1.5

kos

kos

110.390,00

64.100,00

58.480,00

56.100,00

460,00

520,00

350,00

Št.

kos

kos

kos

kos

kos

40,00

28,00

m
m

20,00

14,00

646,50
EUR

681,00
EUR

600,00
EUR

m

m

m

m

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

Priprava gozdne vlake širine do 3,5 m

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

AGROMELIORACIJE NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH

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

2.1.5.2.3.1

2.1.5.2.4

2.1.5.2.4.1

2.1.6

2.1.6.1

2.1.6.1.2

m

ha

ha

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm

100 EUR

4.200,00
EUR
1.680,00
EUR

1,00 EUR

5,00 EUR

1,40 EUR

7,00 EUR

2,00 EUR

10,00
EUR

3,00 EUR

15,00 EUR

14,00 EUR

70,00
EUR

82 / 15. 6. 2022

2.1.6.1.1

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

Rekonstrukcija gozdne vlake do 3,5 m širine

2.1.5.2.2

2.1.5.2.3

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

2.1.5.2.1

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

Gozdne vlake

2.1.5.2

2.1.5.2.2.1

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

2.1.5.1.2.1

tm

20,00 EUR

100,00
EUR

Št.

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

Rekonstrukcija gozdne ceste

2.1.5.1.2

tm

tm

6108 /

2.1.5.2.1.1

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

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

2.1.5.1.1.1

2.1.5.1
2.1.5.1.1

Stran
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Odstranjevanje drevja in grmičevja
Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike
Odstranjevanje kamna
Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in v globini od 0,5 do 0,8 m, odvisno
od naklona zemljišča. Zagotovljen mora biti minimalni padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja zemljišča
Čiščenje mejnega odvodnjavanja v širini približno 1,25 m zgoraj in v globini
od 0,5 do 0,80 m (največ 1 m), odvisno od naklona zemljišča. Zagotovljen
mora biti minimalni padec
Uvaljanje humusa do kote zemljišča neposredne okolice +10 cm zaradi
naknadnega posipavanje humusa
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh
Gradbena in obrtniška dela (izvedba posameznih agromelioracijskih del
na kmetijskih zemljiščih) na območju velikosti od 31 do 100 ha

2.1.6.1.6

2.1.6.1.7

2.1.6.1.8

2.1.6.1.9

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

2.1.6.2.3

m3

m

ha

ha

kos

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m3

m3

3,00 EUR

100 EUR

1.176,00
EUR

2.940,00
EUR

3,80 EUR

0,20 EUR

1,40 EUR

1,50 EUR

1,20 EUR

0,50 EUR

1,50 EUR

0,70 EUR

0,25 EUR

12,80 EUR

3,00 EUR

Št.

2.1.6.2.2

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti izvedbe agromelioracijskih
del na kmetijskih zemljiščih
Dobava in vgrajevanje betonskega prepusta

2.1.6.2.1

2.1.6.2

2.1.6.1.13

2.1.6.1.12

2.1.6.1.11

2.1.6.1.10

2.1.6.1.5

2.1.6.1.4

Izdelava nasipa iz lokalno izkopanega materiala – humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, debeline 25 cm, z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev = 120 MN/m2, točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oziroma izravnava zemljišča

2.1.6.1.3
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Odstranjevanje drevja in grmičevja
Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike
Odstranjevanje kamna
Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in v globini od 0,5 do 0,8 m, odvisno
od naklona zemljišča. Zagotovljen mora biti minimalni padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja zemljišča
Čiščenje mejnega odvodnjavanja v širini približno 1,25 m zgoraj in v globini
od 0,5 do 0,80 m (največ 1 m), odvisno od naklona zemljišča. Zagotovljen
mora biti minimalni padec
Uvaljanje humusa do kote zemljišča neposredne okolice +10 cm zaradi
naknadnega posipavanja humusa
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh
Gradbena in obrtniška dela (izvedba posameznih agromelioracijskih del
na kmetijskih zemljiščih) na območju velikosti od 101 do 200 ha

2.1.6.2.6

2.1.6.2.7

2.1.6.2.8

2.1.6.2.9

Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala – humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, debeline 25 cm, z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev = 120 MN/m2, točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm

2.1.6.3.3

2.1.6.3.4

m3

m3

m

ha

ha

kos

m3

m3

12,80 EUR

3,00 EUR

100 EUR

1.008,00
EUR

2.520,00
EUR

3,80 EUR

0,20 EUR

1,40 EUR

1,50 EUR

1,20 EUR

0,50 EUR

82 / 15. 6. 2022

2.1.6.3.2

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti izvedbe agromelioracijskih
del na kmetijskih zemljiščih
Dobava in vgrajevanje betonskega prepusta

2.1.6.3.1

2.1.6.3

2.1.6.2.13

2.1.6.2.12

2.1.6.2.11

m3

m3

m2

1,50 EUR

0,70 EUR

0,25 EUR

12,80 EUR

Št.

m2

m2

m2

m3

6110 /

2.1.6.2.10

2.1.6.2.5

Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, debeline 25 cm, z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev = 120 MN/m2, točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oziroma izravnava zemljišča

2.1.6.2.4

Stran
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Odstranjevanje drevja in grmičevja
Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike
Odstranjevanje kamna
Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in v globini od 0,5 do 0,8 m, odvisno
od naklona zemljišča. Zagotovljen mora biti minimalni padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja zemljišča
Čiščenje mejnega odvodnjavanja v širini približno 1,25 m zgoraj in v globini
od 0,5 do 0,80 m (največ 1 m), odvisno od naklona zemljišča. Zagotovljen
mora biti minimalni padec
Uvaljanje humusa do kote zemljišča neposredne okolice +10 cm zaradi
naknadnega posipavanja humusa
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh
Gradbena in obrtniška dela (izvedba posameznih agromelioracijskih del
na kmetijskih zemljiščih) na območju velikosti nad 200 ha

2.1.6.3.6

2.1.6.3.7

2.1.6.3.8

2.1.6.3.9

Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala – humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, debeline 25 cm, z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev = 120 MN/m2, točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oziroma izravnava zemljišča

2.1.6.4.3

2.1.6.4.5

m2

m3

m3

m

ha

ha

kos

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

0,25 EUR

12,80 EUR

3,00 EUR

100 EUR

840,00
EUR

2.100,00
EUR

3,80 EUR

0,20 EUR

1,40 EUR

1,50 EUR

1,20 EUR

0,50 EUR

1,50 EUR

0,70 EUR

0,25 EUR

Št.

2.1.6.4.4

2.1.6.4.2

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov znaša do 40 % vrednosti izvedbe agromelioracijskih
del na kmetijskih zemljiščih
Dobava in vgrajevanje betonskega prepusta

2.1.6.4.1

2.1.6.4

2.1.6.3.13

2.1.6.3.12

2.1.6.3.11

2.1.6.3.10

Planiranje oziroma izravnava zemljišča

2.1.6.3.5
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Odstranjevanje kamna
Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in v globini od 0,5 do 0,8 m, odvisno
od naklona zemljišča. Zagotovljen mora biti minimalni padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja zemljišča
Čiščenje mejnega odvodnjavanja v širini približno 1,25 m zgoraj in v globini
od 0,5 do 0,80 m (največ 1 m), odvisno od naklona zemljišča. Zagotovljen
mora biti minimalni padec
Uvaljanje humusa do kote zemljišča neposredne okolice +10 cm zaradi
naknadnega posipavanja humusa
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh

2.1.6.4.8

2.1.6.4.9

Ureditev črpališča za namakalne sisteme brez protislanske zaščite

Gradbeno-obrtniška dela
Gradbeno-obrtniška dela (za do 10 ha velik namakalni sistem)
Gradbeno-obrtniška dela (za več kot 10 ha velik namakalni sistem)
Oprema črpališča z vsem potrebnim elektromaterialom
Potopna črpalka do vključno 10 kW
Potopna črpalka od 10 do vključno 20 kW

2.1.7.1

2.1.7.1.1

2.1.7.1.1.1

2.1.7.1.1.2

2.1.7.1.2

2.1.7.1.2.1

2.1.7.1.2.2

2.1.7

2.1.6.4.13

2.1.6.4.12

2.1.6.4.11

350,00
EUR

450,00
EUR

200,00
EUR
400,00
EUR

3,80 EUR

0,20 EUR

1,40 EUR

1,50 EUR

1,20 EUR

0,50 EUR

1,50 EUR

82 / 15. 6. 2022

kW

kW

m2

m2

kos

m3

m3

m3

m3

m2

m2

0,70 EUR

Št.

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

Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike

2.1.6.4.7

m2

6112 /

2.1.6.4.10

Odstranjevanje drevja in grmičevja

2.1.6.4.6

Stran
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Potopna črpalka od 20 do vključno 30 kW
Potopna črpalka od 30 do vključno 60 kW
Potopna črpalka nad 60 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor do vključno 10 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor od 10 do vključno 20 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor od 20 do vključno 30 kW
Centrifugalne črpalke – 12 bar, elektromotor nad 30 kW
Vodni števec
Frekvenčni regulator do 10 kW
Frekvenčni regulator od 10 do vključno 20 kW
Frekvenčni regulator od 20 do vključno 30 kW

2.1.7.1.2.3

2.1.7.1.2.4

2.1.7.1.2.5

2.1.7.1.2.6

2.1.7.1.2.7

2.1.7.1.2.8

2.1.7.1.2.9

2.1.7.1.2.10

2.1.7.1.2.11

2.1.7.1.2.12

2.1.7.1.2.13

223,33
EUR

298,00
EUR

350,00
EUR

355,00
EUR

164,00
EUR

240,00
EUR

330,00
EUR

430,00
EUR

180,00
EUR

198,00
EUR

260,00
EUR

Št.

kW

kW

kW

kos

kW

kW

kW

kW

kW

kW

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

2.1.7.2

Zbiralnik za kapnico nad 30 m3 – PVC
Zbiralnik za vodo betonski
Izgradnja vodnjaka globine do 20 m
Izgradnja vodnjaka globine od 20 do 40 m
Izgradnja vodnjaka globine do 40 do 80 m
Cevovod (primar in sekundar) za namakalne sisteme brez protislanske
zaščite

2.1.7.2.8

2.1.7.2.9

2.1.7.2.10

2.1.7.2.11

2.1.7.2.12

2.1.7.3

2.1.7.2.7

2.1.7.2.6

2.1.7.2.5

2.1.7.2.4

2.1.7.2.3

13,03 EUR
12,84 EUR
10,41 EUR

m3
m3
m3

538,75 EU
R

567,50 EU
R

500,00 EU
R

82 / 15. 6. 2022

m

m

m

m3

m3

165,00
EUR
201,00
EUR
60,00 EUR

10,51 EUR

m3

m3

20,12 EUR

m3

Št.

2.1.7.2.2

20,61 EUR

160,00
EUR

m3

kW

6114 /

2.1.7.2.1

Frekvenčni regulator nad 30 kW

2.1.7.1.2.14
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela
Zemeljska dela + dovodna cev: tehnološka posodobitev namakalnega
sistema
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela

2.1.7.3.1.1

2.1.7.3.2

Kabel: presek 70 mm
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela
Kabel: presek 150 mm
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela
Vodni števec
Ureditev vrtine
Izgradnja cevne vrtine, 3"
Izgradnja cevne vrtine, 4"
Izgradnja cevne vrtine, 4 1/2"
Izgradnja cevne vrtine, geosonda
Prenosna oprema za namakanje (terciar)
Rolomat

65–270

2.1.7.4.1.1

2.1.7.4.2

2.1.7.4.2.1

2.1.7.4.3

2.1.7.4.3.1

2.1.7.4.4

2.1.7.5

2.1.7.5.1

2.1.7.5.2

2.1.7.5.3

2.1.7.5.4

2.1.7.6

2.1.7.6.1

2.1.7.6.1.1

2

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela

2.1.7.4.1

2

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

2.1.7.4

2.1.7.3.2.1

Zemeljska dela + dovodna cev: novogradnja namakalnega sistema

2.1.7.3.1

kos

10.300,00
EUR

42,00 EUR

70,00 EUR

65,00 EUR

60,00 EUR

355,00
EUR

Št.

m

m

m

m

kos

2,00 EUR

26,00 EUR

m
m

2,00 EUR

18,00 EUR

m
m

2,00 EUR

12,00 EUR

2,00 EUR

12,00 EUR

2,00 EUR

12,00 EUR

m

m

m

m

m

m
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65–320
75–250
75–280
75–300
75–330
85–300
85–320
90–280
90–300
85–350
85–370
90–330
90–350
85–400
85–450
90–370
90–390
90–420

2.1.7.6.1.2

2.1.7.6.1.3

2.1.7.6.1.4

2.1.7.6.1.5

2.1.7.6.1.6

2.1.7.6.1.7

2.1.7.6.1.8

2.1.7.6.1.9

2.1.7.6.1.10

2.1.7.6.1.11

2.1.7.6.1.12

2.1.7.6.1.13

2.1.7.6.1.14

2.1.7.6.1.15

2.1.7.6.1.16

2.1.7.6.1.17

2.1.7.6.1.18

2.1.7.6.1.19

kos

kos

kos

82 / 15. 6. 2022

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

Št.

kos

10.600,00
EUR
10.700,00
EUR
10.600,00
EUR
10.800,00
EUR
11.000,00
EUR
12.100,00
EUR
12.200,00
EUR
12.100,00
EUR
12.300,00
EUR
14.800,00
EUR
15.000,00
EUR
15.000,00
EUR
15.400,00
EUR
16.300,00
EUR
16.900,00
EUR
16.400,00
EUR
16.600,00
EUR
17.000,00
EUR

6116 /

kos

kos

kos

kos

Stran
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90–450
100–330
100–350
100–380
100–400
110–350
100–430
100–450
110–380
110–400
110–420
100–480
100–500
110–450
110–490
125–350
100–550
110–550

2.1.7.6.1.20

2.1.7.6.1.21

2.1.7.6.1.22

2.1.7.6.1.23

2.1.7.6.1.24

2.1.7.6.1.25

2.1.7.6.1.26

2.1.7.6.1.27

2.1.7.6.1.28

2.1.7.6.1.29

2.1.7.6.1.30

2.1.7.6.1.31

2.1.7.6.1.32

2.1.7.6.1.33

2.1.7.6.1.34

2.1.7.6.1.35

2.1.7.6.1.36

2.1.7.6.1.37

kos

kos

17.300,00
EUR
16.500,00
EUR
16.800,00
EUR
18.800,00
EUR
19.300,00
EUR
19.000,00
EUR
21.500,00
EUR
21.900,00
EUR
21.500,00
EUR
21.800,00
EUR
22.200,00
EUR
23.000,00
EUR
23.400,00
EUR
23.600,00
EUR
24.200,00
EUR
22.000,00
EUR
24.500,00
EUR
25.700,00
EUR

Št.

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos
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110–500
120–450
125–400
110–620
120–570
125–500
Cevni sistemi z razpršilci
Dežna krila

35 m
44 m
50 m
58 m
72 m
PIVOT/LINEAR
1–50 ha
51–100 ha
Nad 100 ha
Fiksni namakalni sistemi (stabilni terciar)

2.1.7.6.1.38

2.1.7.6.1.39

2.1.7.6.1.40

2.1.7.6.1.41

2.1.7.6.1.42

2.1.7.6.1.43

2.1.7.6.2

2.1.7.6.3

2.1.7.6.3.1

2.1.7.6.3.2

2.1.7.6.3.3

2.1.7.6.3.4

2.1.7.6.3.5

2.1.7.6.4

2.1.7.6.4.1

2.1.7.6.4.2

2.1.7.6.4.3

2.1.7.6.5

Ha

1.466,04
EUR
1.005,84
EUR
768,55
EUR

2.850,00
EUR
6.000,00
EUR
6.700,00
EUR
11.600,00
EUR
12.300,00
EUR

82 / 15. 6. 2022

Ha

Ha

Kos

kos

kos

kos

kos

ha

kos

Št.

kos

24.700,00
EUR
24.800,00
EUR
23.200,00
EUR
27.800,00
EUR
28.300,00
EUR
27.500,00
EUR
2.450,00
EUR

6118 /

kos

kos

kos

kos

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Cevni sistemi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Podzemni cevni sistem s potopnimi hidranti
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Oroševalni (protislanski) sistem: mikrorazpršilci, kroglični ventili, alkaten
spojke, obešala, žica, delo, montaža in nadzorni mehanizem
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Računalniška in druga oprema za povezavo črpališča s centrom za
namakanje: meteorološka postaja, oprema za spremljanje škodljivcev in
podobno

JAVNA INFRASTRUKTURA

AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH

2.1.7.6.5.1.1

2.1.7.6.5.2

2.1.7.6.5.2.1

2.1.7.6.5.3

2.1.7.6.5.3.1

2.1.7.6.5.4

2.1.7.6.5.4.1

2.1.7.6.6

2.2

2.2.1

namakalni
sistem

ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

10.000
EUR

585,00
EUR

10.455,70
EUR

585,00
EUR

7.000,00
EUR

585,00
EUR

2.450,00
EUR

585,00
EUR

3.400,00
EUR

Št.

Metodološko pojasnilo: Drugače kot pri drugih vrstah naložb v okviru javne
infrastrukture so med najvišje priznane vrednosti za izvedbo agromelioracij
na komasacijskih območjih vključeni tudi splošni stroški, ki lahko znašajo do
85 % vrednosti celotne naložbe. Sestava razdelitve splošnih stroškov: do
70 % vrednosti naložbe se nanaša na izvedbo komasacij, do 15 % vrednosti

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

2.1.7.6.5.1
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Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob
gradbišče za poznejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem
viškov materiala na tovornjak in odvozom zemljine v stalno deponijo na
razdalji do 5 km, skupaj s stroški razgrinjanja materiala na deponiji
Fino ravnanje (+/–3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, debeline 35 cm, z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev = 120 MN/m2, točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Izdelava makadamskega vozišča s posipanjem in uvaljanjem dolomitskega
peska debeline 5 cm ter humusiranjem bankin v širini 0,5 m na obeh straneh
Dobava in vgrajevanje betonskega prepusta
Grederiranje poljskih poti z odvozom odstranjenega materiala na deponijo
Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini približno 30 cm (poznejša ponovna
uporaba materiala pri izgradnji novih poljskih poti)
Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala – humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, debeline 25 cm, z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev = 120 MN/m2, točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oziroma izravnava zemljišča

2.2.1.1.1.2

2.2.1.1.1.4

2.2.1.1.1.7

2.2.1.1.1.8

2.2.1.1.1.11

2.2.1.1.1.10

m2

m3

m3

m3

m2

m

m2

m3

m2

m3

kom

0,25 EUR

12,80 EUR

3,00 EUR

2,70 EUR

100,00
EUR
0,18 EUR

0,90 EUR

12,80 EUR

0,20 EUR

2,70 EUR

6,00 EUR

4.400,00
EUR

82 / 15. 6. 2022

2.2.1.1.1.9

2.2.1.1.1.6

2.2.1.1.1.5

2.2.1.1.1.3

Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih
(zemeljska dela)

2.2.1.1.1

ha

Št.

2.2.1.1.1.1

Na komasacijskem območju velikosti do 30 ha

6120 /

2.2.1.1

naložbe pa na splošne stroške, povezane z izvedbo agromelioracijskih del in
komasacije. Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih vključuje
stroške ureditve cestne infrastrukture in stroške izvedbe drugih
agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih v okviru komasacijskega
območja.

Stran
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Odstranjevanje kamna
Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in globini od 0,5 do 0,8 m, odvisno od
naklona zemljišča. Zagotovljen mora biti minimalni padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja zemljišča
Čiščenje mejnega odvodnjavanja v širini približno 1,25 m zgoraj in v globini
od 0,5 do 0,80 m (največ 1 m), odvisno od naklona zemljišča. Zagotovljen
mora biti minimalni padec
Uvaljanje humusa do kote zemljišča neposredne okolice +10 cm zaradi
naknadnega posipavanja humusa
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh
Oprema cestne infrastrukture: prometni znak

Izvedba komasacije
Ureditev meje na obodu komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za terensko delo, terenske meritve,
zamejničenje
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 %
Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 %

2.2.1.1.1.14

2.2.1.1.1.15

2.2.1.1.1.20

2.2.1.1.2

2.2.1.1.2.1

2.2.1.1.2.1.1

2.2.1.1.2.1.1.1

2.2.1.1.2.1.2

2.2.1.1.2.1.2.1

2.2.1.1.2.2

2.2.1.1.1.19

2.2.1.1.1.18

2.2.1.1.1.17

30,00

24,00
parcela

EUR

EUR

EUR

40,00

EUR

50,00

3.080,00
EUR

65,00 EUR

3,80 EUR

0,20 EUR

1,40 EUR

1,50 EUR

1,20 EUR

0,50 EUR

1,50 EUR

0,70 EUR

zemljiškok
atastrska
točka
zemljiškok
atastrska
točka
parcela

ha

kom

kom

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

Št.

Izdelava elaborata o ureditvi meje na obodu komasacijskega
območja

Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike

2.2.1.1.1.13

2.2.1.1.1.16

Odstranjevanje drevja in grmičevja

2.2.1.1.1.12
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lastnik

Izdelava elaborata o obstoječem stanju zemljišč
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata o obstoječem stanju
zemljišč
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata za vrednotenje
zemljišč komasacijskega sklada
Tehnična priprava podatkov za elaborat za vrednotenje zemljišč in
izvedba analiz vzorcev zemljišč
Izdelava elaborata za vrednotenje zemljišč komasacijskega sklada
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata za vrednotenje
zemljišč komasacijskega sklada
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata za idejno zasnovo
ureditve komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za elaborat za idejno zasnovo ureditve
komasacijskega območja
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Ureditev meja znotraj komasacijskega območja – gozdovi, trajni
nasadi, ohišnice in drugo

2.2.1.1.2.3.1

2.2.1.1.2.3.2

2.2.1.1.2.3.3

2.2.1.1.2.4.3

2.2.1.1.2.6.1

EUR

zemljiškok
atastrska
točka

20,00

ha

EUR

40,00

EUR

5.000,00
EUR

EUR

25,00

15,00

1.000,00
EUR

ha

lastnik

parcela

ha

EUR

82 / 15. 6. 2022

2.2.1.1.2.6

2.2.1.1.2.5.2

2.2.1.1.2.5.1

2.2.1.1.2.5

2.2.1.1.2.4.2

2.2.1.1.2.4.1

2.2.1.1.2.4

25,00

EUR

15,00

1.000,00
EUR

Št.

ha

EUR
5,00 EUR

15,00

6122 /

Tehnična priprava podatkov za terensko delo, terenske meritve,
zamejničenje

parcela

Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata o obstoječem
stanju zemljišč
Tehnična priprava podatkov za elaborat o obstoječem stanju zemljišč

zemljiškok
atastrska
točka

2.2.1.1.2.3

2.2.1.1.2.2.2

parcela

Tehnična priprava podatkov za elaborat o ureditvi meje na obodu
komasacijskega območja
Izdelava elaborata o ureditvi meje na obodu komasacijskega območja

2.2.1.1.2.2.1

Stran
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Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave

2.2.1.1.2.6.2

Tehnična priprava podatkov za projekt nove razdelitve zemljišč

Izdelava projekta nove razdelitve zemljišč
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev projekta nove razdelitve zemljišč –
posestni list

2.2.1.1.2.10.2

2.2.1.1.2.10.3

Izmera objektov na komasacijskem območju, ki so pomembni za
izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč – terase, električni
drogovi in drugo
Izmera objektov na območju, ki so pomembni za izdelavo projekta
nove razdelitve zemljišč – terase, električni drogovi in drugo
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti
prostora – največ 80 % vrednosti
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve
zemljišč

16,00

parcela

posestni
list

parcela

ha

EUR

30,00

1.000,00
EUR
20,00 EUR

EUR

32,00

ha

EUR

40,00

ha

EUR

100,00

0,80 EUR

m

objekt

1,00 EUR

m

EUR

EUR

20,00

EUR

32,00

zemljiškok
atastrska
točka
parcela

Št.

2.2.1.1.2.10.1

2.2.1.1.2.10

2.2.1.1.2.9.1.1

2.2.1.1.2.9.1

2.2.1.1.2.9

2.2.1.1.2.8.1

2.2.1.1.2.8

2.2.1.1.2.7.1.1

2.2.1.1.2.7.1

komasacijskega območja – ceste, poti, melioracijski jarki, potoki
in drugo
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega
območja – ceste, poti, melioracijski jarki, potoki in drugo
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti
prostora – največ 80 % vrednosti
Izmera objektov na komasacijskem območju – stanovanjski
objekti, gospodarski objekti in drugo
Izmera objektov – stanovanjski objekti, gospodarski objekti in drugo

2.2.1.1.2.2.6.2.1 Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti
2.2.1.1.2.7
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti

2.2.1.1.2.6.1.1
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Ha
Ha

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti

Izdelava elaborata za komasacijo
Izdelava elaborata za komasacijo – upravni del
Izdelava elaborata za komasacijo – geodetski del
Izdelava elaborata za komasacijo – del glede bonitiranja

Dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja – največ
20 % skupne vrednosti izvedbe komasacije
Splošni stroški, povezani z izvedbo agromelioracijskih del na
kmetijskih zemljiščih in komasacije
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del

2.2.1.1.2.12

2.2.1.1.2.12.1

2.2.1.1.2.12.2

2.2.1.1.2.12.3

2.2.1.1.2.13

2.2.1.1.3.2

2.2.1.1.3.1

Ha

264,00
EUR
132,00
EUR

40,00
EUR
880,00
EUR
660,00
EUR

10,00
EUR
5,00 EUR

EUR

24,00

EUR

EUR

82 / 15. 6. 2022

2.2.1.1.3

zemljiškok
atastrska
točka
parcela in
elaborat
Ha

Parcela

30,00

zemljiškok
atastrska
točka
zemljiškok
atastrska
točka

2.2.1.1.2.11.3.1

2.2.11.2.11.3

Št.

EUR

24,00

lastnik

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti
Prenos novih meja (zemljiškokatastrskih točk) v naravo, označitev
zemljiškokatastrskih točk z mejnimi znamenji, izmeritev označenih
zemljiškokatastrskih točk

2.2.1.1.2.11.2.1

30,00

lastnik

6124 /

2.2.1.1.2.11.2

EUR

8,00 EUR

parcela

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

2.2.1.1.2.11.1.1

10,00

Tehnična priprava podatkov za terensko delo

2.2.1.1.2.11.1

EUR

30,00

parcela

Zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov

2.2.1.1.2.11

lastnik

Usklajevanje in obravnava pripomb projekta nove razdelitve zemljišč – lastnik

2.2.1.1.2.10.4

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Grederiranje poljskih poti z odvozom odstranjenega materiala na deponijo
Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini približno 30 cm (poznejša ponovna
uporaba materiala pri izgradnji novih poljskih poti)
Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala – humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, debeline 25 cm, z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev = 120 MN/m2, točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oziroma izravnava zemljišča

2.2.1.2.1.7

2.2.1.2.1.8

2.2.12.1.12

2.2.1.2.1.11

2.2.1.2.1.10

2.2.1.2.1.9

2.2.1.2.1.6

2.2.1.2.1.5

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m

m2

m3

m2

m3

Kom

0,70 EUR

0,25 EUR

12,80 EUR

3,00 EUR

2,70 EUR

100,00
EUR
0,18 EUR

0,90 EUR

12,80 EUR

0,20 EUR

2,70 EUR

6,00 EUR

2.940,00
EUR

231,00
EUR

20,00 EUR

Št.

Odstranjevanje drevja in grmičevja

Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, debeline 35 cm, z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev = 120 MN/m2, točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Izdelava makadamskega vozišča s posipanjem in uvaljanjem dolomitskega
peska debeline 5 cm ter humusiranjem bankin v širini 0,5 m na obeh straneh
Dobava in vgrajevanje betonskega prepusta

2.2.1.2.1.4

2.2.1.2.1.3

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob
gradbišče za poznejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem
viškov materiala na tovornjak in odvozom zemljine na stalno deponijo na
razdalji do 5 km, skupaj s stroški razgrinjanja materiala na deponiji
Fino ravnanje (+/–3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem

2.2.1.2.1.2

Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih
(zemeljska dela)

2.2.1.2.1
Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Na komasacijskem območju velikosti od 31 do 100 ha

2.2.1.2

2.2.1.2.1.1

Ha

Drugi stroški

2.2.1.1.3.4

Ha

List

Stroški uradnih prevodov

2.2.1.1.3.3
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Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in v globini od 0,5 do 0,8 m, odvisno
od naklona zemljišča. Zagotovljen mora biti minimalni padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja zemljišča
Čiščenje mejnega odvodnjavanja v širini približno 1,25 m zgoraj in v globini
od 0,5 do 0,80 m (največ 1 m), odvisno od naklona zemljišča. Zagotovljen
mora biti minimalni padec
Uvaljanje humusa do kote zemljišča neposredne okolice +10 cm zaradi
naknadnega posipavanja humusa
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh
Oprema cestne infrastrukture: prometni znak

Izvedba komasacije
Ureditev meje na obodu komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za terensko delo, terenske meritve,
zamejničenje
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 %
Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 %

2.2.1.2.1.15

2.2.1.2.1.20

2.2.1.2.2

2.2.1.2.2.1

2.2.1.2.2.1.1

2.2.1.2.2.1.1.1

2.2.1.2.2.1.2

2.2.1.2.2.1.2.1

2.2.1.2.2.2.1

24,00
parcela

parcela

30,00

EUR

15,00

EUR

EUR

EUR

40,00

EUR

50,00

2.058,00
EUR

65,00 EUR

3,80 EUR

0,20 EUR

1,40 EUR

zemljiškok
atastrska
točka
zemljiškok
atastrska
točka
parcela

ha

kom

kom

m3

m3

1,50 EUR

1,20 EUR

0,50 EUR

82 / 15. 6. 2022

2.2.1.2.2.2

2.2.1.2.1.19

2.2.1.2.1.18

2.2.1.2.1.17

m3

m3

m2

1,50 EUR

Št.

Izdelava elaborata za ureditev meje na obodu komasacijskega
območja
Tehnična priprava podatkov za elaborat za ureditev meje na obodu
komasacijskega območja

Odstranjevanje kamna

2.2.1.2.1.14

m2

6126 /

2.2.1.2.1.16

Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike

2.2.1.2.1.13

Stran
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lastnik

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata o obstoječem stanju
zemljišč
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata za vrednotenje
zemljišč komasacijskega sklada
Tehnična priprava podatkov za elaborat za vrednotenje zemljišč in
izvedba analiz vzorcev zemljišč
Izdelava elaborata za vrednotenje zemljišč komasacijskega sklada
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata za vrednotenje
zemljišč komasacijskega sklada
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata za idejno zasnovo
ureditve komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za elaborat za idejno zasnovo ureditve
komasacijskega območja
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Ureditev meja znotraj komasacijskega območja – gozdovi, trajni
nasadi, ohišnice in drugo
Tehnična priprava podatkov za terensko delo, terenske meritve,
zamejničenje

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti

2.2.1.2.2.3.2

2.2.1.2.2.3.3

2.2.1.2.2.4.3

2.2.1.2.2.6.1

2.2.1.2.2.6.1.1

2.2.1.2.2.6

2.2.1.2.2.5.2

2.2.1.2.2.5.1

2.2.1.2.2.5

2.2.1.2.2.4.2

2.2.1.2.2.4.1

2.2.1.2.2.4

parcela

Izdelava elaborata o obstoječem stanju zemljišč

2.2.1.2.2.3.1

EUR

zemljiškok
atastrska
točka
zemljiškok
atastrska
točka

20,00

ha

EUR

32,00

EUR

Št.

40,00

EUR

6.000,00
EUR

EUR

25,00

15,00

2.000,00
EUR

EUR

25,00

EUR

15,00

2.000,00
EUR

5,00 EUR

ha

lastnik

parcela

ha

ha

Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata o obstoječem
stanju zemljišč
Tehnična priprava podatkov za elaborat o obstoječem stanju zemljišč

2.2.1.2.2.3

zemljiškok
atastrska
točka

Izdelava elaborata za ureditev meje na obodu komasacijskega
območja

2.2.1.2.2.2.2
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Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev projekta nove razdelitve zemljišč –
posestni list
Usklajevanje in obravnava pripomb k projektu nove razdelitve zemljišč –
lastnik

2.2.1.2.2.10.3

2.2.1.2.2.11

Zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov

Izdelava projekta nove razdelitve zemljišč

2.2.1.2.2.10.2

posestni
list
lastnik

parcela

ha

EUR
EUR

30,00

30,00

2.000,00
EUR
20,00 EUR

EUR

32,00

ha

EUR

40,00

EUR

100,00

ha

objekt

0,80 EUR

m

82 / 15. 6. 2022

2.2.1.2.2.10.4

Tehnična priprava podatkov za projekt nove razdelitve zemljišč

Izmera objektov na komasacijskem območju, ki so pomembni za
izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč – terase, električni
drogovi in drugo
Izmera objektov na območju, ki so pomembni za izdelavo projekta
nove razdelitve zemljišč – terase, električni drogovi in drugo
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti
prostora – največ 80 % vrednosti
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve
zemljišč

2.2.1.2.2.10.1

2.2.1.2.2.10

2.2.1.2.2.9.1.1

2.2.1.2.2.9.1

2.2.1.2.2.9

2.2.1.2.2.8.1

2.2.1.2.2.8

2.2.1.2.2.7.1.1

1,00 EUR

Št.

m

EUR

16,00

parcela

EUR

20,00

parcela

6128 /

2.2.1.2.2.7.1

Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj
komasacijskega območja – ceste, poti, melioracijski jarki, potoki
in drugo
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega
območja – ceste, poti, melioracijski jarki, potoki in drugo
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti
prostora – največ 80 % vrednosti
Izmera objektov na komasacijskem območju – stanovanjski
objekti, gospodarski objekti in drugo
Izmera objektov – stanovanjski objekti, gospodarski objekti in drugo

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti

2.2.1.2.2.6.2.1

2.2.1.2.2.7

Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave

2.2.1.2.2.6.2

Stran
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Ha
Ha
List
Ha

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti
Prenos novih meja (zemljiškokatastrskih točk) v naravo, označitev
zemljiškokatastrskih točk z mejnimi znamenji, izmeritev označenih
zemljiškokatastrskih točk
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti

Izdelava elaborata za komasacijo
Izdelava elaborata za komasacijo – upravni del
Izdelava elaborata za komasacijo – geodetski del
Izdelava elaborata za komasacijo – del glede bonitiranja

Dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja – največ
20 % skupne vrednosti izvedbe komasacije
Splošni stroški, povezani z izvedbo agromelioracijskih del na
kmetijskih zemljiščih in komasacije
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Drugi stroški

2.2.1.2.2.11.2.1

2.2.1.2.2.11.3.1

2.2.1.2.2.12

2.2.1.2.2.12.1

2.2.1.2.2.12.2

2.2.1.2.2.12.3

2.2.1.2.2.13

2.2.1.2.3.2

2.2.1.2.3.3

2.2.1.2.3.4

Ha

zemljiškok
atastrska
točka
parcela in
elaborat
Ha

parcela

30,00

zemljiškok
atastrska
točka
zemljiškok
atastrska
točka

154,35
EUR

20,00 EUR

176,40
EUR
88,20 EUR

40,00
EUR
588,00
EUR
441,00
EUR

10,00
EUR
5,00 EUR

EUR

24,00

EUR

EUR

24,00

lastnika

EUR

30,00

lastnika

EUR
8,00 EUR

10,00

Št.

2.2.1.2.3.1

2.2.1.2.3

2.2.1.2.2.11.3

2.2.1.2.2.11.2

parcela

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

2.2.1.2.2.11.1.1

parcela

Tehnična priprava podatkov za terensko delo

2.2.1.2.2.11.1
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Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob
gradbišče za poznejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem
viškov materiala na tovornjak in odvozom zemljine na stalno deponijo na
razdalji do 5 km, skupaj s stroški razgrinjanja materiala na deponiji
Fino ravnanje (+/–3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, debeline 35 cm, z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev = 120 MN/m2, točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Izdelava makadamskega vozišča s posipanjem in uvaljanjem dolomitskega
peska debeline 5 cm ter humusiranjem bankin v širini 0,5 m na obeh straneh
Dobava in vgrajevanje betonskega prepusta
Grederiranje poljskih poti z odvozom odstranjenega materiala na deponijo
Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini približno 30 cm (poznejša ponovna
uporaba materiala pri izgradnji novih poljskih poti)
Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala – humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, debeline 25 cm, z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev = 120 MN/m2, točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oziroma izravnava zemljišča

2.2.1.3.1.2

2.2.1.3.1.4

2.2.1.3.1.7

2.2.1.3.1.8

Odstranjevanje drevja in grmičevja
Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike
Odstranjevanje kamna

2.2.1.3.1.12

2.2.1.3.1.13

2.2.1.3.1.14

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m2

M

m2

0,50 EUR

1,50 EUR

0,70 EUR

0,25 EUR

12,80 EUR

3,00 EUR

2,70 EUR

100,00
EUR
0,18 EUR

0,90 EUR

12,80 EUR

0,20 EUR

82 / 15. 6. 2022

2.2.1.3.1.11

2.2.1.3.1.10

2.2.1.3.1.9

2.2.1.3.1.6

2.2.1.3.1.5

m3

m2

2,70 EUR

6,00 EUR

2.520,00
EUR

Št.

m3

Kom

Ha

6130 /

2.2.1.3.1.3

Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti

Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih
(zemeljska dela)

2.2.1.3.1

2.2.1.3.1.1

Na komasacijskem območju velikosti od 101 do 200 ha

2.2.1.3

Stran
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Ureditev meje na obodu komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za terensko delo, terenske meritve,
zamejničenje
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 %
Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 %

2.2.1.3.2

2.2.1.3.2.1

2.2.1.3.2.1.1

2.2.1.3.2.1.1.1

2.2.1.3.2.1.2

2.2.1.3.2.1.2.1

2.2.1.3.2.2.2

24,00
parcela

zemljiškok
atastrska
točka

parcela

30,00

5,00 EUR

EUR

15,00

EUR

EUR

EUR

40,00

EUR

50,00

1.764,00
EUR

65,00 EUR

3,80 EUR

0,20 EUR

1,40 EUR

1,50 EUR

1,20 EUR

zemljiškok
atastrska
točka
zemljiškok
atastrska
točka
parcela

Ha

Kom

Kom

m3

m3

m3

m3

Št.

2.2.1.3.2.2.1

2.2.1.3.2.2

Izdelava elaborata za ureditev meje na obodu komasacijskega
območja
Tehnična priprava podatkov za elaborat za ureditev meje na obodu
komasacijskega območja
Izdelava elaborata za ureditev meje na obodu komasacijskega
območja

Izvedba komasacije

2.2.1.3.1.20

2.2.1.3.1.19

2.2.1.3.1.18

2.2.1.3.1.17

2.2.1.3.1.16

Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in v globini od 0,5 do 0,8 m, odvisno
od naklona zemljišča. Zagotovljen mora biti minimalni padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja zemljišča
Čiščenje mejnega odvodnjavanja v širini približno 1,25 m zgoraj in v globini
od 0,5 do 0,80 m (največ 1 m), odvisno od naklona zemljišča. Zagotovljen
mora biti minimalni padec
Uvaljanje humusa do kote zemljišča neposredne okolice +10 cm zaradi
naknadnega posipavanja humusa
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh
Oprema cestne infrastrukture: prometni znak

2.2.1.3.1.15
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lastnik

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata o obstoječem stanju
zemljišč
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata za vrednotenje
zemljišč komasacijskega sklada
Tehnična priprava podatkov za elaborat za vrednotenje zemljišč in
izvedba analiz vzorcev zemljišč
Izdelava elaborata za vrednotenje zemljišč komasacijskega sklada
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata za vrednotenje
zemljišč komasacijskega sklada
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata za idejno zasnovo
ureditve komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za elaborat za idejno zasnovo ureditve
komasacijskega območja
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja
Ureditev meja znotraj komasacijskega območja – gozdovi, trajni
nasadi, ohišnice in drugo
Tehnična priprava podatkov za terensko delo, terenske meritve,
zamejničenje

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti
Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti

2.2.1.3.2.3.2

2.2.1.3.2.3.3

2.2.1.3.2.4.3

2.2.1.3.2.6.1

2.2.1.3.2.6.1.1

2.2.1.3.2.6.2

2.2.1.3.2.6.2.1

2.2.1.3.2.6

2.2.1.3.2.5.2

2.2.1.3.2.5.1

2.2.1.3.2.5

2.2.1.3.2.4.2

2.2.1.3.2.4.1

2.2.1.3.2.4

EUR

20,00

Ha

20,00

16,00

parcela

EUR

EUR

EUR

82 / 15. 6. 2022

32,00

EUR

40,00

zemljiškok
atastrska
točka
zemljiškok
atastrska
točka
parcela

EUR

7.000,00
EUR

EUR

25,00

15,00

Ha

lastnik

parcela

3.000,00
EUR

EUR

Št.

25,00

EUR

15,00

3.000,00
EUR

6132 /

Ha

parcela

Izdelava elaborata o obstoječem stanju zemljišč

2.2.1.3.2.3.1

Ha

Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata o obstoječem
stanju zemljišč
Tehnična priprava podatkov za elaborat o obstoječem stanju zemljišč

2.2.1.3.2.3

Stran
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Izdelava projekta nove razdelitve zemljišč
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev projekta nove razdelitve zemljišč –
posestni list
Usklajevanje in obravnava pripomb k projektu nove razdelitve zemljišč –
lastnik

Zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov

Tehnična priprava podatkov za terensko delo
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti

2.2.1.3.2.10.2

2.2.1.3.2.10.3

2.2.1.3.2.11

2.2.1.3.2.11.1

2.2.1.3.2.11.1.1

2.2.1.3.2.10.4

Tehnična priprava podatkov za projekt nove razdelitve zemljišč

Izmera objektov na komasacijskem območju, ki so pomembni za
izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč – terase, električni
drogovi in drugo
Izmera objektov na območju, ki so pomembni za izdelavo projekta
nove razdelitve zemljišč – terase, električni drogovi in drugo
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti
prostora – največ 80 % vrednosti
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve
zemljišč

Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj
komasacijskega območja – ceste, poti, melioracijski jarki, potoki
in drugo
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega
območja – ceste, poti, melioracijski jarki, potoki in drugo
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti
prostora – največ 80 % vrednosti
Izmera objektov na komasacijskem območju – stanovanjski
objekti, gospodarski objekti in drugo
Izmera objektov – stanovanjski objekti, gospodarski objekti in drugo

2.2.1.3.2.10.1

2.2.1.3.2.10

2.2.1.3.2.9.1.1

2.2.1.3.2.9.1

2.2.1.3.2.9

2.2.1.3.2.8.1

2.2.1.3.2.8

2.2.1.3.2.7.1.1

2.2.1.3.2.7.1

2.2.1.3.2.7

parcela

EUR

8,00 EUR

10,00

EUR

30,00

EUR

30,00

3.000,00
EUR
20,00 EUR

Št.

a

posestni
list
lastnik

parcela

Ha

EUR

32,00

Ha

EUR

40,00

Ha

EUR

100,00

0,80 EUR

m

objekt

1,00 EUR

m
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ha
ha
list
ha

Izdelava elaborata za komasacijo
Izdelava elaborata za komasacijo – upravni del
Izdelava elaborata za komasacijo – geodetski del
Izdelava elaborata za komasacijo – del glede bonitiranja

Dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja – največ
20 % skupne vrednosti izvedbe komasacije
Splošni stroški, povezani z izvedbo agromelioracijskih del na
kmetijskih zemljiščih in komasacije
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Drugi stroški
Na komasacijskem območju velikosti nad 200 ha
Izvedba agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih
(zemeljska dela)

2.2.1.3.2.12

2.2.1.3.2.12.1

2.2.1.3.2.12.2

2.2.1.3.2.12.3

2.2.1.3.2.13

2.2.1.3.3.2

2.2.1.3.3.3

2.2.1.3.3.4

2.2.1.4

2.2.1.4.1

2.2.1.3.3.1

2.2.1.3.3

2.100,00
EUR

132,30
EUR

20,00 EUR

151,20
EUR
75,60 EUR

40,00
EUR
504,00
EUR
378,00
EUR

82 / 15. 6. 2022

ha

Ha

zemljiškok
atastrska
točka
parcela in
elaborat
Ha

10,00
EUR
5,00 EUR

EUR

24,00

Št.

parcela

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti

6134 /

EUR

EUR

30,00

zemljiškok
atastrska
točka
zemljiškok
atastrska
točka

2.2.1.3.2.11.3.1

2.2.1.3.2.11.3

EUR

24,00

lastnik

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti
Prenos novih meja (zemljiškokatastrskih točk) v naravo, označitev
zemljiškokatastrskih točk z mejnimi znamenji, izmeritev označenih
zemljiškokatastrskih točk

2.2.1.3.2.11.2.1

30,00

lastnik

Vabila, zapisniki, izvedba seznanitve z novimi parcelami

2.2.1.3.2.11.2

Stran
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Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti
Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob
gradbišče za poznejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem
viškov materiala na tovornjak in odvozom zemljine na stalno deponijo na
razdalji do 5 km, skupaj s stroški razgrinjanja materiala na deponiji.
Fino ravnanje (+/–3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, debeline 35 cm, z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev = 120 MN/m2, točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Izdelava makadamskega vozišča s posipanjem in uvaljanjem dolomitskega
peska debeline 5 cm ter humusiranjem bankin v širini 0,5 m na obeh straneh
Dobava in vgrajevanje betonskega prepusta
Grederiranje poljskih poti z odvozom odstranjenega materiala na deponijo
Izkop gramoza iz obstoječih poti v globini približno 30 cm (poznejša ponovna
uporaba materiala pri izgradnji novih poljskih poti)
Izdelava nasipa iz lokalnega izkopanega materiala – humusa, vgrajevanje in
uvaljanje v debelini 30 cm, uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri
gradnji novih poljskih poti
Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza, debeline 25 cm, z
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev = 120 MN/m2, točnost do 1 cm.
Granulacije od 0,02 do 100 mm
Planiranje oziroma izravnava zemljišča

2.2.1.4.1.1

2.2.1.4.1.2

2.2.1.4.1.3

2.2.1.4.1.4

2.2.1.4.1.5

2.2.1.4.1.6

2.2.1.4.1.7

2.2.1.4.1.8

2.2.1.4.1.9

2.2.1.4.1.10

2.2.1.4.1.11

12,80 EUR

m3

0,25 EUR

3,00 EUR

m3

Št.

m2

2,70 EUR

0,18 EUR

100,00
EUR

m3

m2

m

0,90 EUR

12,80 EUR

m3

m2

0,20 EUR

2,70 EUR

m3

m2

6,00 EUR

kom
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Odstranjevanje drevja in grmičevja
Sajenje trave – travne mešanice, primerne za travnike
Odstranjevanje kamna
Profiliranje jarka v širini 1,5 m – zgoraj in v globini od 0,5 do 0,8 m, odvisno
od naklona zemljišča. Zagotovljen mora biti minimalni padec
Odvoz dela (80 %) odstranjenega materiala na lokacije zasutja obstoječega
mejnega odvodnjavanja ali planiranja zemljišča
Čiščenje obstoječega mejnega odvodnjavanja v širini približno 1,25 m zgoraj
in v globini od 0,5 do 0,80 m (največ 1 m), odvisno od naklona zemljišča.
Zagotovljen mora biti minimalni padec
Uvaljanje humusa do kote zemljišča neposredne okolice +10 cm zaradi
naknadnega posipavanja humusa
Dobava, dostava in zasaditev grmovnic za mejico iz grmovnic (npr. navadni
bezeg, glog) na sadilni razdalji 1,5 m ob poljskih poteh
Oprema cestne infrastrukture: prometni znak

Izvedba komasacije
Ureditev meje na obodu komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za terensko delo, terenske meritve,
zamejničenje

2.2.1.4.1.12

2.2.1.4.1.13

2.2.1.4.1.14

2.2.1.4.1.15

2.2.1.4.1.16

2.2.1.4.1.17

2.2.1.4.1.18

2.2.1.4.1.19

2.2.1.4.1.20

2.2.1.4.2

2.2.1.4.2.1

2.2.1.4.2.1.1

EUR

50,00

1.470,00
EUR

65,00 EUR

3,80 EUR

82 / 15. 6. 2022

zemljiškok
atastrska
točka

ha

kom

kom

0,20 EUR

1,40 EUR

m3

m3

1,50 EUR

m3

Št.

1,20 EUR

0,50 EUR

1,50 EUR

0,70 EUR

6136 /

m3

m2

m2

m2

Stran
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Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 %

Izdelava elaborata za ureditev meje na obodu komasacijskega
območja
Tehnična priprava podatkov za elaborat za ureditev meje na obodu
komasacijskega območja

2.2.21.4.2.1.2

2.2.1.4.2.1.2.1

2.2.1.4.2.2

30,00

24,00

parcela
parcela

parcela
lastnik

Izdelava elaborata o obstoječem stanju zemljišč
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata o obstoječem stanju
zemljišč
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata za vrednotenje
zemljišč komasacijskega sklada

2.2.1.4.2.3.1

2.2.1.4.2.3.2

2.2.1.4.2.3.3

2.2.1.4.2.4

ha

Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata o obstoječem
stanju zemljišč
Tehnična priprava podatkov za elaborat o obstoječem stanju zemljišč

2.2.1.4.2.3

zemljiškok
atastrska
točka

Izdelava elaborata za ureditev meje na obodu komasacijskega
območja

parcela

EUR

EUR

Št.

25,00

EUR

15,00

4.000,00
EUR

5,00 EUR

EUR

15,00

EUR

EUR

40,00

zemljiškok
atastrska
točka

2.2.1.4.2.2.2

2.2.1.4.2.2.1

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 %

2.2.1.4.2.1.1.1
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lastnik

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev elaborata za vrednotenje
zemljišč komasacijskega sklada
Izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata za idejno zasnovo
ureditve komasacijskega območja
Tehnična priprava podatkov za elaborat za idejno zasnovo ureditve
komasacijskega območja

2.2.1.4.2.4.3

2.2.1.4.2.5

Tehnična priprava podatkov za terensko delo, terenske meritve,
zamejničenje

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti

Vabila, zapisniki, izvedba mejne obravnave
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti

2.2.1.4.2.6.1.1

2.2.1.4.2.6.2

2.2.1.4.2.6.2.1

Ureditev meja znotraj komasacijskega območja – gozdovi, trajni
nasadi, ohišnice in drugo

2.2.1.4.2.6

2.2.1.4.2.6.1

Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev idejne zasnove ureditve
komasacijskega območja

2.2.1.4.2.5.2

32,00

EUR

20,00

16,00

zemljiškok
atastrska
točka
parcela
parcela

EUR

82 / 15. 6. 2022

EUR

40,00

EUR

EUR

20,00

zemljiškok
atastrska
točka

ha

8.000,00
EUR

EUR

25,00

EUR

15,00

Št.

ha

parcela

Izdelava elaborata za vrednotenje zemljišč komasacijskega sklada

2.2.1.4.2.4.2

4.000,00
EUR

6138 /

2.2.1.4.2.5.1

ha

Tehnična priprava podatkov za elaborat za vrednotenje zemljišč in
izvedba analiz vzorcev zemljišč

2.2.1.4.2.4.1

Stran
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Tehnična priprava podatkov za projekt nove razdelitve zemljišč

Izdelava projekta nove razdelitve zemljišč
Razgrnitev, usklajevanje in dopolnitev projekta nove razdelitve zemljišč –
posestni list
Usklajevanje in obravnava pripomb k projektu nove razdelitve zemljišč –
lastnik

2.2.1.4.2.10.2

2.2.1.4.2.10.3

2.2.1.4.2.10.4

Izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve
zemljišč

2.2.1.4.2.10

2.2.1.4.2.10.1

Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti
prostora – največ 80 % vrednosti

Izmera objektov na komasacijskem območju, ki so pomembni za
izdelavo projekta nove razdelitve zemljišč – terase, električni
drogovi in drugo
Izmera objektov na območju, ki so pomembni za izdelavo projekta
nove razdelitve zemljišč – terase, električni drogovi in drugo

Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj
komasacijskega območja – ceste, poti, melioracijski jarki, potoki
in drugo
Zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega
območja – ceste, poti, melioracijski jarki, potoki in drugo
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti
prostora – največ 80 % vrednosti
Izmera objektov na komasacijskem območju – stanovanjski
objekti, gospodarski objekti in drugo
Izmera objektov – stanovanjski objekti, gospodarski objekti in drugo

2.2.1.4.2.9.1.1

2.2.1.4.2.9.1

2.2.1.4.2.9

2.2.1.4.2.8.1

2.2.1.4.2.8

2.2.1.4.2.7.1.1

2.2.1.4.2.7.1

2.2.1.4.2.7

EUR

30,00

lastnik

EUR

30,00

posestni
list

20,00 EUR

4.000,00
EUR

EUR

32,00

EUR

40,00

Št.

parcela

ha

ha

ha

EUR

100,00

0,80 EUR

m

objekt

1,00 EUR

m
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Tehnična priprava podatkov za terensko delo
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti
Vabila, zapisniki, izvedba seznanitve z novimi parcelami
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti
Prenos novih meja (zemljiškokatastrskih točk) v naravo, označitev
zemljiškokatastrskih točk z mejnimi znamenji, izmeritev označenih
zemljiškokatastrskih točk
Dodatek zaradi stopnje zaraščenosti, zazidanosti in razgibanosti prostora –
največ 80 % vrednosti

Izdelava elaborata za komasacijo
Izdelava elaborata za komasacijo – upravni del

Izdelava elaborata za komasacijo – geodetski del

Izdelava elaborata za komasacijo – del glede bonitiranja

2.2.1.4.2.11.1

2.2.1.4.2.11.1.1

2.2.1.4.2.11.2.1

2.2.1.4.2.11.3

2.2.1.4.2.11.3.1

2.2.1.4.2.12

2.2.1.4.2.12.1

2.2.1.4.2.12.2

2.2.1.4.2.12.3

24,00
zemljiškok
atastrska
točka

5,00 EUR

40,00
EUR

parcela in
elaborat

10,00
EUR

EUR

EUR

82 / 15. 6. 2022

zemljiškok
atastrska
točka

parcela

30,00

zemljiškok
atastrska
točka

EUR

24,00

lastnik

EUR

30,00

8,00 EUR

EUR

10,00

Št.

lastnik

parcela

parcela

6140 /

2.2.1.4.2.11.2

Zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov

2.2.1.4.2.11

Stran
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ha
list
ha

Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Drugi stroški
UREDITEV NAMAKALNIH SISTEMOV, KI SO NAMENJENI VEČ
UPORABNIKOM
Novogradnje namakalnih sistemov, ki so namenjeni več
uporabnikom

2.2.1.4.3.2

2.2.1.4.3.3

2.2.1.4.3.4

2.2.2

2.2.2.1.2.4

2.2.2.1.2.3

20,61 EUR
20,12 EUR
10,51 EUR
13,03 EUR

m3
m3
m3
m3

7.450,00
EUR

110,00
EUR

20,00 EUR

63,00 EUR

126,00
EUR

315,00
EUR

420,00
EUR

Št.

2.2.2.1.2.2

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

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

2.2.2.1.2

2.2.2.1.2.1

Izgradnja primarnega in sekundarnega voda za namakalne sisteme brez
protislanske zaščite

2.2.2.1.1

ha

ha

Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije

2.2.1.4.3.1

2.2.2.1

ha

Splošni stroški, povezani z izvedbo agromelioracijskih del na
kmetijskih zemljiščih in komasacije

2.2.1.4.3

ha

Dodatek zaradi specifičnosti komasacijskega območja – največ
20 % skupne vrednosti izvedbe komasacije

2.2.1.4.2.13
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Zbiralnik za kapnico nad 30 m3 – PVC
Zbiralnik za vodo – betonski
Izgradnja vodnjaka globine do 20 m
Izgradnja vodnjaka globine od 20 do 40 m
Izgradnja vodnjaka globine do 40 do 80 m
Ureditev vrtine ali vodnjaka
Izgradnja cevne vrtine, 3"
Izgradnja cevne vrtine, 4"
Izgradnja cevne vrtine, 4 1/2"
Izgradnja cevne vrtine, geosonda

Transformatorska postaja
450 kVA

2.2.2.1.2.8

2.2.2.1.2.9

2.2.2.1.2.10

2.2.2.1.2.11

2.2.2.1.2.12

2.2.2.1.3

2.2.2.1.3.1

2.2.2.1.3.2

2.2.2.1.3.3

2.2.2.1.3.4

2.2.2.1.4

2.2.2.1.4.1

2.2.2.1.2.7

2.2.2.1.2.6

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

2.2.2.1.2.5

56.100,00
EUR

42,00 EUR

70,00 EUR

65,00 EUR

60,00 EUR

538,75
EUR

567,50
EUR

500,00
EUR

82 / 15. 6. 2022

kos

m

m

m

m

m

m

m

Št.

m3
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m3

165,00
EUR
201,00
EUR
60,00 EUR

10,41 EUR

m3
m3

12,84 EUR

m3
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2*1000 kVA

Računalniška in druga oprema za povezavo črpališča s centrom
za namakanje: meteorološka postaja, oprema za spremljanje
škodljivcev in podobno
Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni
več uporabnikom
Izgradnja primarnega in sekundarnega voda za namakalne sisteme brez
protislanske zaščite

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

2.2.2.1.4.4

2.2.2.1.5

2.2.2.2

2.2.2.2.1

2.2.2.2.2

2.2.2.2.2.7

2.2.2.2.2.6

2.2.2.2.2.5

10,51 EUR
13,03 EUR
12,84 EUR
10,41 EUR

m3
m3
m3
m3

165,00
EUR

20,12 EUR

m3

m3

20,61 EUR

7.450,00
EUR

10.000,00
EUR

110.390,00
EUR

64.100,00
EUR

58.480,00
EUR

m3

ha

kom

kos

kos

kos

Št.

2.2.2.2.2.4

2.2.2.2.2.3

2.2.2.2.2.2

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

1000 kVA

2.2.2.1.4.3

2.2.2.2.2.1

630 kVA

2.2.2.1.4.2
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Zbiralnik za kapnico nad 30 m3 – PVC
Zbiralnik za vodo – betonski
Izgradnja vodnjaka globine do 20 m
Izgradnja vodnjaka globine od 20 do 40 m
Izgradnja vodnjaka globine do 40 do 80 m
Ureditev vrtine ali vodnjaka
Izgradnja cevne vrtine, 3"
Izgradnja cevne vrtine, 4"
Izgradnja cevne vrtine, 4 1/2"
Izgradnja cevne vrtine, geosonda

Transformatorska postaja
450 kVA
630 kVA
1000 kVA

2.2.2.2.2.8

2.2.2.2.2.9

2.2.2.2.2.10

2.2.2.2.2.11

2.2.2.2.2.12

2.2.2.2.3

2.2.2.2.3.1

2.2.2.2.3.2

2.2.2.2.3.3

2.2.2.2.3.4

2.2.2.2.4

2.2.2.2.4.1

2.2.2.2.4.2

2.2.2.2.4.3

kos

64.100,00
EUR

58.480,00
EUR

56.100,00
EUR

42,00 EUR

70,00 EUR

65,00 EUR

60,00 EUR

538,75
EUR

82 / 15. 6. 2022

kos

kos

m

m

m

m

m

Št.

567,50
EUR

500,00
EUR

201,00
EUR
60,00 EUR

6144 /

m

m

m3

m3
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Naprava nasada brez mreže proti toči
Postavitev opore brez mreže proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči
Postavitev opore z mrežo proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada

3.1.1.1.1.1

3.1.1.1.1.2

3.1.1.1.1.3

3.1.1.1.1.4

3.1.1.1.2

3.1.1.1.2.1

3.1.1.1.2.2

3.1.1.1.2.3

3.1.1.1.2.4

3.1.1.1.3

drevo

drevo

4,45 EUR

1,58 EUR

7,57 EUR

Št.

drevo

1,51 EUR

9,08 EUR

drevo
drevo

4,45 EUR

1,58 EUR

7,57 EUR

5,82 EUR

13,39
EUR

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

Postavitev oziroma prestrukturiranje jablanovega nasada velikosti od 500 do
1.499 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada

3.1.1.1

3.1.1.1.1

Postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov in oljčnikov
brez mreže proti toči

10.000,00
EUR

3.1.1

STROŠKI IZGRADNJE NAPRAV NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

3

kom

110.390,00
EUR

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

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

2.2.2.2.5

kos

3.1

2*1000 kVA

2.2.2.2.4.4
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje jablanovega nasada velikosti od 1.500 do
2.499 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada

3.1.1.1.5.2

3.1.1.2
Naprava nasada brez mreže proti toči
Postavitev opore brez mreže proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči

3.1.1.2.1

3.1.1.2.1.1

3.1.1.2.1.2

3.1.1.2.1.3

3.1.1.2.1.4

3.1.1.2.2

4,45 EUR
8,29 EUR

drevo

1,41 EUR

6,94 EUR
drevo

drevo

drevo

4,37 EUR

11,31
EUR

1,97 EUR

82 / 15. 6. 2022

drevo

drevo

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.1.5.1

3.1.1.1.5

ha

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

3.1.1.1.4.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

3.1.1.1.4.1

3.1.1.1.4

3.1.1.1.3.3.1

ha

ha

ha

ha

ha

Št.

3.1.1.1.3.3

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

6146 /

3.1.1.1.3.2.1

3.1.1.1.3.2

3.1.1.1.3.1.1

3.1.1.1.3.1
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Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.2.2.2
3.1.1.2.2.3

3.1.1.2.2.4

3.1.1.2.3

3.1.1.2.3.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje jablanovega nasada velikosti od 2.500 do
2.999 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči

3.1.1.2.5.2

3.1.1.3

3.1.1.3.1

drevo

tm

tm

tm

10,73 EUR

1,97 EUR

Št.

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.2.5.1

3.1.1.2.5

ha

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

3.1.1.2.4.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

4,45 EUR

6,94 EUR
1,03 EUR

1,35 EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

drevo

drevo
drevo

drevo

3.1.1.2.4.1

3.1.1.2.4

3.1.1.2.3.3.1

3.1.1.2.3.3

3.1.1.2.3.2.1

3.1.1.2.3.2

3.1.1.2.3.1.1

Postavitev opore z mrežo proti toči

3.1.1.2.2.1
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Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči
Postavitev opore z mrežo proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/ trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.3.1.2

3.1.1.3.1.3

3.1.1.3.1.4

3.1.1.3.2

3.1.1.3.2.1

3.1.1.3.2.2

3.1.1.3.2.3

3.1.1.3.2.4

3.1.1.3.3

3.1.1.3.3.1

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

3.1.1.3.4.2

3.1.1.3.5

Strojno in ročno delo

3.1.1.3.4.1

tm

ha

ha

ha

ha

ha

1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.557,46
EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

4,45 EUR

1,00 EUR

6,78 EUR
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3.1.1.3.4

3.1.1.3.3.3.1

3.1.1.3.3.3

3.1.1.3.3.2.1

ha

ha

ha

drevo

drevo

drevo

1,30 EUR

8,08 EUR

drevo
drevo

4,45 EUR

Št.

3.1.1.3.3.2

6,78 EUR
1,33 EUR

3,95 EUR

drevo

drevo

drevo

drevo
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3.1.1.3.3.1.1

Postavitev opore brez mreže proti toči

3.1.1.3.1.1

Stran
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Naprava nasada brez mreže proti toči
Postavitev opore brez mreže proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči
Postavitev opore z mrežo proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal

3.1.1.4.1

3.1.1.4.1.1

3.1.1.4.1.2

3.1.1.4.1.3

3.1.1.4.1.4

3.1.1.4.2

3.1.1.4.2.1

3.1.1.4.2.2

3.1.1.4.2.3

3.1.1.4.2.4

3.1.1.4.3

3.1.1.4.3.1

3.1.1.4.3.3.1

3.1.1.4.3.3

ha

ha

ha

ha

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

3.557,46
EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

4,45 EUR

0,92 EUR

6,59 EUR

1,22 EUR

7,81 EUR

4,45 EUR

1,15 EUR

6,59 EUR

3,26 EUR

9,84 EUR

Št.

3.1.1.4.3.2.1

3.1.1.4.3.2

3.1.1.4.3.1.1

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje jablanovega nasada velikosti od 3.000 do
3.999 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada

1,97 EUR

3.1.1.4

tm

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

12,20 EUR

3.1.1.3.5.2

tm

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.3.5.1
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje jablanovega nasada velikosti od 4.000 do
4.499 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
Postavitev opore brez mreže proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči
Postavitev opore z mrežo proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal

3.1.1.4.5.2

3.1.1.5

3.1.1.5.1

3.1.1.5.1.1

3.1.1.5.1.2

3.1.1.5.1.3

3.1.1.5.1.4

3.1.1.5.2

3.1.1.5.2.1

3.1.1.5.2.2

3.1.1.5.2.3

3.1.1.5.2.4

3.1.1.5.3

3.1.1.5.3.1

3.1.1.5.3.1.1

ha

ha

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR

4,45 EUR

0,89 EUR

6,52 EUR

1,22 EUR

7,74 EUR

4,45 EUR

1,15 EUR

6,59 EUR

3,26 EUR

9,78 EUR

1,97 EUR

82 / 15. 6. 2022

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.4.5.1

Št.

tm

ha
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3.1.1.4.5

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

3.1.1.4.4.2

ha

Strojno in ročno delo

1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.1.1.4.4.1

ha

Odstranitev nasada

3.1.1.4.4

Stran

Uradni list Republike Slovenije

EUR

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje jablanovega nasada velikosti 4.500 dreves/ha
ali več, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
Postavitev opore brez mreže proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči
Postavitev opore z mrežo proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.1.5.5.2

3.1.1.6

3.1.1.6.1

3.1.1.6.1.1

3.1.1.6.1.2

3.1.1.6.1.3

3.1.1.6.1.4

3.1.1.6.2

3.1.1.6.2.1

3.1.1.6.2.2

drevo

drevo

drevo

drevo

6,52 EUR

1,22 EUR

7,74 EUR

4,45 EUR

1,12 EUR

6,52 EUR

3,26 EUR

9,78 EUR

1,97 EUR

Št.

drevo

drevo

drevo

drevo

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.5.5.1

3.1.1.5.5

ha

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

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

17.787,30
EUR

3.120,02

15.600,14
EUR

3.1.1.5.4.2

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Strojno in ročno delo

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

3.1.1.5.4.1

3.1.1.5.4

3.1.1.5.3.3.1

3.1.1.5.3.3

3.1.1.5.3.2.1

3.1.1.5.3.2
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Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.6.2.4

3.1.1.6.3

3.1.1.6.3.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje hruškovega nasada velikosti od 2.200 do
2.999 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada

3.1.1.6.5.2

3.1.1.7

Naprava nasada brez mreže proti toči

Postavitev opore brez mreže proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.7.1.1

3.1.1.7.1.2

3.1.1.7.1.3

drevo

drevo

drevo

drevo

1,30 EUR

7,70 EUR

3,95 EUR

11,64 EUR

1,97 EUR

82 / 15. 6. 2022

3.1.1.7.1

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.6.5.1

3.1.1.6.5

ha

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

3.1.1.6.4.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02
EUR
17.787,30
EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

3.1.1.6.4.1

3.1.1.6.4

3.1.1.6.3.3.1

3.1.1.6.3.3

3.1.1.6.3.2.1

3.1.1.6.3.2

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

4,45 EUR

0,89 EUR

Št.

ha

ha

drevo

drevo
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3.1.1.6.3.1.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.6.2.3

Stran
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Naprava nasada z mrežo proti toči
Postavitev opore z mrežo proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.7.2

3.1.1.7.2.1

3.1.1.7.2.2

3.1.1.7.2.3

3.1.1.7.2.4

3.1.1.7.3

3.1.1.7.3.1

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

3.1.1.7.4.2

3.1.1.7.5.1

3.1.1.7.5.2

tm

tm

tm

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

1,97 EUR

12,20 EUR

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02
EUR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

5,50 EUR

1,10 EUR

7,70 EUR

1,30 EUR

9,00 EUR

5,50 EUR

Št.

3.1.1.7.5

Strojno in ročno delo

3.1.1.7.4.1

3.1.1.7.4

3.1.1.7.3.3.1

3.1.1.7.3.3

3.1.1.7.3.2.1

3.1.1.7.3.2

3.1.1.7.3.1.1

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

3.1.1.7.1.4
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Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči
Postavitev opore z mrežo proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.8.1.2

3.1.1.8.1.3

3.1.1.8.1.4

3.1.1.8.2

3.1.1.8.2.1

3.1.1.8.2.2

3.1.1.8.2.3

3.1.1.8.2.4

3.1.1.8.3

3.1.1.8.3.1

3.1.1.8.4.1

3.1.1.8.4

ha

ha

ha

ha

ha

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

5,37 EUR

0,89 EUR

7,48 EUR

1,22 EUR

8,71 EUR

5,37 EUR

1,10 EUR

7,48 EUR

3,26 EUR
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3.1.1.8.3.3.1

3.1.1.8.3.3

3.1.1.8.3.2.1

3.1.1.8.3.2

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

10,74 EUR

Št.

Strojno in ročno delo

Postavitev opore brez mreže proti toči

3.1.1.8.1.1

drevo

6154 /

3.1.1.8.3.1.1

Naprava nasada brez mreže proti toči

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje hruškovega nasada velikosti od 3.000 do
4.499 dreves/ha, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada

3.1.1.8.1

3.1.1.8

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje hruškovega nasada velikosti 4.500 dreves/ha
ali več, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada

3.1.1.8.5.2

3.1.1.9

Postavitev opore brez mreže proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči
Postavitev opore z mrežo proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi

3.1.1.9.1.1

3.1.1.9.1.2

3.1.1.9.1.3

3.1.1.9.1.4

3.1.1.9.2

3.1.1.9.2.1

3.1.1.9.2.2

3.1.1.9.2.3

3.1.1.9.2.4

3.1.1.9.3

3.1.1.9.3.1

3.1.1.9.3.3

3.1.1.9.3.2.1

ha

ha

ha

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

drevo

3.120,02
EUR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

5,37 EUR

0,89 EUR

7,48 EUR

1,22 EUR

8,70 EUR

5,37 EUR

1,10 EUR

7,48 EUR

3,26 EUR

10,74 EUR

1,97 EUR

Št.

3.1.1.9.3.2

3.1.1.9.3.1.1

Naprava nasada brez mreže proti toči

3.1.1.9.1

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

tm

619,71
EUR
12,20 EUR

3.1.1.8.5.1

3.1.1.8.5

ha

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

3.1.1.8.4.2
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje nasada breskev, stroški oskrbe v prvem letu,
bruto površina nasada
Naprava nasada
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal

3.1.1.9.4.2

3.1.1.9.5.1

3.1.1.9.5.2

3.1.1.10

3.1.1.10.1

3.1.1.10.1.1

3.1.1.10.1.2

3.1.1.10.1.3

3.1.1.10.2

3.1.1.10.2.1

3.1.1.10.2.3.1

3.1.1.10.2.3

ha

ha

ha

ha

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

tm

tm

tm

3.557,46
EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

4,16 EUR

2,34 EUR

8,32 EUR

8,32 EUR

1,97 EUR
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3.1.1.10.2.2.1

3.1.1.10.2.2

3.1.1.10.2.1.1

3.1.1.9.5

Št.

ha

ha

6156 /

12,20 EUR

Strojno in ročno delo

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.1.1.9.4.1

3.1.1.9.4

ha

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

3.1.1.9.3.3.1

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje nasada nektarin, 1.250 dreves/ha ali več, stroški
oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada
Naprava nasada
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.10.4.2

3.1.1.11

3.1.1.11.1

3.1.1.11.1.1

3.1.1.11.1.2

3.1.1.11.1.3

3.1.1.11.2

3.1.1.11.2.1

3.1.1.11.3

3.1.1.11.2.3.1

ha

ha

ha

ha

ha

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

4,16 EUR

2,34 EUR

8,32 EUR

8,32 EUR

1,97 EUR

Št.

3.1.1.11.2.3

3.1.1.11.3.2.1

3.1.1.11.2.2

3.1.1.11.2.1.1

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

tm

tm

tm

ha

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.10.4.1

3.1.1.10.4

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

3.1.1.10.3.2

ha

Strojno in ročno delo

1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.1.1.10.3.1

ha

Odstranitev nasada

3.1.1.10.3
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje nasada marelic, stroški oskrbe v prvem letu,
bruto površina nasada

3.1.1.11.4.2

3.1.1.12

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

3.1.1.12.1.2

3.1.1.12.1.3

3.1.1.12.2

3.1.1.12.2.1

3.1.1.12.3.1

3.1.1.12.3

3.1.1.12.2.3.1

3.1.1.12.2.3

3.1.1.12.2.2.1

3.1.1.12.2.2

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

drevo

drevo

drevo

drevo

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

4,45 EUR

3,56 EUR

8,90 EUR

8,90 EUR
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Strojno in ročno delo

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.1.12.1.1

3.1.1.12.2.1.1

Naprava nasada brez mreže proti toči

3.1.1.12.1

1,97 EUR

Št.

tm

tm

tm

6158 /

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.11.4.1

3.1.1.11.4

ha

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

1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.1.1.11.3.2

ha

Strojno in ročno delo

3.1.1.11.3.1

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje nasada malin: stroški oskrbe v prvem letu,
bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
Postavitev opore brez mreže proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči
Postavitev opore z mrežo proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal

3.1.1.12.4.2

3.1.1.13

3.1.1.13.1

3.1.1.13.1.1

3.1.1.13.1.2

3.1.1.13.1.3

3.1.1.13.1.4

3.1.1.13.2

3.1.1.13.2.1

3.1.1.13.2.2

3.1.1.13.2.3

3.1.1.13.2.4

3.1.1.13.3

3.1.1.13.3.1

3.1.1.13.3.2.1

3.1.1.13.3.2

ha

ha

ha

3.120,02
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

3,26 EUR

0,53 EUR

4,68 EUR

0,21 EUR

4,89 EUR

3,26 EUR

0,62 EUR

4,89 EUR

1,07 EUR

5,76 EUR

1,97 EUR

Št.

3.1.1.13.2.1.1

ha

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

tm

619,71
EUR
12,20 EUR

3.1.1.12.4.1

3.1.1.12.4

ha

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

3.1.1.12.3.2
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje nasada robid: stroški oskrbe v prvem letu,
bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
Postavitev opore
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči
Postavitev opore z mrežo proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode

3.1.1.13.5.2

3.1.1.14

3.1.1.14.1

3.1.1.14.1.1

3.1.1.14.1.2

3.1.1.14.1.3

3.1.1.14.1.4

3.1.1.14.2

3.1.1.14.2.1

3.1.1.14.2.2

3.1.1.14.2.3

3.1.1.14.2.4

3.1.1.14.3

3.1.1.14.3.1

ha

sadika

sadika

9.979,74
EUR

3,40 EUR

0,92 EUR

6,79 EUR

0,52 EUR

7,31 EUR

3,40 EUR

1,19 EUR

6,79 EUR

2,68 EUR

9,47 EUR

1,97 EUR
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sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.13.5.1

3.1.1.13.5

ha

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

3.1.1.13.4.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

17.787,30
EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

Št.

3.1.1.13.4.1

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

6160 /

3.1.1.13.4

3.1.1.13.3.3.1

3.1.1.13.3.3

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

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje nasada ribeza in kosmulje: stroški oskrbe v
prvem letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
Postavitev opore
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči

3.1.1.14.4.2

3.1.1.14.5.1

3.1.1.14.5.2

3.1.1.15

3.1.1.15.1

3.1.1.15.1.1

3.1.1.15.1.2

3.1.1.15.1.3

3.1.1.15.1.4

3.1.1.15.2

3.1.1.14.5

sadika

sadika

sadika

sadika

9,43 EUR

3,72 EUR

2,47 EUR

8,79 EUR

2,74 EUR

11,53 EUR

1,97 EUR

12,20 EUR

Št.

sadika

sadika

tm

tm

tm

ha

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

17.787,30
EUR

UR

3.120,02 E

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

3.1.1.14.4.1

3.1.1.14.4

3.1.1.14.3.3.1

3.1.1.14.3.3

3.1.1.14.3.2.1

3.1.1.14.3.2

ha

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

3.1.1.14.2.1.1
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Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.15.2.2

3.1.1.15.2.3

3.1.1.15.2.4

3.1.1.15.3

3.1.1.15.3.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje nasada sliv, stroški oskrbe v prvem letu, bruto
površina nasada

3.1.1.15.5.2

3.1.1.16
Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.1.16.1

3.1.1.16.1.1

drevo

drevo

tm

tm

tm

11,13
EUR

11,13 EUR

1,97 EUR
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12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.15.5.1

3.1.1.15.5

ha

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

3.1.1.15.4.2

1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.557,46
EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

3,72 EUR

3.1.1.15.4.1

3.1.1.15.4

3.1.1.15.3.3.1

3.1.1.15.3.3

3.1.1.15.3.2.1

3.1.1.15.3.2

ha

8,79 EUR
2,02 EUR

0,63 EUR

Št.

ha

sadika

sadika

sadika

sadika

6162 /

3.1.1.15.2.1.1

Postavitev opore z mrežo proti toči

3.1.1.15.2.1

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

3.1.1.16.1.3

3.1.1.16.2

3.1.1.16.2.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje nasada sliv, stroški oskrbe v prvem letu, bruto
površina nasada

3.1.1.16.4.2

3.1.1.17
Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.1.17.1

3.1.1.17.1.1

drevo

drevo

9,04 EUR

9,04 EUR

1,97 EUR

Št.

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.16.4.1

3.1.1.16.4

ha

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

3.1.1.16.3.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

17.787,30
EUR

UR

3.120,02 E

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

4,50 EUR

4,45 EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

drevo

drevo

3.1.1.16.3.1

3.1.1.16.3

3.1.1.16.2.3.1

3.1.1.16.2.3

3.1.1.16.2.2.1

3.1.1.16.2.2

3.1.1.16.2.1.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.16.1.2
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Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.17.1.3

3.1.1.17.2

3.1.1.17.2.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnega nasada češenj in višenj na šibki
podlagi, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada
Naprava nasada
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.17.4.2

3.1.1.18

3.1.1.18.1

3.1.1.18.1.1

3.1.1.18.1.2

drevo

drevo

15,26
EUR
4,02 EUR

15,26 EUR

1,97 EUR

82 / 15. 6. 2022

drevo

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.17.4.1

3.1.1.17.4

ha

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

3.1.1.17.3.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02
EUR
17.787,30
EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

3.1.1.17.3.1

3.1.1.17.3

3.1.1.17.2.3.1

3.1.1.17.2.3

3.1.1.17.3.2.1

3.1.1.17.2.2

4,52 EUR
9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

3,31 EUR

Št.

ha

ha

drevo

drevo

6164 /

3.1.1.17.2.1.1
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Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.18.2

3.1.1.18.2.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnega nasada češenj in višenj na
sejancu, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada

3.1.1.18.4.2

3.1.1.19
Naprava nasada

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

3.1.1.19.1.1

3.1.1.19.1.2

3.1.1.19.1.3

drevo

drevo

drevo

drevo

4,50 EUR

33,39
EUR
7,96 EUR

33,39 EUR

1,97 EUR
Št.

3.1.1.19.1

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.18.4.1

3.1.1.18.4

ha

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

3.1.1.18.3.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

5,20 EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

drevo

3.1.1.18.3.1

3.1.1.18.3

3.1.1.18.2.3.1

3.1.1.18.2.3

3.1.1.18.3.2.1

3.1.1.18.2.2

3.1.1.18.2.1.1

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

3.1.1.18.1.3
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a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globinebagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globinebagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.19.2.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje nasada aktinidije, stroški oskrbe v prvem letu,
bruto površina nasada

3.1.1.19.4.2

3.1.1.20
Naprava nasada brez mreže proti toči

Postavitev opore
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči

3.1.1.20.1.1

3.1.1.20.1.2

3.1.1.20.1.3

3.1.1.20.1.4

3.1.1.20.2

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

13,68 EUR

4,30 EUR

4,96 EUR

7,69 EUR

17,25 EUR

24,94 EUR

1,97 EUR
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3.1.1.20.1

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.19.4.1

3.1.1.19.4

ha

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

3.1.1.19.3.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02
EUR
17.787,30
EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

3.1.1.19.3.1

3.1.1.19.3

3.1.1.19.2.3.1

3.1.1.19.2.3

3.1.1.19.2.2.1

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

Št.

ha

ha

ha
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Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.20.2.2

3.1.1.20.2.3

3.1.1.20.2.4

3.1.1.20.3

3.1.1.20.3.1

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

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje nasada ameriških
borovnic; stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči

3.1.1.20.4.2

3.1.1.20.5.1

3.1.1.20.5.2

3.1.1.21

3.1.1.21.1

3.1.1.20.5

Strojno in ročno delo

3.1.1.20.4.1

3.1.1.20.4

3.1.1.20.3.3.1

3.1.1.20.3.3

3.1.1.20.3.2.1

3.1.1.20.3.2

3.1.1.20.2.1.1

Postavitev opore z mrežo proti toči

3.1.1.20.2.1

grm

tm

13,19 EUR

1,97 EUR

12,20 EUR

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

4,30 EUR

2,72 EUR

7,69 EUR

6,00 EUR

Št.

tm

tm

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

sadika

sadika

sadika

sadika
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Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči
Izdelava opore z mrežo proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.21.1.2

3.1.1.21.1.3

3.1.1.21.1.4

3.1.1.21.2

3.1.1.21.2.1

3.1.1.21.2.2

3.1.1.21.2.3

3.1.1.21.2.4

3.1.1.21.3

3.1.1.21.3.1

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

3.1.1.21.4.2

3.1.1.21.5

Strojno in ročno delo

3.1.1.21.4.1

tm

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02
EUR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

3,14 EUR

4,32 EUR

10,01 EUR

0,80 EUR
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3.1.1.21.4

3.1.1.21.3.3.1

3.1.1.21.3.3

3.1.1.21.3.2.1

3.1.1.21.3.2

ha

ha

grm

grm

grm

grm

10,81 EUR

3,14 EUR

5,28 EUR

10,01 EUR

3,18 EUR

Št.

grm

grm

grm

grm

grm
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Naprava nasada
Priprava zemljišča
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Nakup in postavitev visokih tunelov: 4,8 x 50 m, 40 tunelov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki lahko znaša največ
40 odstotkov novogradnje enostavnih in nezahtevnih objektov
Nakup in postavitev visokih tunelov s senčilnimi mrežami: 4,8 x 50 m,
40 tunelov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, ki lahko znaša največ
40 odstotkov novogradnje enostavnih in nezahtevnih objektov
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje vinograda za pridelavo namiznega grozdja,
stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči
Postavitev opore brez mreže proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči

3.1.1.22.1

3.1.1.22.1.1

3.1.1.22.1.2

3.1.1.22.1.3

3.1.1.22.1.4

3.1.1.22.2

3.1.1.22.2.1

3.1.1.22.4.1

3.1.1.22.4.2

3.1.1.23

3.1.1.23.1

3.1.1.23.1.1

3.1.1.23.1.2

3.1.1.23.1.3

3.1.1.23.1.4

3.1.1.23.2

3.1.1.22.4

3.1.1.22.3.1

3.1.1.22.3

Prva postavitev nasada jagod, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada

trs

trs

trs

trs

3,63 EUR

1,50 EUR

0,81 EUR

2,73 EUR

3,27 EUR

6,00 EUR

1,97 EUR

12,20 EUR

40.039,86
EUR
16.015,94
EUR
43.441,73
EUR
17.376,69
EUR
12,20 EUR

0,21 EUR

0,13 EUR

0,36 EUR

0,09 EUR

0,45 EUR

Št.

trs

trs

tm

tm

tm

ha

ha

ha

ha

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

1,97 EUR

3.1.1.22

tm

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

12,20 EUR

3.1.1.21.5.2

tm

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.21.5.1
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Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom 1,2 m globok,
odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.23.2.2

3.1.1.23.2.3

3.1.1.23.2.4

3.1.1.23.3

3.1.1.23.3.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev vinograda za pridelavo vinskega grozdja, stroški oskrbe v prvem letu,
bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči

3.1.1.23.5.2

3.1.1.24

3.1.1.24.1

trs

tm

tm

tm

4,90 EUR

1,97 EUR

82 / 15. 6. 2022

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.23.5.1

3.1.1.23.5

ha

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

3.1.1.23.4.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

17.787,30
EUR

3.120,02

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

1,50 EUR

3.1.1.23.4.1

3.1.1.23.4

3.1.1.23.3.3.1

3.1.1.23.3.3

3.1.1.23.3.2.1

3.1.1.23.3.2

ha

2,73 EUR
0,49 EUR

0,90 EUR

Št.

ha

trs

trs

trs

trs
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3.1.1.23.3.1.1

Izdelava opore z mrežo proti toči

3.1.1.23.2.1
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Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Naprava nasada z mrežo proti toči
Izdelava opore z mrežo proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje

3.1.1.24.1.2

3.1.1.24.1.3

3.1.1.24.1.4

3.1.1.24.2

3.1.1.24.2.1

3.1.1.24.2.2

3.1.1.24.2.3

3.1.1.24.2.4

3.1.1.24.3

3.1.1.24.3.1

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje ekstenzivnih sadovnjakov, stroški oskrbe v
prvem letu, bruto površina nasada

1,97 EUR

3.1.1.25

tm

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

12,20 EUR

3.1.1.24.4.2

tm

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.557,46
EUR
12,20 EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

1,15 EUR

0,44 EUR

2,28 EUR

0,79 EUR

3,07 EUR

1,15 EUR

0,70 EUR

2,28 EUR

2,62 EUR

3.1.1.24.4.1

tm

ha

ha

ha

ha

ha

ha

trs

trs

trs

trs

trs

trs

trs

ha

trs

Št.

3.1.1.24.4

3.1.1.24.3.3.1

3.1.1.24.3.3

3.1.1.24.3.2.1

3.1.1.24.3.2

3.1.1.24.3.1.1

Postavitev opore

3.1.1.24.1.1
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Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.25.1.1

3.1.1.25.1.2

3.1.1.25.1.3

3.1.1.25.2

3.1.1.25.2.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje leskovega nasada, stroški oskrbe v prvem
letu, bruto površina nasada
Naprava nasada

3.1.1.25.4.2

3.1.1.26

3.1.1.26.1

grm

tm

tm

11,88 EUR

1,97 EUR

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.25.4.1

tm

82 / 15. 6. 2022

3.1.1.25.4

ha

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

3.1.1.25.3.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

3.1.1.25.3.1

3.1.1.25.3

3.1.1.25.2.3.1

3.1.1.25.2.3

3.1.1.25.3.2.1

3.1.1.25.2.2

ha

20,57
EUR
4,86 EUR
7,76 EUR

20,57 EUR

Št.

ha

drevo

drevo

drevo

drevo
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3.1.1.25.2.1.1

Naprava nasada

3.1.1.25.1

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

3.1.1.26.1.2

3.1.1.26.1.3

3.1.1.26.2

3.1.1.26.2.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje orehovega nasada, stroški oskrbe v prvem
letu, bruto površina nasada
Naprava nasada
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.1.26.4.2

3.1.1.27

3.1.1.27.1

3.1.1.27.1.1

drevo

drevo

48,75
EUR

48,75 EUR

1,97 EUR

Št.

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.26.4.1

3.1.1.26.4

ha

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

3.1.1.26.3.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

5,94 EUR

11,88
EUR
2,75 EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

grm

grm

grm

3.1.1.26.3.1

3.1.1.26.3

3.1.1.26.2.3.1

3.1.1.26.2.3

3.1.1.26.3.2.1

3.1.1.26.2.2

3.1.1.26.2.1.1

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.1.26.1.1
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Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.27.1.3

3.1.1.27.2

3.1.1.27.2.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje nasada oljk, stroški oskrbe v prvem letu,
bruto površina nasada

3.1.1.27.4.2

3.1.1.28
Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.1.28.1

3.1.1.28.1.1

drevo

drevo

18,74
EUR

18,74 EUR

1,97 EUR

82 / 15. 6. 2022

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.27.4.1

3.1.1.27.4

ha

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

3.1.1.27.3.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

3.1.1.27.3.1

3.1.1.27.3

3.1.1.27.2.3.1

3.1.1.27.2.3

3.1.1.27.3.2.1

3.1.1.27.2.2

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

10,66
EUR
24,37
EUR

Št.

ha

ha

drevo

drevo
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3.1.1.27.2.1.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.27.1.2
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Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.28.1.3

3.1.1.28.2

3.1.1.28.2.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje nasada kakijev, stroški oskrbe v prvem letu,
bruto površina nasada
Naprava nasada
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.28.4.2

3.1.1.29

3.1.1.29.1

3.1.1.29.1.1

3.1.1.29.1.2

drevo

drevo

2,18 EUR

7,31 EUR

7,31 EUR

1,97 EUR

Št.

drevo

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.28.4.1

3.1.1.28.4

ha

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

3.1.1.28.3.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

6,94 EUR

3,37 EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

drevo

drevo

3.1.1.28.3.1

3.1.1.28.3

3.1.1.28.2.3.1

3.1.1.28.2.3

3.1.1.28.3.2.1

3.1.1.28.2.2

3.1.1.28.2.1.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.1.28.1.2
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Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
b) Nagib zemljišč 8–30 % – dve/trivrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča,
izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m globine, odvodnjavanje in
prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
c) Nagib zemljišč nad 30 %, enovrstne terase, potrebno čiščenje zemljišča
(kamenje, štori drevja), izdelava teras, prekopavanje z bagrom do 1,2 m
globine, odvodnjavanje in prevozi
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.1.29.2

3.1.1.29.2.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje nasada kostanjev, stroški oskrbe v prvem
letu, bruto površina nasada

3.1.1.29.4.2

3.1.1.30
Naprava nasada brez mreže proti toči

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

3.1.1.30.1.1

3.1.1.30.1.2

3.1.1.30.1.3

drevo

drevo

drevo

drevo

23,99
EUR

47,99
EUR
5,58 EUR

47,99 EUR

1,97 EUR

82 / 15. 6. 2022

3.1.1.30.1

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.29.4.1

3.1.1.29.4

ha

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

3.1.1.29.3.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02
EUR
17.787,30
EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

3.1.1.29.3.1

3.1.1.29.3

3.1.1.29.2.3.1

3.1.1.29.2.3

3.1.1.29.2.2.1

ha

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

3,65 EUR

Št.

3.1.1.29.2.2

ha

ha

drevo
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3.1.1.29.2.1.1

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca

3.1.1.29.1.3

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

3.1.1.30.2.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Postavitev oziroma prestrukturiranje nasada fig, stroški oskrbe v prvem letu, bruto
površina nasada

3.1.1.30.4.2

3.1.1.31
Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada

3.1.1.31.1.1

3.1.1.31.1.2

3.1.1.31.1.3

3.1.1.31.2

drevo

drevo

drevo

drevo

5,36 EUR

10,73
EUR
2,82 EUR

10,73 EUR

1,97 EUR
Št.

3.1.1.31.1

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.30.4.1

3.1.1.30.4

ha

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

3.1.1.30.3.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02
EUR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

3.1.1.30.3.1

3.1.1.30.3

3.1.1.30.2.3.1

3.1.1.30.2.3

3.1.1.30.2.2.1

3.1.1.30.2.2

3.1.1.30.2.1.1

Priprava tal za postavitev trajnega nasada

3.1.1.30.2
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnega nasada drugih sadnih vrst,
stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada
Naprava nasada
Postavitev opore
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada

3.1.1.31.4.2

3.1.1.32

3.1.1.32.1

3.1.1.32.1.1

3.1.1.32.1.2

3.1.1.32.1.3

3.1.1.32.2

ha

ha

27.818,44
EUR
11.826,04
EUR
15.992,40
EUR
4.172,77
EUR

1,97 EUR

82 / 15. 6. 2022

ha

ha

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.1.31.4.1

3.1.1.31.4

ha

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

3.1.1.31.3.2

ha

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

Strojno in ročno delo

ha

ha

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

3.1.1.31.3.1

3.1.1.31.3

3.1.1.31.2.3.1

ha

ha

ha

ha

ha

Št.

3.1.1.31.2.3

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

6178 /

3.1.1.31.2.2.1

3.1.1.31.2.2

3.1.1.31.2.1.1

3.1.1.31.2.1

Stran

Uradni list Republike Slovenije

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

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnega nasada
mandeljnov, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada

3.1.1.32.3.2

3.1.1.32.4.1

3.1.1.32.4.2

3.1.1.33
Naprava nasada

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode

3.1.1.33.1

3.1.1.33.1.1

3.1.1.33.1.2

3.1.1.33.1.3

3.1.1.33.2

3.1.1.33.2.1

3.1.1.32.4

Strojno in ročno delo

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

3.1.1.32.3.1

3.1.1.32.3

3.1.1.32.2.3.1

3.1.1.32.2.3

3.1.1.32.2.2.1

3.1.1.32.2.2

3.1.1.32.2.1.1

3.1.1.32.2.1

ha

drevo

9.979,74
EUR

4,25 EUR

2,14 EUR

8,51 EUR

8,51 EUR

1,97 EUR

12,20 EUR

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

Št.

drevo

drevo

drevo

tm

tm

tm

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha
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Strojno in ročno delo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč
Celotna naprava hmeljišča s prvo postavitvijo oziroma obnovo žičnice, od 2.500 do
3.499 sadik/ha, stroški oskrbe v prvem letu, certificirane sadike A, B oziroma standardne
sadike hmelja, bruto površina nasada
Naprava hmeljišča, brez žičnice za hmelj
4,63 EUR
sadika
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca – certificirana sadika A
Standardna sadika
Certificirana sadika B

3.1.1.33.3.1

3.1.1.33.3.2

3.1.1.33.4.1

3.1.1.33.4.2

3.1.2

3.1.2.1

3.1.2.1.1

3.1.2.1.1.1

3.1.2.1.1.2

3.1.2.1.1.3

3.1.2.1.1.4

3.1.2.1.1.5

3.1.1.33.4

3.1.1.33.3

3.1.1.33.2.3.1

sadika

sadika

sadika

sadika

1,33 EUR

1,23 EUR

2,315 EUR

1,32 EUR

4,63 EUR

1,97 EUR

12,20 EUR

3.557,46
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

82 / 15. 6. 2022

sadika

tm

tm

tm

ha

ha

ha

ha

ha

3.120,02 E
UR
17.787,30
EUR

Št.

3.1.1.33.2.3

ha

ha

1.995,74
EUR
15.600,14
EUR

6180 /

3.1.1.33.3.2.1

3.1.1.33.2.2

ha

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

3.1.1.33.2.1.1

Stran
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Priprava tal za postavitev hmeljišča
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

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

3.1.2.1.3

3.1.2.1.3.1

3.1.2.1.3.1.1

3.1.2.1.4.1

3.1.2.1.4.2

3.1.2.2

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca – certificirana sadika A
Standardna sadika
Certificirana sadika B
Postavitev žičnice za hmelj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnega lesa upravičenca
Priprava tal za postavitev hmeljišča
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal

3.1.2.2.1.2

3.1.2.2.1.3

3.1.2.2.1.4

3.1.2.2.1.5

3.1.2.2.2

3.1.2.2.2.1

3.1.2.2.2.2

3.1.2.2.3

3.1.2.2.3.1

ha

ha

sadika

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR

1,30 EUR

0,93 EUR

4,62 EUR

sadika
sadika

1,33 EUR

1,23 EUR

2,305 EUR

1,37 EUR

4,61 EUR

1,97 EUR

12,20 EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
12,20 EUR

1,49 EUR

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

tm

tm

tm

ha

ha

sadika

Št.

3.1.2.2.3.1.1

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

3.1.2.2.1.1

3.1.2.2.1

3.1.2.1.4

Prispevek v naravi v obliki lastnega lesa upravičenca

1,07 EUR

3.1.2.1.2.2

sadika

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

5,28 EUR

3.1.2.1.2.1

sadika

Postavitev žičnice za hmelj

3.1.2.1.2
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca – certificirana sadika A
Standardna sadika
Certificirana sadika B
Postavitev žičnice za hmelj
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnega lesa upravičenca
Priprava tal za postavitev hmeljišča
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prva postavitev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah
Naprava nasadov artičok, stroški oskrbe v prvem letu, bruto
površina nasada

3.1.2.3.1.2

3.1.2.3.1.3

3.1.2.3.1.4

3.1.2.3.1.5

3.1.2.3.2

3.1.2.3.2.1

3.1.2.3.2.2

3.1.2.3.3

3.1.2.3.3.1

3.1.2.3.3.1.1

3.1.2.3.4.1

3.1.2.3.4.2

3.1.3

3.1.3.1

tm

tm

tm

ha

ha

sadika

1,97 EUR

12,20 EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
12,20 EUR

1,30 EUR

0,93 EUR

4,62 EUR

sadika
sadika

1,33 EUR

1,23 EUR

2,305 EUR

1,37 EUR

4,61 EUR

4,61 EUR

1,97 EUR

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

sadika

tm

12,20 EUR

82 / 15. 6. 2022

3.1.2.3.4

Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu

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

3.1.2.3

3.1.2.3.1.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.2.2.4.2

tm

12,20 EUR

Št.

Naprava hmeljišča, brez žičnice za hmelj

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.2.2.4.1

tm

6182 /

3.1.2.3.1

Ureditev žičnate ograje

3.1.2.2.4

Stran
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Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Naprava nasadov špargljev – obeljeni špargelj, stroški oskrbe v
prvem letu, bruto površina nasada
Naprava nasada
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.3.1.1.1

3.1.3.1.1.2

3.1.3.1.1.3

3.1.3.1.2

3.1.3.1.2.1

3.1.3.1.2.1.1

3.1.3.1.3.1

3.1.3.1.4.2

3.1.3.2

3.1.3.2.1

3.1.3.2.1.1

3.1.3.2.1.2

3.1.3.2.1.3

3.1.3.2.2

3.1.3.2.2.1

3.1.3.2.2.1.1

3.1.3.2.3.1

3.1.3.2.3.2

tm

tm

tm

ha

ha

sadika

sadika

sadika

sadika

tm

tm

tm

ha

ha

sadika

sadika

sadika

sadika

1,97 EUR

12,20 EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
12,20 EUR

0,56 EUR

0,12 EUR

1,13 EUR

1,13 EUR

1,97 EUR

12,20 EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
12,20 EUR

0,48 EUR

0,16 EUR

0,96 EUR

0,96 EUR

Št.

3.1.3.2.3

3.1.3.1.3

Naprava nasada

3.1.3.1.1
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Naprava nasada
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Naprava nasadov zelišč trajnic, stroški oskrbe v prvem letu,
bruto površina nasada
Naprava nasada
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje

3.1.3.3.1

3.1.3.3.1.1

3.1.3.3.1.2

3.1.3.3.1.3

3.1.3.3.2

3.1.3.3.2.1

3.1.3.3.2.1.1

3.1.3.3.3.1

3.1.3.3.3.2

3.1.3.4

3.1.3.4.1

3.1.3.4.1.1

3.1.3.4.1.2

3.1.3.4.1.3

3.1.3.4.2

3.1.3.4.2.1

3.1.3.4.3

3.1.3.4.2.1.1

tm

ha

ha

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
12,20 EUR

0,003
EUR
0,36 EUR

0,72 EUR

0,72 EUR

1,97 EUR

12,20 EUR

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
12,20 EUR

0,54 EUR

82 / 15. 6. 2022

sadika

sadika

sadika

sadika

tm

tm

tm

ha

ha

sadika

0,09 EUR

1,08 EUR

1,08 EUR

Št.

sadika

sadika

sadika

6184 /

3.1.3.3.3

Naprava nasadov špargljev – zeleni špargelj, stroški oskrbe v
prvem letu, bruto površina nasada

3.1.3.3
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ha

Priprava zemljišča
Postavitev opore
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca, ki so namenjene za
vzpostavitev matičnjaka vinske trte

Naprava nasada z mrežo proti toči
Priprava zemljišča
Postavitev opore z mrežo proti toči
Stroški sajenja in oskrbe v prvem letu
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca, ki so namenjene za
vzpostavitev matičnjaka vinske trte
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada
Strojno in ročno delo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti
odstranitve nasada

3.1.3.5.1

3.1.3.5.1.1

3.1.3.5.1.2

3.1.3.5.1.3

3.1.3.5.1.4

3.1.3.5.1.5

3.1.3.5.2

3.1.3.5.2.1

3.1.3.5.2.2

3.1.3.5.2.3

3.1.3.5.2.4

3.1.3.5.2.5

3.1.3.5.3.1

3.1.3.5.3.1.1

3.1.3.5.4.1

3.1.3.5.3.2

ha

ha

ha

ha

ha

sadika

ha

ha

ha

ha

sadika

ha

ha

ha

9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR

0,90 EUR

2,25 EUR

6,41 EUR

4,69 EUR

1,48 EUR

12,58 EUR

0,90 EUR

2,58 EUR

6,41 EUR

6,56 EUR

1,48 EUR

14,45 EUR

1,97 EUR

12,20 EUR

Št.

3.1.3.5.4

3.1.3.5.3

trs

Naprava matičnjakov vinske trte, stroški oskrbe v prvem letu,
bruto površina nasada
Naprava nasada brez mreže proti toči

3.1.3.5

tm

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.3.4.3.2

tm

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.3.4.3.1
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sadika

Cepljenje (priprava trsnih cepljenk)
Zaboji, paletni, polni (1000 × 1200 × 760): 28 kosov/ha
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

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

Naprava trsnic, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada

Naprava nasada
Postavitev opore
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca, ki so namenjene za
vzpostavitev matičnega nasada, matičnjaka oziroma zarodišča podlag
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada

3.1.3.6

3.1.3.6.1

3.1.3.6.1.1

3.1.3.6.2

3.1.3.6.2.1

3.1.3.6.2.1.1

3.1.3.6.3.1

3.1.3.6.4.2

3.1.3.7

3.1.3.7.1

3.1.3.7.1.1

3.1.3.7.1.2

3.1.3.7.1.3

3.1.3.7.2.1

3.1.3.7.3

ha

ha

ha

9.979,74
EUR
9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
1.239,42
EUR

0,90 EUR

0,116 EUR

0,29 EUR

0,29 EUR

1,97 EUR

12,20 EUR

9.979,74
EUR
9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
12,20 EUR
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3.1.3.7.2.1.1

3.1.3.7.2

sadika

sadika

tm

tm

tm

ha

ha

ha

0,03 EUR

0,03 EUR

1,97 EUR

Št.

cepljenka

cepljenka

tm

12,20 EUR

12,20 EUR

6186 /

3.1.3.6.3

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.3.5.5.2

tm

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.3.5.5.1

tm

Ureditev žičnate ograje

3.1.3.5.5

Stran
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Naprava okrasnih drevesnic, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada
sadika
sadika

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Naprava nasada
Postavitev opore
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Prispevek v naravi v obliki lastnih sadik upravičenca, ki so namenjene za
vzpostavitev matičnega nasada, matičnjaka oziroma zarodišča podlag
Priprava tal za postavitev trajnega nasada
a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada
Strojno in ročno delo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Naprava gozdnih drevesnic, stroški oskrbe v prvem letu, bruto površina nasada
Naprava nasada

3.1.3.7.4.2

3.1.3.8

3.1.3.8.1

3.1.3.8.1.1

3.1.3.8.1.2

3.1.3.8.1.3

3.1.3.8.2.1

3.1.3.8.2.1.1

3.1.3.8.3.1

3.1.3.8.3.2

3.1.3.8.4.1

3.1.3.8.4.2

3.1.3.9

3.1.3.9.1

sadika

tm

tm

tm

ha

ha

ha

ha

ha

0,29 EUR

1,97 EUR

12,20 EUR

9.979,74
EUR
9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

0,90 EUR

0,116 EUR

0,29 EUR

0,29 EUR

1,97 EUR

Št.

3.1.3.8.4

3.1.3.8.3

3.1.3.8.2

sadika

sadika

tm

tm

tm

12,20 EUR

Nakup in postavitev žičnate ograje

3.1.3.7.4.1

3.1.3.7.4

ha

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

1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

3.1.3.7.3.2

ha

Strojno in ročno delo

3.1.3.7.3.1
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a) Nasad na ravnini – ravnina in nagibi do 8 %, vzdolžni nagib, brez depresij,
talne ali površinske vode
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 20 % napravne
vrednosti priprave tal
Odstranitev nasada
Strojno in ročno delo
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca, 50 % vrednosti
odstranitve nasada
Ureditev žičnate ograje
Nakup in postavitev žičnate ograje
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

NAKUP IN POSTAVITEV MREŽ PROTI TOČI
Nakup in postavitev mrež proti toči v sadovnjakih, bruto površina nasada
Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih jablan
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih hrušk

3.1.3.9.2.1

3.1.3.9.2.1.1

3.1.3.9.3.1

3.1.3.9.3.2

3.1.3.9.4.1

3.1.3.9.4.2

3.2

3.2.1.1

3.2.1.1.1

3.2.1.1.1.1

3.2.1.1.2

3.2.1.1.2.1

3.2.1.2

3.2.1

3.1.3.9.4

3.1.3.9.3

ha

ha

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

1,97 EUR

12,20 EUR
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ha

ha

tm

tm

tm

ha

ha

ha

9.979,74
EUR
9.979,74
EUR
1.995,74
EUR
1.239,42
EUR
1.239,42
EUR
619,71
EUR
12,20 EUR

0,90 EUR

Št.

ha

ha

sadika

6188 /

3.1.3.9.2

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

0,29 EUR
0,116 EUR

3.1.3.9.1.3

sadika

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.1.3.9.1.2

sadika

Postavitev opore

3.1.3.9.1.1

Stran
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Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih breskev
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov – višjerastoče rastline
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih nektarin
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov – višjerastoče rastline
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih marelic

3.2.1.2.1

3.2.1.2.1.1

3.2.1.2.2

3.2.1.2.2.1

3.2.1.3

3.2.1.3.1

3.2.1.3.1.1

3.2.1.3.2

3.2.1.3.2.1

3.2.1.3.3

3.2.1.3.3.1

3.2.1.4

3.2.1.4.1

3.2.1.4.1.1

3.2.1.4.2

3.2.1.4.2.1

3.2.1.4.3

3.2.1.4.3.1

3.2.1.5

ha

ha

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR
37.333,64
EUR
5.400,74
EUR

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR
37.333,64
EUR
5.400,74
EUR

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

Št.

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov – višjerastoče rastline
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

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

3.2.1.5.2.1

3.2.1.5.3

3.2.1.5.3.1

3.2.1.6

Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.1.7.2

3.2.1.7.2.1

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

3.2.1.7

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.1.6.3.1

3.2.1.7.1.1

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov

3.2.1.6.3

ha

ha

82 / 15. 6. 2022

ha

ha

ha

ha

ha

ha

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.1.6.2.1

Gradbeno-obrtniška dela

Mreža proti toči

3.2.1.6.2

3.2.1.7.1

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.1.6.1.1

ha

Gradbeno-obrtniška dela

3.2.1.6.1

ha

ha

ha

Št.

ha

ha

6190 /

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR
18.986,47
EUR
3.774,88
EUR

Mreža proti toči

3.2.1.5.2

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR
37.333,64
EUR
5.400,74
EUR

3.2.1.5.1.1

ha

Gradbeno-obrtniška dela

3.2.1.5.1

Stran
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Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih sliv
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih češenj in višenj
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči

3.2.1.8.1

3.2.1.8.1.1

3.2.1.8.2

3.2.1.8.2.1

3.2.1.8.3

3.2.1.8.3.1

3.2.1.9

3.2.1.9.1

3.2.1.9.1.1

3.2.1.9.2

3.2.1.9.2.1

3.2.1.10

3.2.1.10.1

3.2.1.10.1.1

3.2.1.10.2

ha

ha

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

Št.

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR
18.986,47
EUR
3.774,88
EUR

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

3.2.1.8

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

18.986,47
EUR
3.774,88
EUR

3.2.1.7.3.1

ha

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov

3.2.1.7.3
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih aktinidij
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih ameriških borovnic
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih fig
Gradbeno-obrtniška dela

3.2.1.10.3.1

3.2.1.11

3.2.1.11.1

3.2.1.11.1.1

3.2.1.11.2

3.2.1.11.2.1

3.2.1.11.3

3.2.1.11.3.1

3.2.1.12

3.2.1.12.1

3.2.1.12.1.1

3.2.1.12.2

3.2.1.12.2.1

3.2.1.12.3

3.2.1.12.3.1

3.2.1.13

3.2.1.13.1

ha

ha

19.166,89
EUR

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR
18.986,47
EUR
3.774,88
EUR

82 / 15. 6. 2022

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Št.

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR
18.986,47
EUR
3.774,88
EUR

2.377,97
EUR
37.333,64
EUR
5.400,74
EUR

6192 /

ha

ha

ha

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov – višjerastoče rastline

3.2.1.10.3

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.1.10.2.1

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v intenzivnih nasadih drugih sadnih rastlin
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

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

3.2.1.13.3.1

3.2.1.14

3.2.1.14.1

3.2.1.14.1.1

3.2.1.14.2

3.2.1.14.2.1

3.2.1.14.3

3.2.1.14.3.1

3.2.2

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

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

3.2.2.1.1.1

3.2.2.1.2

3.2.2.1.2.1

3.2.2.2

ha

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

Št.

ha

ha

Gradbeno-obrtniška dela

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

3.2.2.1.1

3.2.2.1

Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov – višjerastoče rastline

3.2.1.13.3

ha

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR
18.986,47
EUR
3.774,88
EUR

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.1.13.2.1

ha

Mreža proti toči

3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR
37.333,64
EUR
5.400,74
EUR

3.2.1.13.2

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.1.13.1.1
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Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v nasadih trajnih rastlin na njivskih
površinah, bruto površina nasada
Nakup in postavitev mrež proti toči v matičnih nasadih sadovnjakov
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v matičnih nasadih sadovnjakov
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v matičnjakih vinske trte
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči

3.2.2.2.2

3.2.2.2.2.1

3.2.3

3.2.3.1

3.2.3.1.1

3.2.3.1.1.1

3.2.3.1.2

3.2.3.1.2.1

3.2.3.2

3.2.3.2.1

3.2.3.2.1.1

3.2.3.2.2

3.2.3.2.2.1

3.2.3.3

3.2.3.3.1

3.2.3.3.1.1

3.2.3.3.2

ha

ha

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

82 / 15. 6. 2022

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

Št.

ha

19.166,89
EUR
3.491,98
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

6194 /

ha

ha

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.2.2.1.1

ha

Gradbeno-obrtniška dela

3.2.2.2.1

Stran
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v sadnih drevesnicah
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v okrasnih drevesnicah
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v gozdnih drevesnicah
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči v matičnih nasadih okrasnih rastlin
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.3.3.2.1

3.2.3.4

3.2.3.4.1

3.2.3.4.1.1

3.2.3.4.2

3.2.3.4.2.1

3.2.3.5

3.2.3.5.1

3.2.3.5.1.1

3.2.3.5.2

3.2.3.5.2.1

3.2.3.6

3.2.3.6.1

3.2.3.6.1.1

3.2.3.6.2

3.2.3.6.2.1

3.2.3.7

3.2.3.7.1

3.2.3.7.1.1

ha

ha

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

2.377,97
EUR

Št.

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha
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Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči pri pridelavi okrasnih rastlin
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Nakup in postavitev mrež proti toči pri pridelavi zelišč
Gradbeno-obrtniška dela
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca
Mreža proti toči
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

3.2.4.1

3.2.4.1.1

3.2.4.1.1.1

3.2.4.1.2

3.2.4.1.2.1

3.2.4.2

3.2.4.2.1

3.2.4.2.1.1

3.2.4.2.2

3.2.4.2.2.1

3.2.4.3

3.2.4.3.1

3.2.4.3.1.1

3.2.4.3.2

3.2.4.3.2.1

ha

ha

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

82 / 15. 6. 2022

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Št.

ha

6196 /

19.166,89
EUR
3.422,86
EUR
11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

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

3.2.4

ha

Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

11.889,87
EUR
2.377,97
EUR

3.2.3.7.2.1

ha

Mreža proti toči

3.2.3.7.2

Stran
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Nakup in postavitev 2-žične električne ograje

2-žična električna ograja – ravnina
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
2-žična električna ograja – hrib
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
Nakup in postavitev 3-žične električne ograje
3-žična električna ograja – ravnina
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
3-žična električna ograja – hrib
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
Nakup in postavitev 4-žične električne ograje
4-žična električna ograja – ravnina
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
4-žična električna ograja – hrib

3.3.1.1.1

3.3.1.1.1.1

3.3.1.1.2

3.3.1.1.2.1

3.3.1.2

3.3.1.2.1

3.3.1.2.1.1

3.3.1.2.2

3.3.1.2.2.1

3.3.1.3

3.3.1.3.1

3.3.1.3.1.1

3.3.1.3.2

POSTAVITEV PAŠNIKOV ZA NADZOROVANO PAŠO DOMAČIH
ŽIVALI

3.3.1

3.3.1.1

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

3.3

tm

19,66 EUR

4,35 EUR

16,73 EUR

7,21 EUR

19,18 EUR

4,37 EUR

16,17 EUR

7,86 EUR

16,38 EUR

4,37 EUR

12,77 EUR

Št.

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm
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Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
4-žična električna ograja – hrib – na območju pojavljanja velikih zveri
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
Nakup in postavitev 5-žične električne ograje
5-žična električna ograja – ravnina
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
5-žična električna ograja – hrib
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
Nakup in postavitev 6-žične električne ograje
6-žična električna ograja – ravnina
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
6-žična električna ograja – hrib
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
6-žična električna ograja – hrib – na območju pojavljanja velikih zveri
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
Nakup in postavitev 7-žične električne ograje
7-žična električna ograja – ravnina
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

3.3.1.3.2.1

3.3.1.3.3

3.3.1.3.3.1

3.3.1.4

3.3.1.4.1

3.3.1.4.1.1

3.3.1.4.2

3.3.1.4.2.1

3.3.1.5

3.3.1.5.1

3.3.1.5.1.1

3.3.1.5.2

3.3.1.5.2.1

3.3.1.5.3

3.3.1.5.3.1

3.3.1.6

3.3.1.6.1

3.3.1.6.1.1

tm

tm

4,37 EUR

17,41 EUR

11,42 EUR

34,64 EUR

7,21 EUR

20,31 EUR

4,37 EUR

17,12 EUR

7,21 EUR

19,73 EUR

4,37 EUR

82 / 15. 6. 2022

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm

tm

Št.

16,83 EUR

11,25 EUR

33,80 EUR

7,21 EUR

6198 /

tm

tm

tm

tm

Stran
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7-žična električna ograja – hrib
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca
Nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo
Farmsko pletivo in električne žice (3 + 1)
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela in lastnega lesa upravičenca

Postavitev obor za rejo gojene divjadi brez divjadi perutnine
Izgradnja obore za gojeno divjad – nosilna žica na vrhu ograje, dodatni
električni žici (1 znotraj, 1 zunaj)
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca

Oprema na pašniku oziroma obori
Ureditev krmišča in zavetišča za živali na pašniku oziroma obori z
opremo
Gradbeno-obrtniška dela
Novogradnja krmišča in zavetišča za živali na pašniku oziroma obori
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov ter lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje krmišča in zavetišča za živali
Oprema krmišča in zavetišča

3.3.1.6.2

3.3.1.6.2.1

3.3.1.7

3.3.1.7.1

3.3.1.7.1.1

3.3.2

3.3.2.1

3.3.2.1.1

3.3.3

3.3.3.1

3.3.3.1.1

3.3.3.1.1.1

3.3.3.1.1.1.1

3.3.3.2

m2

m2

tm

tm

tm

tm

tm

tm

65,76 EUR

131,51
EUR

2,54 EUR

20,54 EUR

7,65 EUR

26,13 EUR

7,21 EUR

20,65 EUR
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Krmišče – premično
Krmišče – premično za konje
Premična električna mreža
Električna mreža, premična, višine do 0,90 m
Električna mreža, premična, višine do 1,08 m
Dodatna oprema za oskrbo z vodo
Napajalnik za cisterno, nizkotlačni
Zbiralnik za vodo

UREDITEV ZAŠČITE ČEBELJIH PANJEV PRED MEDVEDI
Izgradnja zaščite čebelnjakov pred napadi medvedov
Novogradnja zaščitne ograje, postavitev svetlobnih in zvočnih alarmov
Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca pri ureditvi enostavnih
in nezahtevnih objektov ter lastnega lesa upravičenca znaša do 50 %
vrednosti novogradnje krmišča in zavetišča za živali
Nakup in postavitev svetlobnih in zvočnih alarmov
Elektronska oprema za zvočno in svetlobno odvračanje živali

3.3.3.2.1

3.3.3.2.2

3.3.3.3

3.3.3.3.1

3.3.3.3.2

3.3.3.4

3.3.3.4.1

3.3.3.4.2

3.4

3.4.1

3.4.1.1

3.4.1.1.1

3.4.1.2

3.4.1.2.1

kom

50,81 EUR

384 EUR

1.223,14
EUR

119,00
EUR

231,93
EUR

1,72 EUR

82 / 15. 6. 2022

komplet

komplet

kom

kom

tm

Št.

1,56 EUR

124,39
EUR

107,00
EUR

6200 /

tm

stojišče

stojišče

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

4.1.1

vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga
vloga

Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Drugi stroški
ENOSTAVNE NALOŽBE (do 200.000 evrov)
Priprava poslovnih načrtov
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Drugi stroški
ZAHTEVNE NALOŽBE (nad 200.000 evrov)

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.3

vloga

7.500,00
EUR

20.000,00
EUR
2.000,00
EUR
6.000,00
EUR
4.000,00
EUR
20,00 EUR

2.500,00
EUR

20,00 EUR

EUR
1.500,00
EUR
500,00 EUR

5.000,00

Št.

list

list

vloga

5.1

ha

Metodološko pojasnilo:
Med splošne stroške niso vključeni stroški izvedbe agromelioracij na
komasacijskih območjih in komasacij. V to poglavje pa so vključeni
splošni stroški izvedbe agromelioracij na kmetijskih gospodarstvih.
Med druge stroške sodijo tudi stroški študije izvedljivosti, stroški
izvedbe poskusne vrtine in podobno.
NALOŽBE MAJHNIH KMETIJ (do 50.000 evrov)

SPLOŠNI STROŠKI V VIŠINI DO 10 % UPRAVIČENIH
STROŠKOV NALOŽB

Nakup kmetijskih zemljišč

4.1

5

NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

4
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vloga
vloga
vloga

vloga
vloga
vloga
vloga
vloga

vloga
vloga
vloga
vloga
vloga

vloga
vloga

Priprava poslovnih načrtov
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Drugi stroški
Od 1.000.000 do 2.000.000 evrov
Priprava poslovnih načrtov
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Drugi stroški
Od 2.000.000 do 4.000.000 evrov
Priprava poslovnih načrtov
Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Drugi stroški
Nad 4.000.000 evrov

5.3.1.1

5.3.1.2

5.3.1.3

5.3.1.4

5.3.1.5

5.3.2

5.3.2.1

5.3.2.2

5.3.2.3

5.3.2.4

5.3.2.5

5.3.3

5.3.3.1

5.3.3.2

5.3.3.3

5.3.3.4

5.3.3.5

5.3.4

180.000,00
EUR
500.000,00
EUR

90.000,00
EUR
400.000,00
EUR
6.000,00
EUR
120.000,00
EUR
80.000,00
EUR
20,00 EUR

82 / 15. 6. 2022

list

list

Št.

45.000,00
EUR
200.000,00
EUR
4.000,00
EUR
60.000,00
EUR
40.000,00
EUR
20,00 EUR

100.000,00
EUR
2.000,00
EUR
30.000,00
EUR
20.000,00
EUR
20,00 EUR

6202 /

list

vloga

Od 200.000 do 1.000.000 evrov

5.3.1

Stran
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vloga
vloga

Stroški pridobitve gradbene, tehnične in projektne dokumentacije
Stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del
Stroški uradnih prevodov
Drugi stroški

5.3.4.2

5.3.4.3

5.3.4.4

5.3.4.5

vloga

list

vloga

Priprava poslovnih načrtov

5.3.4.1

200.000,00 «
EUR .

10.000,00
EUR
150.000,00
EUR
120.000,00
EUR
20,00 EUR
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Št.

82 / 15. 6. 2022 /
Stran

6203

Stran

6204 /

Št.

82 / 15. 6. 2022
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BANKA SLOVENIJE
1945.

Sklep o dokumentaciji za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana
upravljalnega organa banke in hranilnice

Na podlagi 2. in 3. točke 65. člena Zakona o bančništvu
(Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nadaljevanju
ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11
in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev za imenovanje člana upravljalnega
organa banke in hranilnice
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije,
s katero:
1. kandidat za člana uprave banke in hranilnice (v nadaljevanju banka) v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega
direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja, za likvidacijskega upravitelja banke oziroma za poslovodjo podružnice
banke tretje države (v nadaljevanju kandidat za člana uprave)
dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje člana uprave iz
40. člena ZBan-3, oziroma
2. banka v svojem imenu in za račun kandidata za člana
nadzornega sveta banke v dvotirnem sistemu upravljanja ali
neizvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja
(v nadaljevanju kandidat za člana nadzornega sveta) dokazuje
izpolnjevanje pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta
iz 55. člena ZBan-3.
(2) Ta sklep se smiselno uporablja za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana poslovodstva finančnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga iz 342. člena
ZBan-3.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen
(uporaba pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v
ZBan-3 oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 in predpisih, izdanih
na njuni podlagi.
3. člen
(priloge v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev)
(1) Kandidat za člana uprave mora k zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka 42. člena oziroma v zvezi z 96. členom ter drugim odstavkom 138. člena ZBan-3 priložiti tudi:
1. izpolnjen vprašalnik FAP, ki je priloga tega sklepa, v
delu, ki se nanaša na kandidata za člana uprave;
2. kopijo osebnega dokumenta;
3. življenjepis;
4. kopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi;
5. kopijo morebitnih priporočil delodajalcev;
6. izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to
osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se
lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 2. točke
prvega odstavka 40. člena ZBan-3) oziroma drugo ustrezno
dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja;
7. sklep nadzornega sveta/skupščine o imenovanju za
člana uprave banke iz tretjega odstavka 41. člena ZBan-3;

8. izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank
(SISBON) ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine,
če ta obstaja;
9. strategijo vodenja poslovanja banke ter upravljanja
pripadajočih tveganj upoštevajoč bančno zakonodajo na področju, za katerega bo kandidat v upravi banke odgovoren,
ter relacijo tega področja do bančnega sistema na območju
Republike Slovenije, upoštevajoč tudi aktualni razvoj na tem
področju (npr. ESG tveganja, digitalizacija, PPDFT …).
(2) Banka mora v petnajstih dneh po imenovanju člana
uprave Banki Slovenije posredovati:
1. izpolnjen vprašalnik FAP, ki je priloga tega sklepa, v
delu, ki se nanaša na banko;
2. oceno banke o primernosti kandidata za člana uprave.
(3) Banka mora v petnajstih dneh po imenovanju člana
nadzornega sveta na skupščini Banki Slovenije posredovati:
1. izpolnjen vprašalnik FAP, ki je priloga tega sklepa;
2. kopijo osebnega dokumenta kandidata za člana nadzornega sveta;
3. življenjepis kandidata za člana nadzornega sveta;
4. kopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi kandidata za člana nadzornega sveta;
5. kopijo morebitnih priporočil delodajalcev;
6. izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to
osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se
lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 2. točke
prvega odstavka 55. člena ZBan-3) oziroma drugo ustrezno
dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja;
7. sklep skupščine banke o imenovanju člana nadzornega
sveta;
8. izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank
(SISBON) ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine,
če ta obstaja;
9. oceno banke o primernosti kandidata za člana nadzornega sveta;
10. strategijo nadziranja poslovanja banke upoštevajoč
bančno zakonodajo na področju, za katerega bo kandidat v
nadzornem svetu banke odgovoren, ter relacijo tega področja
do bančnega sistema na območju Republike Slovenije, upoštevajoč tudi aktualni razvoj na tem področju (npr. ESG tveganja,
digitalizacija, PPDFT …).
4. člen
(prenehanje veljavnosti sklepa)
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice (Uradni
list RS, št. 196/21).
(2) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa, se končajo po določbah Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice, ki je veljal v času oddaje
vloge.
5. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 31. maja 2022
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije
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Prenovljeni vprašalnik za
ocenjevanje sposobnosti in
primernosti – predloga ECB
Nadzorovani subjekti in imenovane osebe lahko uporabijo tudi nacionalni
vprašalnik, ki je na voljo na portalu IMAS (tj. v sistemu za upravljanje
informacij). Povezava do portala je na voljo na spletnem mestu pristojnega
nacionalnega organa 1 in na spletnem mestu Evropske centralne banke (ECB) o
bančnem nadzoru.

Vprašalnik za ocenjevanje sposobnosti in primernosti – predloga
ECB
To je dokument ECB, ki ga je Nadzorni odbor sprejel 25. novembra 2021 kot
predlogo, ki jo lahko uporabijo pristojni nacionalni organi. Ti naj svoj vprašalnik
pripravijo na podlagi vsebine in oblike predloge, pri čemer naj vključijo tudi
dogovorjene nacionalne posebnosti in upoštevajo tehnična izvedbena navodila, ki
bodo na voljo. Ta predloga služi kot napotek, katere informacije bi morali ECB in
pristojni nacionalni organi prejeti, da bi lahko ocenili sposobnost in primernost
imenovanih oseb.
Vprašalnik je treba brati v povezavi s členom 91 direktive o kapitalskih zahtevah
(CRD), 2 z relevantnimi smernicami Evropskega bančnega organa (EBA) in
Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), z relevantno zakonodajo o
varstvu podatkov in z veljavno nacionalno zakonodajo. Imenovana oseba in
nadzorovani subjekt sta skupaj odgovorna za to, da Evropski centralni banki in
pristojnemu nacionalnemu organu predložita popolne in točne informacije o
predlaganem imenovanju. Posredovanje netočnih ali nepopolnih informacij lahko
privede do zakasnitve pri ocenjevanju ter onemogoči sprejetje pozitivne odločitve.
Poleg tega sta imenovana oseba in nadzorovani subjekt odgovorna, da pristojnemu
nacionalnemu organu razkrijeta vse zadeve, ki so lahko relevantne za ocenjevanje.
Odgovarjati morate odkrito in po resnici ter posredovati popolne in točne odgovore
na vsa vprašanja. Če niste prepričani, kako odgovoriti na določen del vprašalnika, v
tekstovnem polju navedite čim več informacij. Ne posredujte ali razkrivajte nobenih
osebnih podatkov razen tistih, ki so potrebni v kontekstu vprašalnika, še posebno ne
podatkov, ki se nanašajo na »posebne vrste osebnih podatkov« (v skladu s

1

[povezava na spletno mesto pristojnega nacionalnega organa].

2

Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti
kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij, spremembi Direktive 2002/87/ES in
razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27. 6. 2013, str. 338).
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členom 10 Uredbe (EU) 2018/1725). Takšni podatki pri ocenjevanju sposobnosti in
primernosti niso potrebni. 3

3

Na primer rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v
sindikatu oziroma podatki v zvezi z zdravjem ali posameznikovim spolnim življenjem ali spolno
usmerjenostjo. Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in
o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št.
1247/2002/ES (UL L 295, 21. 11. 2018, str. 39).
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Izjava imenovane osebe
Ta izjava se nanaša na vlogo ali uradno obvestilo v zvezi z imenovanjem *tekstovno
polje o funkciji* v skladu z relevantno nacionalno zakonodajo. Pregledala jo bosta
Banka Slovenije in Evropska centralna banka (ECB).
Spodaj podpisani/-a:
☐ potrjujem, da so informacije, navedene v tem vprašalniku in v pripetih prilogah, po
mojem najboljšem vedenju točne in popolne;

☐ potrjujem, da bom [nadzorovani subjekt] nemudoma obvestil/-a o vseh
pomembnih spremembah 4 navedenih informacij;

☐ pooblaščam ECB in Banko Slovenije, da opravita poizvedbe in pridobita dodatne

informacije, če je to potrebno v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, da bi
opredelila in preverila informacije, ki so relevantne za ocenjevanje sposobnosti in
primernosti;
☐ potrjujem, da sem seznanjen/-a z odgovornostmi, ki izhajajo iz evropske in

nacionalne zakonodaje ter mednarodnih standardov, vključno s predpisi, kodeksi
ravnanja, usmeritvami, smernicami ter drugimi pravili ali direktivami, ki so jih izdali
Banka Slovenije ali ECB, Evropski bančni organ (EBA) in Evropski organ za
vrednostne papirje in trge (ESMA) ter so relevantni za funkcijo, za katero je potrebna
pozitivna ocena, ter prav tako potrjujem, da nameravam zagotoviti nadaljnje
izpolnjevanje takšnih odgovornosti;
☐ izjavljam, da sem seznanjen/-a z obdelavo in shranjevanjem osebnih podatkov v

skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov ter z izjavo ECB in Banke Slovenije o
varstvu zasebnosti;
☐ izjavljam, da se zavedam, da posredovanje napačnih ali nepopolnih informacij

lahko pomeni zavrnitev ali odvzem dovoljenja o sposobnosti in primernosti, ne da bi
to vplivalo na morebitno naložitev pravnih in/ali upravnih sankcij.

Ime:
Podpis:
Datum:

4

Pomembna sprememba je vsaka sprememba, ki lahko vpliva na oceno primernosti imenovane osebe.
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Izjava nadzorovanega subjekta
Ta izjava se nanaša na vlogo ali uradno obvestilo v zvezi z imenovanjem *tekstovno
polje o funkciji* v skladu z relevantno nacionalno zakonodajo. Pregledala jo bosta
Banka Slovenije in Evropska centralna banka (ECB).
Spodaj podpisani/-a:
☐ potrjujem, da so informacije, navedene v tem vprašalniku in v pripetih prilogah, po
mojem najboljšem vedenju točne in popolne;

☐ potrjujem, da bo nadzorovani subjekt nemudoma obvestil Banko Slovenije o vseh
pomembnih spremembah navedenih informacij;

☐ potrjujem, da je nadzorovani subjekt zahteval popolne in najnovejše informacije, ki
so potrebne za oceno primernosti imenovane osebe [v skladu z veljavnimi
predpisi/statutarnimi določbami ...], ter da je te informacije skrbno upošteval pri
ugotavljanju sposobnosti in primernosti imenovane osebe;
☐ potrjujem, da opis funkcije, za katero je potrebna pozitivna ocena, natančno
odraža dejavnosti nadzorovanega subjekta, za katere bo imenovana oseba
predvidoma odgovorna;

☐ potrjujem, da nadzorovani subjekt na podlagi dolžne in skrbne poizvedbe ter

informacij, ki jih je posredovala imenovana oseba, ter ob sklicevanju na merila glede
sposobnosti in primernosti, kot so določena v nacionalni in evropski zakonodaji ter
mednarodnih standardih, vključno s predpisi, kodeksi ravnanja, usmeritvami,
smernicami ter drugimi pravili ali direktivami, ki so jih izdali Banka Slovenije ali ECB,
Evropski bančni organ (EBA) in Evropski organ za vrednostne papirje in trge
(ESMA), verjame, da je imenovana oseba sposobna in primerna za opravljanje
funkcije, kot je opisana v tem vprašalniku;
☐ potrjujem, da je nadzorovani subjekt seznanil imenovano osebo s pravnimi in

regulativnimi odgovornostmi, povezanimi s funkcijo, kot je opisana v tem vprašalniku;
☐ potrjujem, da so v prilogah kopije dokumentov, ki jih je izvirno posredoval

nadzorovani subjekt ali imenovana oseba ter so shranjeni v arhivu nadzorovanega
subjekta;
☐ potrjujem, da imam pooblastila, da predložim uradno obvestilo/vlogo in

posredujem izjavo nadzorovanega subjekta ter da ta vprašalnik podpišem v
njegovem imenu;
☐ izjavljam, da sem seznanjen/-a z obdelavo in shranjevanjem osebnih podatkov v

skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov ter z izjavo ECB in Banke Slovenije o
varstvu zasebnosti.
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Ime nadzorovanega subjekta:
Ime podpisnika (ali podpisnikov):
Položaj v nadzorovanem subjektu:
Podpis:
Datum:

1

Identiteta nadzorovanega subjekta in imenovane osebe
POMEMBNO: v razdelku 1 »vi« pomeni »imenovana oseba«.
Informacije o nadzorovanem subjektu
Ime nadzorovanega subjekta

Prosto besedilo

Identifikacijska oznaka pravnega subjekta (LEI)

Prosto besedilo

Nacionalna oznaka podjetja

Prosto besedilo

Je nadzorovani subjekt »pomembna CRD institucija« 5 v skladu z
nacionalno zakonodajo 6?

☐ Da
☐ Ne

☐ Ni relevantno
Struktura upravljanja nadzorovanega subjekta 7

☐ Enotirna struktura
☐ Dvotirna struktura
☐ Druga struktura

5

Če ste izbrali »Druga struktura«, opredelite, za kakšno strukturo
upravljanja gre.

Prosto besedilo

Kontaktna oseba v nadzorovanem subjektu (ime/e-poštni
naslov/telefonska številka)

Prosto besedilo

Glej razdelek 3.4.1 v Vodniku o ocenjevanju sposobnosti in primernosti.

6

[Če je relevantno] V skladu s členom XX [nacionalnega zakona].

7

Enotirna struktura v primeru nadzorovanih subjektov, kjer en upravni odbor opravlja vodstvene in
nadzorne naloge. Dvotirna struktura v primeru nadzorovanih subjektov, kjer ločena telesa opravljajo
različne funkcije (npr. upravljalni organ v vodstveni funkciji, pristojen za izvršno (vodstveno) funkcijo, in
upravljalni organ v nadzorni funkciji). Nekateri nadzorovani subjekti imajo lahko tudi hibridno strukturo
upravljanja.
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Informacije o imenovani osebi
A
Ime
Spol

☐ Moški

Priimek

Prosto besedilo

☐ Ženski
☐ Drugo

Ime

Prosto besedilo

Srednje ime (oz. imena)

Prosto besedilo

Ste kdaj imeli ali uporabljali drugo ime?

☐ Da

☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, posredujte naslednje informacije, pri čemer navedite vsa imena, ki ste jih kadarkoli uporabljali (npr. priimek ob
rojstvu, druga uradna imena, privzeta imena).
Spol

☐ Moški

Priimek

Prosto besedilo

Ime

Prosto besedilo

Srednje ime (oz. imena)

Prosto besedilo

Datum spremembe imena

(YYYY-MM)

☐ Ženski
☐ Drugo

B
Trenutno prebivališče
Naslov

Prosto besedilo

Poštna številka in kraj

Prosto besedilo

Država

Prosto besedilo

Začetni datum bivanja na tem naslovu

(YYYY-MM)

Ste v zadnjih petih letih kdaj živeli v državi, ki ni vaša trenutna
država prebivališča?

☐ Da

Če ste izbrali »Da«, navedite, v kateri državi (ali državah) in kako
dolgo ste prebivali tam.

Prosto besedilo

☐ Ne

Prenovljeni vprašalnik za ocenjevanje sposobnosti in primernosti – predloga ECB
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C
Druge informacije o imenovani osebi
Datum rojstva

(YYYY-MM-DD)

Kraj rojstva

Prosto besedilo

Država

Prosto besedilo

Državljanstvo (ali državljanstva)

Prosto besedilo

Število trenutno veljavnih osebnih dokumentov ali potnih listov

Prosto besedilo

Država izdajateljica

Prosto besedilo

Velja do

(YYYY-MM-DD)

Kontaktna telefonska številka (vključno s kodo države)

Prosto besedilo

E-poštni naslov

Prosto besedilo

D
Prejšnje nadzorne ocene
Ste bili kdaj predmet nadzorne ocene v finančnem sektorju
(vključno z oceno za funkcije v tujini 8)?

☐ Da
☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije o nadzorni oceni, katere predmet je bila imenovana oseba v finančnem sektorju
v zadnjih petih letih, izvedel pa jo je nadzorni organ v finančnem sektorju.
Zadevni pristojni organ

Zadevna institucija

Zadevna funkcija

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Datum začetka mandata

Datum konca mandata

Datum odločitve (če ni relevantno,
datum predložitve vloge v ocenjevanje)

(YYYY-MM)

(YYYY-MM)

(YYYY-MM-DD)

Če je prejšnja ocena privedla do negativne odločitve, odvzema dovoljenja ali pozitivne ocene, vendar s pogoji, priporočili ali
obveznostmi, pojasnite razloge za to.
Prosto besedilo

2

Funkcija, ki je predmet vprašalnika

Informacije o funkciji, ki je predmet vprašalnika
Navedite ime funkcije, ki jo bo opravljala imenovana oseba.
Prosto besedilo

8

Izraz »v tujini« pomeni katerokoli ozemlje, ki je zunaj obsega pristojnosti ECB in nacionalnega organa,
zadolženega za nadzorovani subjekt, v katerega ste imenovani.
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☐ Izvršna funkcija

☐ Neizvršna funkcija

☐ Nosilec ključne funkcije
☐ Vodja podružnice
Izberite konkretno funkcijo (ali funkcije)

☐ Predsednik nadzornega odbora

☐ Namestnik predsednika nadzornega odbora
☐ Član nadzornega odbora

☐ Neodvisni član nadzornega odbora
☐ Predsednik upravnega odbora

☐ Namestnik predsednika upravnega odbora
☐ Član upravnega odbora

☐ Neodvisni član upravnega odbora

☐ Predsednik upravljalnega organa v nadzorni funkciji
☐ Predsednik upravljalnega organa v izvršni funkciji

☐ Namestnik predsednika upravljalnega organa v nadzorni
funkciji

☐ Namestnik predsednika upravljalnega organa v izvršni funkciji
☐ Član upravljalnega organa v nadzorni funkciji
☐ Član upravljalnega organa v izvršni funkciji
☐ Glavni izvršni direktor (CEO)

☐ Namestnik glavnega izvršnega direktorja
☐ Generalni izvršni direktor
☐ Izvršni direktor

☐ Generalni direktor

☐ Glavni finančni direktor (CFO)

☐ Direktor upravljanja tveganj (CRO)

☐ Direktor upravljanja finančnih tveganj (CFRO)
☐ Direktor informatike (CIO)

☐ Direktor poslovanja (COO)

☐ Predsednik komisije za tveganja
☐ Član komisije za tveganja

☐ Predsednik komisije za prejemke
☐ Član komisije za prejemke

☐ Predsednik komisije za imenovanja
☐ Član komisije za imenovanja

☐ Predsednik revizijske komisije
☐ Član revizijske komisije

☐ Vodja oddelka za tveganja

☐ Vodja oddelka za skladnost poslovanja
☐ Vodja oddelka za revizijo

☐ Zakoniti revizor odbora zakonitih revizorjev
☐ Prokurist

Podrobno opišite naloge, odgovornosti in linije poročanja v zvezi s funkcijo. Navedite, ali bo imenovana oseba opravljala tudi druge
funkcije v nadzorovanem subjektu, in če da, katere.
Prosto besedilo
Navedite, ali bo imela imenovana oseba vlogo formalnega
neodvisnega 10 člana upravljalnega organa v nadzorni funkciji.

☐ Da

Je vloga predložena zaradi ponovnega imenovanja?

☐ Da

☐ Ne

☐ Ni relevantno
☐ Ne

Dodatne informacije o (načrtovanem) datumu nastopa funkcije in trajanju mandata 11

9

Glej opredelitve v razdelku 2, odstavku 15 (opredelitev pojmov) v skupnih Smernicah ESMA in EBA o
ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo
2013/36/EU in Direktivo 2014/65/EU (EBA/GL/2021/06).

10

[Če je relevantno] V skladu s členom XX [nacionalnega zakona].

11

Če datum še ni gotov, navedite ocenjeni datum.
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Če točni mesec ni znan, mesec ocenite v polju s prostim
besedilom spodaj, pri čemer navedite tudi specifične, koledarsko
še neopredeljene dogodke (npr. odobritev računovodskih izkazov
za leto LLLL).
Prosto besedilo
☐ Da

Ali imenovana oseba nadomešča drugo osebo?

☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite ime nadomeščane osebe in razloge za nadomeščanje.
Prosto besedilo
☐ Da

Ali je vloga ali uradno obvestilo predloženo v roku, ki je določen
v *nacionalni zakonodaji*? 12

☐ Ne

☐ Ni relevantno
Če ste izbrali »Ne«, navedite razloge.
Prosto besedilo

3

Izkušnje

A
Izobrazba

Uradna diploma ali
potrdilo/spričevalo
Prosto besedilo

Raven pridobljene
izobrazbe
☐ Dodiplomska
izobrazba

Področje študija
Prosto besedilo

Datum izdaje
(YYYY-MM)

Izobraževalna
ustanova (npr.
univerza, študijski
center itd.)
Prosto besedilo

☐ Magisterij
☐ Doktorat

☐ Potrdilo/spričevalo
☐ Drugo

12

[Če je relevantno] V skladu s členom XX [nacionalnega zakona].
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B
Praktične izkušnje na področju bančništva in/ali v finančnem sektorju, pridobljene v zadnjih desetih letih

Položaj
Prosto besedilo

Stopnja nadrejenosti
položaja 13 / hierarhična
raven

Glavne odgovornosti

☐ Najvišji vodstveni položaj

Prosto besedilo

☐ Visok vodstveni položaj

Ime subjekta. Navedite
naravo poslovanja in/ali
vrsto licence
Prosto besedilo

☐ Drug vodstveni položaj
☐ Drugo

Približno število podrejenih
na področju, za katero je bila
odgovorna imenovana oseba

Področje

Na položaju od

Na položaju do

Prosto besedilo

Prosto besedilo

(YYYY-MM)

(YYYY-MM)

C
Druge relevantne izkušnje zunaj bančnega in/ali finančnega sektorja (npr. akademski položaji, politični mandati, drugi
nekomercialni mandati ali druge specializirane izkušnje)
Položaj

Glavne odgovornosti

Stopnja nadrejenosti položaja /
hierarhična raven

Ime subjekta. Navedite naravo
poslovanja in/ali vrsto licence

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Približno število podrejenih
na področju, za katero je bila
odgovorna imenovana oseba

Področje

Na položaju od

Na položaju do

Prosto besedilo

Prosto besedilo

(YYYY-MM)

(YYYY-MM)

13

Glej tabelo 1 in tabelo 2 v razdelku 3.1.3.2 v Vodniku o ocenjevanju sposobnosti in primernosti.
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D
Domneva o zadostnih izkušnjah
Ali imenovana oseba izpolnjuje domnevo o zadostnih izkušnjah
iz tabel 1 in 2 v razdelku 3.1.3.2 v Vodniku o ocenjevanju
sposobnosti in primernosti?

☐ Da
☐ Ne

Če ste izbrali »Ne«, spodaj navedite morebitne dopolnilne (ali nadomestne) dejavnike, kot to predvideva Vodnik o ocenjevanju
sposobnosti in primernosti.
Prosto besedilo
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E
Ocena bančnih izkušenj
Splošne bančne
izkušnje, med drugim
na področjih,
navedenih v
smernicah
EBA/GL/2017/12 14

Ocena s strani imenovane osebe o ravni
izkušenj (visoka, srednja, nizka)

bančništvo in
finančni trgi

☐ Visoka

pravne zahteve in
regulativni okvir

☐ Visoka

☐ Srednja

Razlogi za vaš odgovor
Prosto besedilo

☐ Nizka

☐ Srednja

Prosto besedilo

☐ Nizka
preprečevanje pranja
denarja in
financiranja
terorizma

☐ Visoka

strateško
načrtovanje,
razumevanje
poslovne strategije
ali poslovnega načrta
kreditne institucije in
njuno izvajanje

☐ Visoka

upravljanje tveganj
(ugotavljanje,
ocenjevanje,
spremljanje,
obvladovanje in
zmanjševanje glavnih
vrst tveganj v kreditni
instituciji)

☐ Visoka

poznavanje in
izkušnje v zvezi s
podnebnimi in
okoljskimi tveganji

☐ Visoka

računovodstvo in
revizija

☐ Visoka

☐ Srednja

Prosto besedilo

☐ Nizka

☐ Srednja

Prosto besedilo

☐ Nizka

☐ Srednja

Prosto besedilo

☐ Nizka

☐ Srednja

Prosto besedilo

☐ Nizka

☐ Srednja

Prosto besedilo

☐ Nizka
ocenjevanje
učinkovitosti ureditve
kreditne institucije s
ciljem, da se
zagotovijo učinkovito
upravljanje, nadzor in
kontrole

☐ Visoka

razumevanje
finančnih informacij
kreditne institucije,
prepoznavanje
glavnih problemov na
podlagi teh
informacij ter
ustrezne kontrole in
ukrepi

☐ Visoka

14

☐ Srednja

Prosto besedilo

☐ Nizka

☐ Srednja

Prosto besedilo

☐ Nizka

Skupne Smernice ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev
ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo 2014/65/EU (EBA/GL/2021/06).
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F
Relevantno usposabljanje v zadnjih petih letih
Ali je imenovana oseba v zadnjih petih letih opravila kako relevantno usposabljanje?

☐ Da
☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije o usposabljanju.
Vsebina usposabljanja

Trajanje (v urah)

Leto zaključka

Prosto besedilo

Prosto besedilo

(YYYY)
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G
Usposabljanje pred nastopom funkcije ali v prvem letu po nastopu funkcije
Ali bo imenovana oseba pred nastopom funkcije ali v prvem letu
po nastopu funkcije opravila usposabljanje? 15

☐ Da
☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije o usposabljanju.
Vsebina usposabljanja

Ponudnik usposabljanja
(navedite, ali gre za
notranjega ali zunanjega
ponudnika ter ime zunanje
organizacije)

Trajanje (v urah)

Če bo usposabljanje
potekalo po preteku šestih
mesecev po odobritvi
dovoljenja, navedite datum
začetka in konca

☐ bančništvo in finančni trgi

Prosto besedilo

Prosto besedilo

(YYYY-MM) – (YYYY-MM)

Prosto besedilo

Prosto besedilo

(YYYY-MM) – (YYYY-MM)

☐ pravne zahteve in regulativni
okvir
☐ preprečevanje pranja
denarja in financiranja
terorizma

☐ strateško načrtovanje,
razumevanje poslovne
strategije ali poslovnega načrta
kreditne institucije in njuno
izvajanje
☐ upravljanje tveganj
(ugotavljanje, ocenjevanje,
spremljanje, obvladovanje in
zmanjševanje glavnih vrst
tveganj v kreditni instituciji)
☐ upravljanje podnebnih in
okoljskih tveganj

☐ računovodstvo in revizija

☐ ocenjevanje učinkovitosti
ureditve kreditne institucije s
ciljem, da se zagotovijo
učinkovito upravljanje, nadzor
in kontrole

☐ razumevanje finančnih
informacij kreditne institucije,
prepoznavanje glavnih
problemov na podlagi teh
informacij ter ustrezne kontrole
in ukrepi
☐ drugo (v tem primeru v
vrstici pod tem stolpcem
navedite vsebino
usposabljanja)
Prosto besedilo

15

Z odgovorom na to vprašanje nadzorovani subjekt potrjuje, da bo program usposabljanja potekal tako,
kot je prikazano.
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Ugled
POMEMBNO: v razdelku 4 »vi« pomeni »imenovana oseba osebno« in vključuje tudi
vse gospodarske subjekte, partnerstva ali nekorporativne subjekte, s katerimi je ali je
bila imenovana oseba povezana kot član upravnega odbora, 16 nosilec ključne
funkcije, član višjega vodstva, lastnik, partner, družbenik ali kvalificirani delničar.
Treba je navesti samo informacije o domnevnem protipravnem dejanju, ki se je
zgodilo v obdobju, ko je bila imenovana oseba povezana s subjektom.
Odgovori na spodnja vprašanja morajo vključevati tudi situacije, do katerih je prišlo v
državah zunaj Evropske unije.

A
Ste ali ste bili predmet kazenskega 17 ali relevantnega upravnega
ali civilnega postopka 18 (vključno s postopki v teku, zaključenimi
postopki ali pritožbami)? To vprašanje zajema tudi preiskave,
postopke sankcioniranja ali ukrepe, ki so jih v katerikoli
jurisdikciji izvedli ali naložili javni ali nadzorni ali strokovni organi
(tj. opozorila, opomini itd.).

☐ Da
☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.
Vrsta postopka

☐ Kazenski
☐ Upravni
☐ Civilni

☐ Drugo
Če ste izbrali »Drugo«, navedite vrsto postopka.

Prosto besedilo

Faza v postopku

☐ V teku

☐ Zaključen
☐ Pritožba

Na kratko opišite obtožbo, naravo domnevnega protipravnega dejanja (npr. storjeno namenoma ali posledica malomarnosti itd.) in
fazo v postopku.
Prosto besedilo
Organ, pristojen za postopek, in referenca primera (če je na voljo)
Prosto besedilo
Ali se postopek nanaša na vas osebno ali na subjekt, s katerim
ste ali ste bili povezani?

☐ Da, nanaša se name osebno

☐ Da, nanaša se na subjekt, s katerim sem ali sem bil povezan
☐ Ne

Če ste neposredno vpleteni v domnevno protipravno dejanje, postopek, preiskavo ali sankcijo:
i. Navedite okoliščine in razloge za vašo vpletenost.
Prosto besedilo
ii. Navedite, kaj ste storili, da bi preprečili protipravno dejanje in/ali se mu izognili.
Prosto besedilo

16

Član upravnega odbora vključuje tudi položaj člana odbora zakonitih revizorjev.

17

Ne navajajte kazenskih evidenc, ki so bile izbrisane iz uradnega kazenskega registra. Kazenske
evidence, ki niso bile izbrisane, je treba razkriti, ne glede na to, koliko časa je preteklo od izhodiščnih
dejstev.

18

Med relevantne civilne ali upravne postopke med drugim sodijo postopki na naslednjih področjih:
bančništvo, zavarovalništvo, investicijske storitve, trgi vrednostnih papirjev, plačilni instrumenti, pranje
denarja, pokojnine, upravljanje premoženja ali drug finančni regulirani sektor, vključno s formalnimi
obvestili o preiskavi ali vloženimi obtožnicami, disciplinskimi ukrepi v teku ali stečajnimi, insolvenčnimi
ali podobnimi postopki v teku ali kršitvijo zakonodaje o konkurenci. V vsakem primeru morajo
informacije o upravnih ali civilnih postopkih vključevati postopke, ki so relevantni za pet meril
sposobnosti in primernosti v skladu z nacionalno zakonodajo, ki implementira CRD. Nadaljnje
informacije o tem, kaj velja za relevantno, so v razdelku 3.2 v Vodniku o ocenjevanju sposobnosti in
primernosti.
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iii. Bi lahko storili več, da bi preprečili domnevno protipravno dejanje, in kaj ste se iz tega naučili?
Prosto besedilo
Če so bili subjekti, v katerih imate ali ste imeli funkcijo, neposredno vpleteni v domnevno protipravno dejanje, postopek, preiskavo ali
sankcijo:
i. Navedite ime vpletenega subjekta.
Prosto besedilo
ii. Navedite, kakšen položaj ste imeli v vpletenem subjektu in ali ste oziroma ste bili odgovorni za oddelek ali poslovno področje, na
katero se postopek nanaša (vključno s sankcijami ali naloženimi ukrepi).
Prosto besedilo
iii. Ste bili v času domnevnega protipravnega dejanja član upravljalnega organa, nosilec ključne funkcije ali član višjega vodstva?
Prosto besedilo
iv. Kaj ste na položaju, ki ste ga imeli v subjektu, storili, da bi preprečili domnevno protipravno dejanje in/ali se mu izognili?
Prosto besedilo
v. Bi lahko storili več, da bi preprečili domnevno protipravno dejanje, in kaj ste se iz tega naučili?
Prosto besedilo
Datum in/ali časovni okvir domnevnega protipravnega dejanja

(YYYY-MM)

Datum, ko je bila odločitev, razsodba ali ugotovitev sprejeta (če
je relevantno)

(YYYY-MM-DD)

Povzetek razlogov za odločitev, razsodbo ali ugotovitev
Prosto besedilo
Prejeta sankcija ali kazen (ali verjetna sankcija ali kazen v primeru postopkov v teku, če bo prišlo do obsodbe)
Prosto besedilo
Navedite razpon sankcij (najnižjo in najvišjo raven), ki bi bile lahko naložene.
Prosto besedilo
Ali je v postopku prišlo do poravnave (vključno z izvensodno
poravnavo)?

☐ Da
☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije (stranke v poravnavi, datum, dogovorjen znesek poravnave in druge informacije).
Prosto besedilo
Navedite informacije o svojem ravnanju zatem, vključno s pridobljenimi spoznanji in sprejetimi popravnimi ukrepi.
Prosto besedilo
Opišite druge olajševalne ali oteževalne okoliščine na podlagi Vodnika o ocenjevanju sposobnosti in primernosti. 19
Prosto besedilo
Je bilo z zgornjim postopkom povezano vračilo sredstev iz
naslova prejemkov?

☐ Da
☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije.
Prosto besedilo

19

Med olajševalne okoliščine na primer sodijo: (i) koliko časa je preteklo od domnevnega protipravnega
dejanja, (ii) ni nadaljnjih preiskav ali postopkov, (iii) ni prišlo do odpovedi delovnega razmerja ali
odstavitve z odgovornega položaja.
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B
☐ Da

20

Ste ali ste bili osebno predmet disciplinske odločbe (vključno s
prepovedjo opravljanja funkcije člana upravljalnega organa ali
razrešitvijo z odgovornega položaja)?

☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.
i. razlogi za disciplinsko odločbo
Prosto besedilo
ii. datum ali časovni okvir domnevnega protipravnega dejanja
Prosto besedilo
iii. ste se proti disciplinski odločbi pritožili?
Prosto besedilo
iv. če je relevantno, navedite dodatne informacije o subjektu, vpletenem v odločbo
Prosto besedilo
v. olajševalne ali oteževalne okoliščine
Prosto besedilo

C
☐ Da

Ste ali ste bili povezani s stečajem, insolventnostjo ali podobnim
postopkom?

☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.
i. koliko časa je preteklo od datuma odločitve (če je relevantno)
Prosto besedilo
ii. status in (če ni več v teku) izid postopka (če je zaključen, navedite, ali je bilo po ugotovitvah dejanje storjeno namenoma ali je
posledica malomarnosti)
Prosto besedilo
iii. preventivni ukrepi ali zaplembe
Prosto besedilo
iv. ste postopek sprožili vi ali zadevni subjekt?
Prosto besedilo
v. če je relevantno, navedite dodatne informacije o subjektu, vpletenem v postopek
Prosto besedilo
vi. dodatne informacije o vaši osebni vpletenosti, zlasti če ste bili spoznani kot odgovorni za insolventnost subjekta
Prosto besedilo
vii. olajševalne ali oteževalne okoliščine
Prosto besedilo

D
Ali je kaka finančna institucija, v katerih imate ali ste imeli
vodstveno funkcijo oziroma na upravljanje katere kakorkoli
pomembno vplivate ali ste vplivali, dobila finančno pomoč
oziroma je bila vključena v postopek prestrukturiranja, sanacije
ali reševanja?

☐ Da
☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije.
Prosto besedilo

20

Na primer v kontekstu poklicnih dejavnosti ali zaposlitve.
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E
☐ Da

Ste bili, kolikor vam je znano, kdaj osebno na seznamu
nezanesljivih dolžnikov, imate negativno evidenco na seznamu,
ki ga vodi priznan kreditni register, oziroma ste bili na takšnem
seznamu predmet izvršbe zaradi dolga?

☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije.
Prosto besedilo

F
☐ Da

Vam je bila kdaj zavrnjena registracija, dovoljenje, članstvo ali
licenca za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje
poklica oziroma vam je bila takšna registracija, dovoljenje,
članstvo ali licenca odvzeta, preklicana, zadržana ali
razveljavljena? To vprašanje se nanaša tudi na prejšnje ocene
primernosti, ki jih je izvedel drug pristojni organ (vključno v
tujini 21).

☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije.
Prosto besedilo

G
☐ Da

Poleg primerov, ki ste jih že omenili v drugih odgovorih, ali ste bili
kdaj neposredno ali posredno vpleteni v situacijo, ki je privedla
do pomislekov ali sumov glede pranja denarja ali financiranja
terorizma?

☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije.
Prosto besedilo

H
☐ Da

Ali kdaj osebno niste ustrezno razkrili informacij, za katere bi
nadzornik razumno pričakoval, da jih prejme?

☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije.
Prosto besedilo

I
Izpolni nadzorovani subjekt: če je odgovor na katerokoli zgornje vprašanje »Da«, ocenite ugled imenovane osebe, pri čemer
upoštevajte relevantna dejstva in izrecno navedite razloge, zakaj menite, da takšna dejstva ne vplivajo na njeno primernost.
Prosto besedilo

21

Izraz »v tujini« pomeni katerokoli ozemlje, ki je zunaj obsega pristojnosti ECB in nacionalnega organa,
zadolženega za nadzorovani subjekt, v katerega ste imenovani.
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Nasprotje interesov
POMEMBNO: v razdelku 5 »vi« pomeni »imenovana oseba osebno«, vendar se
nanaša tudi na bližnje sorodnike (zakonski partner, registrirani partner, osebo v
skupnem gospodinjstvu, otroke, starše in druge sorodnike, s katerimi živi v skupnem
gospodinjstvu) ter pravne osebe, v katerih je ali je bila imenovana oseba član
upravnega odbora ali kvalificirani delničar v relevantnem obdobju.

A
☐ Da ☐ Ne

Ali ste v kakršnemkoli osebnem razmerju:
- z drugimi člani upravljalnega organa in/ali nosilci ključnih funkcij
v nadzorovanem subjektu, nadrejeni družbi ali podrejenih
družbah
- s kvalificiranimi delničarji nadzorovanega subjekta, nadrejene
družbe ali podrejenih družb
- s strankami, dobavitelji ali konkurenti nadzorovanega subjekta,
nadrejene družbe ali podrejenih družb nadzorovanega subjekta
Če ste izbrali »Da«, navedite dodatne informacije.
Prosto besedilo

B
Ali ste trenutno neposredno ali posredno vpleteni v pravne
postopke ali izvensodne spore 22 zoper nadzorovani subjekt,
nadrejeno družbo ali podrejene družbe?

☐ Da
☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.
i. Vsebina in trenutni status postopka
Prosto besedilo
ii. Kateri subjekt (ali subjekti) je vpleten?
Prosto besedilo

22

Mednje sodijo postopki alternativnega reševanja sporov, ki jih izvajajo nevtralna izvensodna telesa, kot
so posredniki v sporu, mediatorji in arbitri, ter izvensodni tožbeni zahtevki.
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C
☐ Da ☐ Ne

Ali imate osebno ali kot član upravnega odbora poslovno,
poklicno 23 ali komercialno razmerje oziroma ste imeli v zadnjih
dveh letih takšno razmerje:
- z nadzorovanim subjektom, nadrejeno družbo ali podrejenimi
družbami
- s strankami, dobavitelji ali konkurenti nadzorovanega subjekta,
nadrejene družbe ali podrejenih družb nadzorovanega subjekta
Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.

Ime subjekta

Glavne dejavnosti subjekta

Vrsta razmerja s subjektom

Datum začetka in (če je
relevantno) datum konca
razmerja

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Letna plačila, ki jih je opravil
plačnik
(v tisočih EUR)

Letna plačila, ki jih je opravil
plačnik, izražena kot
odstotek plačnikovih
(konsolidiranih) bruto
prihodkov

Letna plačila, ki jih je prejel prejemnik plačila, izražena kot
odstotek prejemnikovih (konsolidiranih) bruto prihodkov

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

D
Ali za vas velja obdobje mirovanja (bodisi po pogodbi bodisi po
zakonu)?

23

☐ Da
☐ Ne

Na primer vodstveni položaj ali višji vodstveni položaj.
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E
Ali imate finančne obveznosti do nadzorovanega subjekta,
nadrejene družbe ali podrejenih družb, ki kumulativno presegajo
200.000 EUR (razen zasebnih hipotekarnih posojil 24), ali posojila
kakršnekoli vrednosti, ki niso sklenjena po običajnih tržnih
pogojih ali so nedonosna 25 (vključno s hipotekarnimi posojili)?

☐ Da
☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.
Ime dolžnika
(če ne gre za
imenovano osebo,
navedite, kakšno je
razmerje z imenovano
osebo)

Ime subjekta

(npr. hipoteka, osebno
posojilo, kreditna
linija)

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Narava obveznosti

Znesek obveznosti, pri
čemer navedite
odobreni in črpani
znesek

(vrsta in znesek)

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Vrednost obveznosti,
izražena kot odstotek
skupnega
sprejemljivega
kapitala 26
nadzorovanega
subjekta
Prosto besedilo

(npr. donosna,
nedonosna)

Pogoji, povezani z
obveznostjo

Datum začetka
obveznosti

Vrednost obveznosti,
izražena kot odstotek
skupnih posojil
dolžnika

☐ Donosna

☐ Tržni pogoji

(YYYY-MM)

Prosto besedilo

Status obveznosti

☐ Nedonosna

☐ Sklenjena po
običajnih tržnih pogojih

Poroštvo (če obstaja)

(v milijonih EUR)

☐ Posebni pogoji

☐ Posebni pogoji s
podporo po kolektivni
pogodbi

☐ Pogodbe s
standardiziranimi pogoji,
ki veljajo skupaj in se
redno uporabljajo pri
velikem številu
komitentov
☐ Drugo

24

Zasebnih hipotekarnih posojil kakršnekoli vrednosti ni treba razkrivati (če so donosna, sklenjena po
običajnih tržnih pogojih in niso v nasprotju z internimi pravili o odobravanju kreditov), če niso
komercialne/naložbene narave. Poleg tega ni treba razkrivati osebnih posojil (npr. kreditnih kartic,
dovoljenih prekoračitev stanja na računu ali posojil za nakup avtomobila), ki jih je imenovani osebi
odobril nadzorovani subjekt (če so donosna, sklenjena po običajnih tržnih pogojih in niso v nasprotju z
internimi pravili o odobravanju kreditov), če so kumulativno pod pragom, ki znaša 200.000 EUR.
Takšna hipotekarna posojila ali posojila pa je vseeno treba razkriti, če so ali je verjetno, da bodo iz
kakršnegakoli razloga postala nedonosna.

25

Ali zanje veljajo ukrepi restrukturiranja.

26

Kot je opredeljen v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o
bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št.
648/2012 (UL L 176, 27. 6. 2013, str. 1).
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F
☐ Da

Imate finančni interes (npr. lastništvo ali naložbo) 27 v katerem od
naslednjih?

☐ Ne

- v nadzorovanem subjektu, nadrejeni družbi ali podrejenih
družbah
- pri strankah, dobaviteljih ali konkurentih nadzorovanega
subjekta, nadrejene družbe ali podrejenih družb nadzorovanega
subjekta
Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.

Ime subjekta

Glavne dejavnosti
subjekta

Vrsta razmerja med
subjektom in
nadzorovanim
subjektom

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Datum začetka
finančnega interesa

Velikost finančnega
interesa (izražena kot
odstotek kapitala in
glasovalnih pravic v
subjektu ali vrednost
naložbe)

(YYYY-MM-DD)

Prosto besedilo

G
☐ Da

Ali kakorkoli zastopate delničarja nadzorovanega subjekta,
nadrejene družbe ali podrejenih družb?

☐ Ne

☐ Ni relevantno
Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.
i. Ime delničarja
Prosto besedilo
ii. Velikost udeležbe (kot odstotek kapitala in glasovalnih pravic)
Prosto besedilo
iii. Narava zastopanja
Prosto besedilo

H
Ali imate oziroma ste imeli v zadnjih dveh letih osebno položaj z
velikim političnim vplivom (na mednarodni, državni ali lokalni
ravni)?

☐ Da
☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.
i. Narava položaja
Prosto besedilo
ii. Posebna funkcija ali odgovornosti v zvezi s tem položajem
Prosto besedilo
iii. Razmerje med tem položajem (ali subjektom, v katerem imate ali ste imeli ta položaj) in nadzorovanim subjektom, nadrejeno
družbo ali podrejenimi družbami.
Prosto besedilo

27

Trenutnih deležev, ki so manjši od 1%, ali drugih naložb v enaki vrednosti ni treba razkrivati.
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I
☐ Da

Ali imate kakšno drugo razmerje, položaj ali povezavo, ki ni
zajeta v zgornjih vprašanjih in bi lahko vplivala na interese
nadzorovanega subjekta?

☐ Ne

Če ste izbrali »Da«, navedite naslednje informacije.
i. Narava in vsebina razmerja, položaja ali povezave
Prosto besedilo
ii. Datum začetka razmerja, položaja ali povezave
Prosto besedilo
iii. Kako bi lahko to razmerje, položaj ali povezava vplivala na vaše imenovanje?
Prosto besedilo

J
Izpolni nadzorovani subjekt: če je odgovor na katerokoli zgornje vprašanje »Da«, ocenite, ali je potencialno nasprotje interesov
pomembno (če ni ocenjeno kot pomembno, navedite razloge za takšno ugotovitev), in navedite, kako se bo potencialno nasprotje
interesov predvidoma zmanjševalo ali upravljalo.
Ocenjevanje pomembnosti potencialnega nasprotja interesov je pojasnjeno v razdelku 3.3 v Vodniku o ocenjevanju sposobnosti in
primernosti, priložite pa tudi relevantno dokumentacijo (če tako določajo zakonodaja, poslovnik, politika nasprotja interesov itd.).
Prosto besedilo
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Čas, ki ga je treba nameniti opravljanju funkcije

A
Informacije, ki jih mora predložiti nadzorovani subjekt: nadzorovani subjekt mora predložiti svojo oceno o tem, koliko časa naj bi
imenovana oseba namenila opravljanju svoje funkcije (kot primerjavo s sorodnimi institucijami je treba upoštevati časovne
obveznosti na podobnih položajih v instituciji, podobnih subjektih v skupini ali drugih nadzorovanih subjektih 28).
Pri navajanju zgornjih informacij mora nadzorovani subjekt upoštevati dejavnike iz skupnih smernic ESMA in EBA o primernosti
(EBA/GL/2017/12). 29
Prosto besedilo

B
Ocena imenovane osebe glede časa, ki ga bo namenila opravljanju funkcije 30
Prosto besedilo

C
Ali je pristojni organ dovolil opravljati dodatno funkcijo
neizvršnega direktorja (člen 91(6) CRD)?

☐ Da
☐ Ne

☐ Ni relevantno
Če ste izbrali »Da«, navedite, kateri pristojni organ.
Prosto besedilo

28

Glej Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM, avgust 2019. To
poročilo daje koristne informacije o trenutni situaciji, vendar ne določa zahtev ali pričakovanj
nadzornikov, podatki iz poročila pa ne vplivajo na načelo sorazmernosti ali na pristop k ocenjevanju
vsakega primera posebej, kot je opisano v Vodniku o ocenjevanju sposobnosti in primernosti.

29

Glej pravila v razdelku 4, naslovu III v skupnih Smernicah ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti
članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo
2014/65/EU (EBA/GL/2021/06).

30

Glej pravila v razdelku 4, naslovu III v skupnih Smernicah ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti
članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo
2014/65/EU (EBA/GL/2021/06).
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D
Seznam izvršnih in neizvršnih direktorskih funkcij in drugih poklicnih dejavnosti
Subjekt (navedite,
ali je uvrščen na
borzo)
Funkcija, ki je
predmet
vprašalnika

Prosto besedilo

Opis dejavnosti
subjekta

Država
Prosto besedilo

Prosto besedilo

Velikost subjekta 31

Funkcija v
subjektu

(v milijonih EUR)
Prosto besedilo

☐ Izvršna funkcija

☐ Neizvršna funkcija
☐ Nosilec ključne
funkcije

☐ Vodja podružnice
☐ Druge
dejavnosti 32
Vse druge
direktorske
funkcije in/ali
dejavnosti 33

Priznane
ugodnosti pri
štetju (člen
91(4) CRD) 34 ali
brez štetja 35
Funkcija, ki je
predmet
vprašalnika

☐ Da, del
skupine

Dodatne
zadolžitve (npr.
članstvo v
komisijah,
predsedniške
funkcije itd.)
Prosto besedilo

Časovne
obveznosti na
leto
(število dni)
Število

36

Trajanje
mandata
(datum začetka
in datum
konca)
Prosto besedilo

Število sej na
leto 37
Število

Dodatne
informacije ali
komentarji
Prosto besedilo

☐ Da, del
institucionalne
sheme za
zaščito vlog
☐ Da,
kvalificirani
delež

☐ Ne, ni del
skupine ali
institucionalne
sheme za
zaščito vlog in ni
kvalificirani
delež
☐ Brez štetja

31

Na primer podatki o bilančni vsoti ob koncu leta v primeru finančnih subjektov ali podatki o skupnem
prometu in mednarodni prisotnosti v primeru drugih subjektov.

32

»Druge dejavnosti« so predavanja, dobrodelnost, druga profesionalna dejavnost razen direktorske
funkcije itd.

33

Za vsako direktorsko funkcijo ali drugo dejavnost je treba izpolniti novo vrstico.

34

Priznane ugodnosti pri štetju veljajo za direktorske funkcije v isti skupini, v institucijah, ki so del iste
institucionalne sheme za zaščito vlog, in v podjetjih, v katerih ima institucija kvalificiran delež.

35

To velja za direktorske funkcije v organizacijah, katerih cilji niso predvsem komercialne narave, ter za
položaje, ki predstavljajo državo.

36

Upoštevajte tudi čas, ki je potreben za sodelovanje na sejah upravljalnega organa, dodatne zadolžitve,
med katerimi so članstvo v komisijah, usposabljanje, čas za pripravo in ukrepanje po sejah, rezerva v
primeru krize itd.

37

Seje upravljalnega organa in komisij odbora ter druge seje, na katerih bo sodelovala imenovana oseba
zaradi njenega položaja.
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Vse druge
direktorske
funkcije in/ali
dejavnosti 38

E
Skupno število izvršnih direktorskih funkcij, če se uporabijo
priznane ugodnosti pri štetju 39 in če se izjeme 40 ne štejejo 41

Prosto besedilo

F
Skupno število neizvršnih direktorskih funkcij, če se uporabijo
priznane ugodnosti pri štetju in če se izjeme ne štejejo 42

Prosto besedilo

G
Če se uporabljajo priznane ugodnosti pri štetju, navedite dodatne informacije o sinergijah, ki obstajajo med zadevnimi subjekti, tako
da se čas, potreben za opravljanje funkcije v teh subjektih, legitimno prekriva.
Prosto besedilo

H
Skupno število dni na leto, namenjeno vsem funkcijam poleg
funkcije, ki je predmet tega vprašalnika 43

Prosto besedilo

38

Za vsako direktorsko funkcijo ali drugo dejavnost je treba izpolniti novo vrstico.

39

Glej razdelek 3.4.3.1 v Vodniku o ocenjevanju sposobnosti in primernosti.

40

Kot določa odstavek 57 v razdelku 5, naslovu III v skupnih Smernicah ESMA in EBA o ocenjevanju
primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in
Direktivo 2014/65/EU (EBA/GL/2021/06).

41

V skladu s pravili iz razdelka 5, naslova III v skupnih Smernicah ESMA in EBA o ocenjevanju
primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in
Direktivo 2014/65/EU (EBA/GL/2021/06).

42

V skladu s pravili iz razdelka 5, naslova III v skupnih Smernicah ESMA in EBA o ocenjevanju
primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in
Direktivo 2014/65/EU (EBA/GL/2021/06).

43

Ne upoštevajte časa, ki ga je treba nameniti opravljanju funkcije v nadzorovanem subjektu, za katero
se ta vprašalnik izpolnjuje (ta čas je že zabeležen v polju A).
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Kolektivna primernost
Izpolni nadzorovani subjekt, če je imenovana oseba imenovana kot članica
upravljalnega organa.

A
Ali za nadzorovani subjekt veljajo nacionalne zahteve
raznolikosti spolov?

44

☐ Da

glede

☐ Ne
☐ Da

Če ste izbrali »Da«, ali nadzorovani subjekt pri tem imenovanju
izpolnjuje nacionalne zahteve glede raznolikosti spolov?

☐ Ne

B
☐ Da

Ali nadzorovani subjekt pri tem imenovanju izpolnjuje svoje
interne cilje ali pravila glede raznolikosti spolov v sestavi
upravljalnega organa?

☐ Ne

☐ Interni cilji ali pravila ne obstajajo

C
☐ Da

Ali nadzorovani subjekt pri tem imenovanju izpolnjuje svoja
interna načela glede drugih vidikov raznolikosti?

☐ Ne

☐ Ni relevantno/interna načela ne obstajajo

D
Opišite, v kolikšni meri imenovana oseba prispeva h kolektivni primernosti upravljalnega organa. Poleg tega na splošno pojasnite,
katere šibkosti so bile ugotovljene v kolektivni sestavi upravljalnega organa, in v kolikšni meri imenovana oseba prispeva k odpravi
nekaterih ali vseh omenjenih šibkosti.
Prosto besedilo

44

[Če je relevantno] V skladu s členom XX [nacionalnega zakona].
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E
Seznam članov upravljalnega organa (ustrezno izberite)
Ime, priimek

Funkcija
(član upravljalnega
organa v vodstveni
funkciji; predsednik
upravljalnega organa
v vodstveni funkciji;
namestnik
predsednika
upravljalnega organa
v vodstveni funkciji;
glavni izvršni direktor
(CEO); namestnik
glavnega izvršnega
direktorja; glavni
finančni direktor
(CFO); direktor
upravljanja tveganj
(CRO); član
upravljalnega organa
v nadzorni funkciji;
predsednik
upravljalnega organa
v nadzorni funkciji;
namestnik
predsednika
upravljalnega organa
v nadzorni funkciji)

Prosto besedilo

Prosto besedilo

Datum imenovanja ali
ponovnega
imenovanja

Veščine in glavna
področja strokovnega
znanja ali
opravljenega
usposabljanja
(bančništvo in finančni
trgi; pravne zahteve in
pravni okvir;
preprečevanje pranja
denarja in financiranja
terorizma; strateško
načrtovanje,
razumevanje poslovne
strategije ali
poslovnega načrta
kreditne institucije in
njuno izvajanje;
upravljanje tveganj
(ugotavljanje,
ocenjevanje,
spremljanje,
obvladovanje in
zmanjševanje glavnih
vrst tveganj v kreditni
instituciji); podnebna
in okoljska tveganja;
računovodstvo in
revizija; ocenjevanje
učinkovitosti ureditve
kreditne institucije s
ciljem, da se
zagotovijo učinkovito
upravljanje, nadzor in
kontrole; razumevanje
finančnih informacij
kreditne institucije,
prepoznavanje glavnih
problemov na podlagi
teh informacij ter
ustrezne kontrole in
ukrepi;
zavarovalništvo;
informacijska
tehnologija; človeški
viri; drugo)

(YYYY-MM-DD)

Prosto besedilo
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Dodatne informacije in priloge

A
Če obstajajo kakšne
Prosto besedilo
druge informacije, ki
so po mnenju
imenovane osebe ali
nadzorovanega
subjekta relevantne
za oceno, jih navedite
tukaj

B
Priložite naslednje
spremljajoče
dokumente (če je
relevantno)

☐ Potrdilo iz kazenske evidence

☐ Zapisnik seje upravnega odbora o imenovanju (osnutek, če končna različica še ni na voljo)

☐ Zapisnik komisije za imenovanja (osnutek, če končna različica še ni na voljo), kak drug zapisnik o
imenovanju in/ali druge evidence o opravljenem ocenjevanju primernosti v nadzorovanem subjektu
☐ Kopija osebne izkaznice/potnega lista

☐ Poročila o primernosti (individualno in kolektivno v primeru nalog, ki se izvajajo v kolegijskem organu)
☐ Življenjepis

☐ Politika o nasprotju interesov
☐ Politika o raznolikosti

☐ Drugi dokumenti (v skladu z nacionalnimi posebnostmi)
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Izjava o varstvu zasebnosti pri ocenjevanju sposobnosti in
primernosti
Izjava o varstvu zasebnosti določa pravno podlago in dodatne informacije o obdelavi
osebnih podatkov v ECB. ECB mora osebne podatke obdelati v zvezi z vsako vlogo,
da bi lahko ocenila primernost imenovane osebe za položaj.
S predložitvijo izpolnjenega vprašalnika potrjujete, da ste prebrali in razumeli izjavo o
varstvu zasebnosti.

© Evropska centralna banka, 2022
Poštni naslov 60640 Frankfurt na Majni, Nemčija
Telefon
+49 69 1344 0
Spletno mesto www.bankingsupervision.europa.eu
Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje v izobraževalne in nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
Za terminologijo glej glosar o bančnem nadzoru (samo v angleščini).
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Uvodna pojasnila
Odgovori v vprašalniku se uporabljajo pri ocenjevanju primernosti kandidata za člana
upravljalnega organa (v nadaljevanju kandidata) banke ali hranilnice (v nadaljevanju
banke) z vidika njegovih znanj, veščin in izkušenj, ugleda, upravljanja, nasprotja
interesov, neodvisnosti ter časovne razpoložljivosti ter usposobljenosti upravljalnega
organa kot celote, s strani Banke Slovenije in Evropske centralne banke (v
nadaljevanju ECB), kadar je za izvajanje nadzora nad banko pristojna in odgovorna
v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na
politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (v
nadaljevanju Uredba (EU) št. 1024/2013):
− v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke v
dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja banke v enotirnem
sistemu upravljanja, likvidacijskega upravitelja banke oziroma poslovodje
podružnice banke tretje države, oziroma;
− v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega
sveta banke v dvotirnem sistemu upravljanja ali neizvršnega direktorja
banke v enotirnem sistemu upravljanja banke.

Informacije pridobljene s tem vprašalnikom so v skladu s 14. členom Zakona o
bančništvu (v nadaljevanju ZBan-3) zaupne in se lahko uporabijo samo za namene
določene v 15. členu ZBan-3. Zaupne informacije se lahko posredujejo ali razkrijejo
drugim osebam samo pod pogoji določenimi v ZBan-3.
Izjavi Banke Slovenije 1 ter ECB 2 o varstvu podatkov sta objavljeni na spletni strani
Banke Slovenije.
Poleg navedenih informacij je kandidat dolžan razkriti vse zadeve, za katere lahko
razumno domneva, da bi morala biti Banka Slovenije oziroma ECB o njih obveščena.
Morebitna vprašanja pri izpolnjevanju vprašalnika lahko naslovite na elektronski
naslov - licenciranje@bsi.si.

1

https://www.bsi.si/varovanje-zasebnosti

2

https://www.bankingsupervision.europa.eu/services/data-protection/privacystatements/html/ssm.privacy_statement_prudential_supervision.sl.html
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Slovenija
Nacionalne specifike
Informacije o funkciji, ki je predmet vprašalnika
Angleško

Jezik države članice

☐ president of the board of directors / chairperson of the
supervisory board

☐ predsednik upravnega odbora/nadzornega sveta

☐ non-executive director / member of the supervisory board

☐ neizvršni direktor/član nadzornega sveta

☐ chairperson of the audit committee

☐ predsednik revizijske komisije

☐ chairperson of the remuneration committee

☐ predsednik komisije za prejemke

☐ chairperson of the risk committee

☐ predsednik komisije za tveganja

☐ chairperson of the nomination committee

☐ predsednik komisije za imenovanja

☐ chief executive officer / president of the management
board

☐ glavni izvršni direktor (CEO)/predsednik uprave

☐ executive director / member of the management board

☐ izvršni direktor/član uprave

☐ other (please state)

☐ drugo (prosimo navedite)

Vprašanja za jedro vprašalnika
Poglavje 8. Dodatne informacije in priloge
Vprašanje B. Seznam obveznih prilog i
strategija vodenja poslovanja banke ter upravljanja pripadajočih tveganj (v primeru, da gre za zahtevo za izdajo dovoljenja za
opravljanje funkcije člana uprave ii);
strategijo nadziranja poslovanja banke (v primeru, da gre za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega
sveta)

Sprotne opombe
Opomba 1

https://www.bsi.si/financna-stabilnost/nadzor-bancnega-sistema

Opomba 6

Glej 25. točko prvega odstavka 7. člena Zakona o Bančništvu (ZBan-3)

Opomba 10

Kot to opredeljujejo Smernice o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih
funkcij (EBA/GL/2021/06), ki so v uporabi od 31. decembra 2021 na podlagi Sklepa Banke Slovenije o
uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij
(Uradni list RS, št. 184/21).

Opomba 12

Glej četrti odstavek 37. člena Zakona o Bančništvu (ZBan-3)

Opomba 37

Glej drugi odstavek 35. člena Zakona o Bančništvu (ZBan-3)

Nacionalne specifike - Slovenija
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i
Obvezne priloge zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije določa
Sklep o dokumentaciji za dokazovanje pogojev za imenovanje člana upravljalnega
organa banke in hranilnice, ki velja v času oddaje vloge ter je objavljen na spletni
strani Banke Slovenije: https://www.bsi.si/financna-stabilnost/predpisi/seznampredpisov/licenciranje
ii
V primeru, da zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana
uprave vlaga kandidat, se v zvezi s prvim odstavkom 3. člena Sklepa o
dokumentaciji za dokazovanje pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa
banke in hranilnice šteje, da se naslednja vprašanja Vprašalnika FAP nanašajo na
člana uprave:
-

V poglavju 1: Vprašanja A, B, C, D

-

V poglavju 2: Vsa vprašanja

-

V poglavju 3: Vprašanja A, B, C, E, F

-

V poglavju 4: Vprašanja A, B, C, D, E, F, G, H

-

V poglavju 5: Vprašanja A, B, C, D, E, F, G, H, I

-

V poglavju 6: Vprašanja B, C, D, E, F, G, H

-

V poglavju 8: Vprašanja A, B

Nacionalne specifike - Slovenija

3
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OBČINE
BISTRICA OB SOTLI
1946.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Bistrica ob Sotli

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12,
68/17 in 93/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Bistrica
ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 22. redni seji dne
2. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Bistrica ob Sotli
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Bistrica ob Sotli za
obdobje 2022–2026 se imenujejo:
Predsednica: Darja Gabron, stanujoča Bistrica ob Sotli
23, 3256 Bistrica ob Sotli
Namestnik predsednice: Dejan Baliban, stanujoč Bistrica
ob Sotli 18a, 3256 Bistrica ob Sotli
Članica: Andreja Misja, stanujoča Zagaj 10, 3256 Bistrica
ob Sotli
Namestnik članice: Blaženko Černelč, stanujoč Hrastje ob
Bistrici 22a, 3256 Bistrica ob Sotli
Članica: Irena Černelč, stanujoča Hrastje ob Bistrici 11a,
3256 Bistrica ob Sotli
Namestnica članice: Neža Pratengrazer, stanujoča Kunšperk 32, 3256 Bistrica ob Sotli
Član: Bojan Pregrad, stanujoč Dekmanca 39, 3256 Bistrica ob Sotli
Namestnica člana: Emilija Šterlek, Srebrnik 34, 3256 Bistrica ob Sotli.
II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli,
Uradni list RS, št. 41/18 z dne 15. 5. 2018.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2018-22-1
Bistrica ob Sotli, dne 2. junija 2022
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak

BOVEC
1947.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 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, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski
svet Občine Bovec na 22. redni seji dne 9. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Bovec
za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 11/22, dne 28. 1. 2022 in Uradni list RS, št. 38/22,
dne 18. 3. 2022), se spremeni 2. člen in se glasi:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v€
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
12.438.045,84
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.871.195,86
70 DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
4.570.559,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.234.695,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
513.864,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
822.000,00
706 DRUGI DAVKI
0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.300.636,86
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
675.151,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
9.000,00
712 DENARNE KAZNI
55.400,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
275.990,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
285.095,86
72 KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
710.171,54
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
220.016,39
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
490.155,15
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
895,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
895,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
5.855.783,44
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
5.653.422,10
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
202.361,34
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
0,00
782 PREJETA SRED. IZ PROR.
EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.055.178,47
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
2.176.651,75
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
487.924,36
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401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
76.017,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.466.139,96
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
4.050,00
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
142.520,43
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
2.173.126,99
410 SUBVENCIJE
35.565,56
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
614.421,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
188.850,44
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
1.334.289,99
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
10.502.604,73
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
10.502.604,73
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
202.795,00
431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.
OSEBAM, KI NISO PR. POR.
138.300,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
64.495,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.) –2.617.132,63
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751)
25.899,16
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
25.899,16
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
0,00
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV
(IV.-V.)
25.899,16
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500.000,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
500.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
876.955,28
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
876.955,28
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)
–2.968.188,75
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–376.955,28
XI. NETO FINANCIRANJE
2.617.132,63
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ.
OB KONCU PRET. LETA
2.968.649,36
«

Št.

1948.

6239

Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno
javno dobro

SKLEP
o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednja zemljišča:
1. katastrska občina 2206 Log pod Mangartom 7/18
(ID 1286651),
katastrska občina 2206 Log pod Mangartom 14/12
(ID 4700209),
katastrska občina 2206 Log pod Mangartom 134/3
(ID 479603),
katastrska občina 2206 Log pod Mangartom 10/13
(ID 2838333),
katastrska občina 2206 Log pod Mangartom 10/14,
(ID 2165901), ki v naravi predstavljajo dostopno cesto, ulico in
parkirišča v novejšem delu naselja Log pod Mangartom.
2. katastrska občina 2207 Bovec 8025/165 (ID 6948721),
katastrska občina 2207 Bovec 8025/190 (ID 7058821),
katastrska občina 2207 Bovec 8025/201 (ID 7058820), ki
v naravi predstavljajo dostopno cesto do novogradenj v zaselku
Klanc in obstoječo nujno pod do sosednjih parcel.
3. katastrska občina 2209 Soča desna 63/21 (ID 992422),
katastrska občina 2209 Soča desna 63/15 (ID 2504058),
ki v naravi predstavljata javne površine v okolici šole Soča in
služita za dostopno pot, ekološki otok, parkirišče in športno
igrišče.
4. katastrska občina 2209 Soča desna 25/10 (ID 5907691),
katastrska občina 2209 Soča desna 21/2 (ID 1632163),
ki v naravi predstavljata dostopno cesto v novem zaselku v
vasi Soča.
2.
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški
knjigi pri lastniku:
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, matična številka:
5881498000, zaznamuje:
»grajeno javno dobro lokalnega pomena«.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2018-22r
Bovec, dne 10. junija 2022
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

DOBJE
1949.

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

Stran

Občinski svet Občine Bovec je na 22. redni seji dne 9. 6.
2022 po obravnavi 18. točke dnevnega reda »Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro« na podlagi 245. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10,
75/17) sprejel

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2021-5
Bovec, dne 9. junija 2022
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Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok
v Enoto vrtec Dobje

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10,
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62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE,
152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21) in na podlagi
15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je
Občinski svet Občine Dobje na 17. redni seji dne 31. 5. 2022
sprejel

PRAVILNIK
o postopku in kriterijih za vpis otrok
v Enoto vrtec Dobje
1. člen
S tem pravilnikom se določa način in postopek sprejema
otrok v Enoto vrtec Dobje (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in
način dela komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke na podlagi
prijav in prostih mest vse leto, pri čemer vrtec najmanj enkrat
letno, praviloma meseca marca, objavi redni vpis – javni razpis
za vpis novincev za naslednje šolsko leto. Razpis za vpis otrok
v vrtec se objavi na spletni strani Osnovne šole Dobje in v enoti
vrtca. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj
11 mesecev, če starši ne uveljavljajo pravice do starševskega
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši)
vpišejo otroka v vrtec praviloma v rednem vpisnem roku, to
je od 1. do 15. marca, tako, da oddajo vlogo na predpisanem
obrazcu, ki ga določi vrtec. Vlogo za vpis otroka dobijo starši v
vrtcu in na spletnih straneh Osnovne šole Dobje.
4. člen
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v
vrtec ter o drugih pogojih za sprejem kot so: sklenitev medsebojne pogodbe (sporazumni dogovor med starši in vrtcem),
predložitev zdravniškega potrdila o tem, da se otrok lahko
vključi, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi
potrebami in drugih pogojih.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti občino ustanoviteljico, občino zavezanko za plačilo in pristojno ministrstvo.
5. člen
Kolikor je število prijav za sprejem v vrtec manjše od
števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj oziroma
njegov pooblaščenec.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu oziroma
posamezni enoti prostih mest, odloča o njihovem sprejemu
Komisija za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: Komisija)
na način in na podlagi kriterijev iz tega Pravilnika, upoštevajoč
zakonsko določene kategorije otrok, ki imajo prednost pri vpisu.
6. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec sestavljajo:
– predstavnik Občine Dobje, ki ga imenuje župan,
– predstavnik strokovnih delavcev vrtca, ki ga imenuje
ravnatelj,
– predstavnik sveta staršev, ki ga imenuje svet staršev.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko
večkrat ponovno imenovani. Ne glede na določbo prejšnjega
odstavka predstavniku staršev preneha mandat v Komisiji, ko
njegov otrok ni več vključen v vrtec.
7. člen
Komisija dela na sejah. Delo Komisije vodi predsednik, ki
ga med seboj izvolijo člani. Komisija sprejema svoje odločitve
z večino glasov vseh članov.
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8. člen
Komisija odloča o vseh vlogah za sprejem v vrtec, ki so
prispele do izteka roka javnega razpisa.
Na podlagi kriterijev iz tega Pravilnika, upoštevajoč zakonsko določene kategorije otrok, ki imajo prednost pri vpisu,
Komisija odloči o tem, kateri otroci so sprejeti v vrtec; otroke, ki
niso sprejeti v vrtec, pa uvrsti na čakalno listo po prednostnem
vrstnem redu glede na doseženo število točk.
9. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, Komisija izmed vpisanih otrok najprej izbere otroke s posebnimi
potrebami in otroke, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja
družine.
Preostale vpisane otroke Komisija izbere upoštevajoč
naslednje kriterije:
KRITERIJ
Št. točk:
1. Stalno prebivališče družine (otrok in oba starša
oziroma eden, če gre za enoroditeljsko družino)
na območju lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca
35
2. Eden od staršev ima skupaj z otrokom
stalno prebivališče na lokalne skupnosti
ustanoviteljice vrtca
15
3. Zaposlenost (oziroma status študenta, kmeta)
obeh staršev oziroma enega, če gre
za enoroditeljsko družino
10
4. Zaposlenost samo enega starša, drugi je aktivni
iskalec zaposlitve (potrdilo)
5
5. Družina ima v ta vrtec oziroma šolo
že vključene otroke
5
6. Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem
šolskem letu
5
7. Starost otroka (zadnje leto pred šolo šteje
5 točk)
1–5
8. Odložitev šolanja
5
9. Ponovno vpisan otrok (če je med letom izpisan)
3
10. Otrok je iz mejnega šolskega okoliša
5
SKUPAJ TOČKE
89–93
Pridobljene točke po posameznih kriterijih se seštevajo.
Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, Komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva datum
rojstva otroka, starejši ima prednost.
Starši so dolžni v roku petnajst dni po zaključku rednih
vpisov javiti vse spremembe, ki vplivajo na kriterije razporeditve
otrok.
Resničnost navedb v vlogi za vpis starši dokazujejo z
ustreznimi listinami, Komisija pa lahko pri pristojnih organih
preveri njihovo resničnost.
10. člen
Druge otroke, ki se naknadno (izven roka javnega razpisa) vpisujejo v vrtec, se uvršča na čakalno listo in sprejema v
vrtec po kronološkem vrstnem redu vpisa. Na prosta mesta se
najprej sprejemajo otroci s prednostnega vrstnega reda, nato
pa otroci glede na kronološki vpis v vrtec, razen, če se vpiše
otrok, ki ima na podlagi zakona prednost pri vpisu.
11. člen
Vloge staršev, katerih otrok je bil sprejet v vrtec, pa želijo
sprejem otroka odložiti za določen čas, se obravnavajo individualno glede na razpoložljive kapacitete v vrtcu. Če obstaja čakalna vrsta oziroma se v času odloga pojavi potreba po zasedbi
tega mesta, morajo starši v roku 15 dni po prejemu obvestila
pripeljati otroka v vrtec, sicer se otroka briše iz seznama vpisanih otrok oziroma se ga uvrsti na konec čakalne vrste, razen, če
je sprejem prestavljen iz zdravstvenih razlogov otroka.
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Št.

V kolikor je vključitev otroka prestavljena zaradi podaljšanega starševskega dopusta se otroka, glede na število točk,
vključi v vrtec takoj, ko ima vrtec na voljo prosto mesto, otrok
pa izpolnjuje oba pogoja iz 2. člena tega pravilnika.
12. člen
Če starši otroka v vrtec prenehajo voditi med letom v strnjenem trajanju več kot 30 delovnih dni, pa ne gre za poletno
odsotnost ali odsotnost otroka iz zdravstvenih razlogov, jih vrtec
pozove, da naj pripeljejo otroka v vrtec. Če starši v roku 15 dni
po prejemu obvestila ne pripeljejo otroka v vrtec in vrtca ne
obvestijo o razlogih, zaradi katerih otrok vrtca ne obiskuje, se
šteje, da so starši otroka izpisali iz vrtca.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2022
Dobje, dne 31. maja 2022
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek

GORENJA VAS - POLJANE
1950.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 69/15 – odl.
US, 76/16 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
UPB 4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 13/18 in 195/20
– odl. US) in 107. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane
(Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine
Gorenja vas - Poljane, na 20. redni seji 9. junija 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Gorenja vas - Poljane za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21) se 2. člen spremeni tako,
da se na novo glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Skupina/podskupina kontov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Proračun
leta 2022
(v EUR)

14.347.770
9.169.694
7.428.909
6.822.300

703
704
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Stran
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DAVKI NA PREMOŽENJE
438.609
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
168.000
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.740.784
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
202.102
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
6.020
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
44.100
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
18.200
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.470.362
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
357.402
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
202.214
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
155.188
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.457
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
2.457
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
4.818.217
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
3.522.893
741
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
1.295.324
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.675.417
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
3.277.240
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
627.032
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
94.629
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.409.040
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
20.600
409
REZERVE
125.939
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
3.290.873
410
SUBVENCIJE
225.820
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
2.186.432
412
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
225.286
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
653.336
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.937.508
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
7.937.508
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
169.796
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
117.179

Stran
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INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
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
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432

52.617
–327.647

123.617
112.617
11.000
0
0
0
0
123.617
0
0
326.653
326.653
–530.683
–326.653
327.647
530.683

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
občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v letu 2022
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Gorenja vas - Poljane za volilno leto 2022.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega
sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno
kampanjo, ki ga je organizator volilne kampanje dolžan predložiti
občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES.
3. člen
(1) Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih
kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve
stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za dobljeni glas.
(2) Če je za izvolitev župana potreben drugi krog glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena
do povračila stroškov le na osnovi glasov, dobljenih v drugem
krogu glasovanja.
(3) Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga
je organizator volilne kampanje dolžan predložiti občinskemu
svetu, računskemu sodišču in AJPES.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Gorenja
vas - Poljane v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu
svetu, računskemu sodišču in AJPES.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-003/2022-002
Gorenja vas, dne 9. junija 2022
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-02/2021-37
Gorenja vas, dne 9. junija 2022
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež

1951.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v letu 2022

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08
– odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 17. člena Statuta
Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15
in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na
20. redni seji 9. junija 2022 sprejel

1952.

Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 262. člena v zvezi z 260. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13,
48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane
na 20. redni seji 9. junija 2022 sprejel

SKLEP
o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Odvzame se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 1217/3, 1217/6, 1217/8, 1217/9, 1217/11 in
1217/12 k.o. Lučine.
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2. člen
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Gorenja vas - Poljane, matična številka:
5883261000, do 1/1.
3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Gorenja vas - Poljane izda ugotovitveno odločbo o odvzemu statusa
grajenega javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega
sklepa.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska
uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa v zemljiški knjigi
izbriše zaznambo o javnem dobrem.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

1.
Na nepremičnini parcelna št. 1074/14, k.o. 1783 Grosuplje – naselje, se ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0469/2021
Grosuplje, dne 1. junija 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

1955.
GROSUPLJE

V skladu z 262. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in na podlagi 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 18. seji dne 1. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelne št. 2415/2, 2417/5
in 2421/12, vse k.o. 1795 Velike Lipljene
1.
Na nepremičninah parcelne št. 2415/2, 2417/5 in 2421/12,
vse k.o. 1795 Velike Lipljene, se ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 1318/7,
k.o. 1780 Blečji vrh
1.
Na nepremičnini parcelna št. 1318/7, k.o. 1780 Blečji vrh,
se ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0038/2017
Grosuplje, dne 1. junija 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

1956.
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 1074/14,
k.o. 1783 Grosuplje – naselje

V skladu z 262. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in na podlagi 18. člena Statuta Občine

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 1318/7,
k.o. 1780 Blečji vrh

V skladu z 262. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in na podlagi 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 18. seji dne 1. 6. 2022 sprejel

Št. 478-0036/2022
Grosuplje, dne 1. junija 2022

1954.

6243

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 1074/14, k.o. 1783
Grosuplje – naselje

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičninah parcelne št. 2415/2,
2417/5 in 2421/12, vse k.o. 1795 Velike Lipljene

Stran

Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 18. seji dne 1. 6. 2022 sprejel

Št. 478-010/2022-004
Gorenja vas, dne 9. junija 2022

1953.
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Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja
prostora GR 53 CU

Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje
na 18. redni seji dne 1. 6. 2022 sprejel

Stran
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SKLEP
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora
GR 53 CU
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 1262, 1263 in 2225/2 k.o. 1783
Grosuplje – naselje, ki se po določilih Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13),
Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Grosuplje za območje nove Podružnične osnovne šole Polica (SD OPN 2) (Uradni list RS,
št. 59/15) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (SD OPN 1),
(Uradni list RS, št. 47/19) (v nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja
v enoti urejanja prostora GR 53 CU.

Uradni list Republike Slovenije
dopusti gradnja treh stanovanjskih hiš s pripadajočo prometno
ureditvijo, skladno z LP 30.«.
3. člen
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene
in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega
zemljišča v M 1:1000.
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2898.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in velja dve leti.
Št. 3500-0001/2022
Grosuplje, dne 1. junija 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

2. člen
V 131. členu OPN se v razdelku VELIKOST IN OBLIKOVANJE (2) Višinski gabariti in oblikovanje objektov, tretja alineja
spremeni tako, da se glasi:
»– Pri objektih osnovne preskrbe, drugih poslovnih in
storitvenih dejavnosti ter centralnih dejavnosti: največ P+6.«.
3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2310.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in velja dve leti.
Št. 3500-0003/2021
Grosuplje, dne 1. junija 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

1957.

Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja
prostora ŠJ 368 SSe ppip

Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje
na 18. redni seji, dne 1. 6. 2022, sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora
ŠJ 368 SSe ppip
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 368/6 k.o. 1789 Ponova vas, ki se
po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13), Odlokom o spremembah
in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje za območje nove Podružnične osnovne šole
Polica (SD OPN 2) (Uradni list RS, št. 59/15) in Odlokom o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Grosuplje (SD OPN 1), (Uradni list RS, št. 47/19)
(v nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja v enoti urejanja prostora
ŠJ 368 z namensko rabo SSe.
2. člen
V 158. členu OPN se v vrstici z oznako ŠJ 368 SSe OPN,
v obstoječem besedilu zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pred tem gradnja na tem območju ni dopustna, razen
na zemljišču s parc. št. 368/6 k.o. 1789 Ponova vas, kjer se

IG
1958.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih organov
Občine Ig

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in
30/18), 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 34/11 – ORZSPJS15, 27/12 – odl US, 40/12 –
ZUJF, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17
in 84/18) ter 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16)
je Občinski svet Občine Ig na 25. redni seji dne 8. 6. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih organov Občine Ig
1. člen
Dopolni se 5. člen pravilnika z besedo nagrade in se glasi:
»Z zakonom določeni najvišji obseg sredstev, v okviru
katerega se lahko oblikuje plačilo za nepoklicno opravljanje
funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačuje nagrade članom občinskega sveta in članom nadzornega
odbora ter drugih organov Občine Ig.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu.«
2. člen
Spremeni se 10. člen pravilnika, ki se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
nagrade v obliki sejnine in sicer za:
– udeležbo na redni ali izredni seji nadzornega odbora –
predsednik 57,86 %,
– udeležbo na redni ali izredni seji nadzornega odbora –
član 33,44 %,
– udeležbo na seji občinskega sveta, na katero je vabljen
– 14,91 %,
– izvajanje posameznega nadzora – vodja nadzora
124,83 %,
– izvajanje posameznega nadzora – član nadzora
54,32 %,
– izvajanje posebne naloge – 95,86 %.

Uradni list Republike Slovenije
Nagrade predsedniku in članom nadzornega odbora se
izplačujejo v skladu z evidenco o opravljenem delu in na podlagi izdanega poročila o opravljenem nadzoru oziroma formalo
opravljene posebne naloge.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2020
Ig, dne 9. junija 2022
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

KOČEVJE
1959.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, 191/20) je Občinski svet
Občine Kočevje na 26. redni seji dne 2. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Kočevje
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 50/15, 10/17, 93/20, 100/21, 204/21) se
v 32.b členu, v prvem odstavku doda nova točka h, ki se glasi:
»h) Poslovnim uporabnikom, ki so razvrščeni v skupino Intelektualne storitve, so samozaposleni in ne zaposlujejo drugih
delavcev, se obračuna ena tretjina določenega minimalnega
mesečnega obračunskega volumna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 7. 2022
dalje.
Št. 007-0007/2021-15
Kočevje, dne 3. junija 2022
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

1960.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
in družbene lastnine v splošni rabi

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US),

Št.
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18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15)
in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na
26. redni seji dne 2. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene
lastnine v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine:
a) status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 938/16 k.o. 1603 Dol, ID znak: parcela 1603
938/16, do celote 1/1,
– parc. št. 938/17 k.o. 1603 Dol, ID znak: parcela 1603
938/17, do celote 1/1,
– parc. št. 938/18 k.o. 1603 Dol, ID znak: parcela 1603
938/18, do celote 1/1,
– parc. št. 938/19 k.o. 1603 Dol, ID znak: parcela 1603
938/19, do celote 1/1,
– parc. št. 938/20 k.o. 1603 Dol, ID znak: parcela 1603
938/20, do celote 1/1 in
– parc. št. 938/21 k.o. 1603 Dol, ID znak: parcela 1603
938/21, do celote 1/1,
b) status družbena lastnina v splošni rabi na nepremičninah:
– parc. št. 2467/5 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela
1577 2467/5, do celote 1/1 in
– parc. št. 158/3 k.o. 1597 Koprivnik, ID znak: parcela
1597 158/3, do celote 1/1.
2. člen
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra
oziroma družbene lastnine v splošni rabi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti
izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta
pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše
obstoječi status ter se vknjiži lastninska pravica v korist pravne
osebe: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje,
matična številka: 5874238000, v deležu 1/1.
3. člen
S tem sklepom se predlaga vpis zaznambe grajeno javno
dobro lokalnega pomena – nekategorizirana lokalna cesta na
nepremičnini 2467/5 k.o. 1577 Kočevje, ID znak: parcela 1577
2467/5, do celote 1/1.
Na nepremičnini se vpiše zaznamba grajeno javno dobro
lokalnega pomena – nekategorizirana lokalna cesta.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0007/2022/4
Kočevje, dne 2. junija 2022
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

1961.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12,
68/17, 93/20 – odl. US), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15), 67. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Kočevje (Uradni list RS, 191/20) in na predlog Komisije

Stran

6246 /

Št.
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za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je Občinski svet
Občine Kočevje na 26. redni seji dne 2. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
I.
V Občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednico: Nataša Prelesnik, Kocljeva ulica 5, 1330
Kočevje
za namestnika predsednice: Matic Petek, Zavetiška ulica 2, 1000 Ljubljana
za člana: Janez Kovačič, Mrtvice 8, 1332 Stara Cerkev
za namestnico člana: Mateja Žvab, Remihova ulica 20,
1330 Kočevje
za članico: Tanja Ivana Zamida, Turjaško naselje 4, 1330
Kočevje
za namestnico članice: Marija Jerbič, Kidričeva ulica 1,
1330 Kočevje
za članico: Jana Janežič, Trata XIII/10, 1330 Kočevje
za namestnico članice: Nikolina Pleše, Mestni Log V/12,
1330 Kočevje.
II.
Mandatna doba članov Občinske volilne komisije traja štiri
leta in začne teči z dnem poteka mandatne dobe dosedanjih
članov, tj. 3. 7. 2022.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0002/2022-11
Kočevje, dne 3. junija 2022
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

1962.

Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne
komisije

Uradni list Republike Slovenije
II.
Mandatna doba članov Posebne občinske volilne komisije
traja štiri leta in začne teči z dnem poteka mandatne dobe dosedanjih članov, tj. 15. 7. 2022.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0003/2022-10
Kočevje, dne 3. junija 2022
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

KOPER
1963.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorice
javnega zavoda Ljudska univerza Koper,
Universita' popolare Capodistria v plačni
razred za določitev osnovne plače

Župan Mestne občine Koper na podlagi petega odstavka
11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05,
14/06, 27/06 – skl. US, 68/06, 121/06, 1/07 – odl. US, 57/07,
10/08, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08,
120/08 – odl. US, 48/09, 91/09, 107/09 – odl. US, 98/09 –
ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/2010, 35/11
– ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12
– ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15,
82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv,
67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20
– ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21
– ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21), prvega odstavka 3. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 116/21, 180/21)
in s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
št. 1007-167/2022/2 z dne 26. 5. 2022, v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Koper, v plačni razred, izdajam naslednji

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12,
68/17, 93/20 – odl. US), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15), 67. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Kočevje (Uradni list RS, 191/20) in na predlog Komisije
za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je Občinski svet
Občine Kočevje na 26. redni seji dne 2. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorice javnega
zavoda Ljudska univerza Koper,
Universita' popolare Capodistria v plačni razred
za določitev osnovne plače

SKLEP
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije

I.
Delovno mesto direktorice javnega zavoda Ljudska univerza
Koper se za določitev osnovne plače uvrsti v 52. plačni razred za
čas petletnega mandata, ki je nastopil z dnem 1. 5. 2022.

I.
V Posebno občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednico: Saša Vidmar Vesel, Gorenje 58, 1332
Stara Cerkev
za namestnico predsednice: Natalija Janeš, Turjaško naselje 8, 1330 Kočevje
za člana: Marjan Corel, Pri Unionu 41, 1330 Kočevje
za namestnika člana: Predrag Eror, Cankarjeva ulica 6,
1330 Kočevje
za članico: Nataša Vlašič, Željne 56, 1330 Kočevje
za namestnico članice: Tjaša Marinč, Željne 36 c, 1330
Kočevje
za člana: Blaž Marinčič, Ulica Veronike Deseniške 16,
1330 Kočevje
za namestnika člana: Peter Lovšin, Gorenje 101, 1332
Stara Cerkev.

II.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je podalo
soglasje št. 1007-167/2022/2 z dne 26. 5. 2022 k uvrstitvi v
plačni razred iz prve točke tega sklepa.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 27. maja 2022
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan

Uradni list Republike Slovenije
Ai sensi dell’articolo 11 della Legge sul sistema degli
stipendi nel settore pubblico (Gazzetta Ufficiale della RS
nn. 56/02, 110/02 – Sigla: ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05,
14/06, 27/06 – Sentenza della CC, 68/06, 121/06, 1/07 –
Sentenza della CC, 57/07, 10/08, 17/2008, 58/08, 69/08 –
Sigla: ZFTI-A, 69/08 – Sigla: ZZvar-E, 80/08, 120/08 Sentenza della CC, 48/09, 91/09, 107/09 – Sentenza della CC,
98/09 – Sigla: ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – Sigla:
ZIU, 107/10, 35/11 – Sigla: ORZSPJS49a, 110/11 – Sigla:
ZDIU12, 27/12 – Sentenza Della CC, 40/12 – Sigla: ZUJF,
104/12 – Sigla: ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – Sigla: ZIPRS1314-A, 101/13 – Sigla: ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – Sigla: ZFU,
95/2014 – Sigla: ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – Sigla: ZUPPJS16,
88/16 – Sigla: ZUPPJS17, 23/17 – Sigla: ZDOdv, 67/17, 84/18,
75/19 – Sigla: ZUPPJS2012, 49/20 – Sigla: ZIUEOP, 61/20 –
Sigla: ZIUZEOP-A, 152/20 – Sigla: ZZUOOP, 175/20 – Sigla:
ZIUOPDVE, 15/21 – Sigla: ZDUOP, 112/21 – Sigla: ZNUPZ,
206/21), del primo comma dell’articolo 3 dell’Ordinanza sugli
stipendi dei direttori nel settore pubblico (Gazzetta Ufficiale
della RS nn. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19 – Sigla: ZUPPJS2021,
116/21, 180/21) e con il consenso del Ministero dell'Istruzione,
delle Scienze e dello Sport, prot. n. 1007-167/2022/2, del 26
maggio 2022, il Sindaco emette, in merito all’inquadramento in
un livello di retribuzione del posto di lavoro di direttore dell’ente
pubblico, cui fondatore è il Comune città di Capodistria, il seguente atto di

DELIBERA
sull’inquadramento del posto di lavoro
di direttore dell’ente pubblico Universita'
popolare Capodistria in un livello di retribuzione
al fine di definire lo stipendio di base

Št.

III
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 100-4/2010
Capodistria, 27 maggio 2022
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

LITIJA
1964.

Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 262. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter
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16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 25. redni seji dne 6. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
– k.o. 1836 Kresnice: 1042/9,
– k.o. 1841 Velika Goba: 2002/4,
– k.o. 1842 Dole pri Litiji: 35/26,
– k.o. 1840 Polšnik: 2029/4, 2029/6, 2029/7, 2029/8,
– k.o. 1832 Vače: 2259/3, 2259/2, 2259/5.
II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene
odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti
izdala občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti
ugotovitvene odločbe o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra pristojnemu sodišču podala predlog, da se pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše
zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-41/2013-381
Litija, dne 7. junija 2022
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

I
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di direttore dell’ente pubblico Universita' popolare Capodistria, viene inquadrato nel 52° livello di retribuzione a partire
dal 1° maggio 2022.
II
Il Ministero dell'Istruzione, delle Scienze e dello Sport ha
presentato in data 26 maggio 2022 il proprio consenso, prot.n.
010-3/2022/7, all’inquadramento nel livello di retribuzione di cui
al primo punto del presente atto di Delibera.

82 / 15. 6. 2022 /

1965.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), prvega odstavka 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 199/21) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS,
št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 25. redni seji z dne
6. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
S tem sklepom status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena pridobi naslednja nepremičnina, ki je v lasti Občine
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
– k.o. 1838 Litija: 122/10.
II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene
odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti
izdala občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo pravnomočno ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena, nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po
uradni dolžnosti na nepremičnini iz prve točke tega sklepa v
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Uradni list Republike Slovenije

zemljiško knjigo vpisal zaznambo o grajenem javnem dobru
lokalnega pomena.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-41/2013-382
Litija, dne 7. junija 2022

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja
za leto 2021 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-2/2022
Luče, dne 31. maja 2022

Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc

LUČE
1966.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Luče za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 OUS:
U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02,
110/02, 2/04 in 10/04) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS,
št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB ter 66/17) je Občinski svet Občine
Luče na 18. redni seji dne 31. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Luče
za leto 2021
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Luče za leto 2021(v nadaljevanju: zaključni račun).
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna,
računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna
Občine Luče za leto 2021 v naslednji višini:
A)
I.
II.
III.
B)
IV.
V.
VI.
C)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
X.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
SKUPAJ PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB:
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA:
ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

v EUR
2.613.964
1.939.268
674.696

0
0
0
0
0
674.696
0
674.696
1.143.355

1967.

Odlok o načinu izvajanja in podelitvi
koncesije za opravljanje obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb obdelave določenih
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov v Občini Luče

Na podlagi 233. člena Zakon o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 44/22), 32., 33., 35. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
v zvezi z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
šestega odstavka 13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih
pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19 in 121/21 – ZJN-3B), 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB in
66/17) ter skladno s 5. členom Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Luče in o izvajanju gospodarskih javnih služb
(Uradni list RS, št. 53/05 in 1/09) je Občinski svet Občine Luče
na 18. seji dne 31. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja in podelitvi koncesije
za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Občini Luče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
(1) Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini
Luče predstavlja koncesijski akt, s katerim se določijo predmet
in pogoji za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v
zvezi z izvajanjem podeljene koncesije v Regionalnem centru
za ravnanje z odpadki Celje (v nadaljevanju: RCERO Celje).
(2) Obvezni občinski gospodarski javni službi iz prvega
odstavka se izvajata na celotnem območju Občine Luče.
(3) Izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javni službi) zajema:
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– tehtanje, kontrolo, preverjanje in prevzem mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem,
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih
odpadkov, ki zajema predelavo ter odstranjevanje komunalnih
odpadkov,
– redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja
objektov in naprav RCERO Celje ter izločanje uporabnih frakcij
za kasnejšo predelavo,
– prekrivanje odlagalne površine telesa odlagališča,
– zagotavljanje obratovalnega monitoringa v skladu z
veljavno zakonodajo,
– pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih
vplivov na okolje.
(4) Javni službi se izvajata skladno s predpisi in na krajevno običajen način.
2. člen
(Definicije)
Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih ter drugih
predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– gospodarska javna služba oziroma javna služba: sta obvezni občinski gospodarski javni službi iz 1. člena tega odloka;
– koncedent: je Občina Luče;
– občinski svet: je Občinski svet Občine Luče;
– koncesija: je koncesija za izvajanje gospodarskih javnih
služb iz 1. člena tega odloka;
– koncesionar: je oseba, ki izvaja gospodarski javni službi
iz 1. člena tega odloka na podlagi koncesije;
– izvajalec javne službe: je koncesionar po tem odloku;
– določene vrste komunalnih odpadkov: so mešani komunalni odpadki, katerih ostanki se po obdelavi odložijo na
odlagališčih nenevarnih odpadkov;
– povzročitelj odpadkov: je vsaka pravna in fizična oseba
na območju Občine Luče, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov;
– uporabniki: so vsi povzročitelji odpadkov iz predhodne
alineje.
3. člen
(Enotnost koncesijskega razmerja)
V Občini Luče (v nadaljevanju: občina) se dejavnost iz
1. člena izvaja enotno s podelitvijo koncesije enemu izvajalcu
(koncesionarju).
4. člen
(Pogoji izvajanja gospodarske javne službe)
Pogoji javnih služb, ki sta predmet te koncesije so določeni z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Luče in
o izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 53/05
in 1/09) ter z določili v tem odloku, podrobneje pa s koncesijsko
pogodbo.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
5. člen
(Vsebina gospodarskih javnih služb)
(1) Obvezna občinska gospodarska javna služba »obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov« obsega:
– tehtanje, kontrolo, preverjanje in prevzem mešanih komunalnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem,
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu s
predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov,
– skladiščenje mešanih komunalnih odpadkov pred njihovo obdelavo,
– oddajo izločenih nenevarnih frakcij, primernih za recikliranje, v nadaljnjo obdelavo v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki,
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– ravnanje z izločenimi nevarnimi frakcijami, kot je za
posamezno nevarno frakcijo določeno v predpisih, ki urejajo
ravnanje z odpadki,
– oddajo izločenih gorljivih frakcij, primernih za energetsko predelavo, v sežig ali sosežig v skladu s predpisi, ki urejajo
sežiganje odpadkov,
– oddajo ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi upravljavcu odlagališča za komunalne odpadke,
– izdelavo ocene odpadkov pred oddajo odpadkov iz prejšnje točke v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.
(2) Obvezna občinska gospodarska javna služba »odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja določenih vrst
komunalnih odpadkov« obsega odlaganje ostankov predelave
mešanih komunalnih odpadkov, v skladu s predpisom, ki ureja
odlagališča odpadkov.
(3) Vsebino in dejavnosti, ki jih zajemajo gospodarske
javne službe iz 1. člena, podrobneje določajo zakon, podzakonski predpisi in odloki, ki urejajo ravnanje s komunalnimi
odpadki v občini.
III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
TER OBMOČJE IZVAJANJA
6. člen
(Postopek izbire in status izvajalca)
(1) Občina s tem odlokom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za zagotavljanje gospodarskih javnih služb
iz 1. člena tega odloka (v nadaljevanju tudi: javne službe) z
vzpostavitvijo notranjega koncesijskega razmerja na podlagi
sklenitve neposredne (in-house) koncesijske pogodbe.
(2) Izvajanje javnih služb iz prvega odstavka 1. člena tega
Odloka se v občini zaradi uresničitve skupnih ciljev zagotavljanja storitev javnih služb v javnem interesu zagotavlja s horizontalnim sodelovanjem občine z drugimi občinami za dosego
skupnih ciljev zagotavljanja predmetnih javnih služb, s čimer
bo zagotovljena optimalna izkoriščenost kapacitet izvajalca
in obstoječih omrežij (infrastrukture), optimizacija stroškovne
učinkovitosti zagotavljanja javnih služb in enotna ter racionalna
oskrba s storitvami predmetnih javnih služb.
(3) Iz razlogov navedenih v prejšnjem odstavku tega člena
in zaradi uresničitve skupnih ciljev zagotavljanja storitev javnih
služb z enotnostjo in optimalno izkoriščenostjo RCERO Celje
ter zaradi doseganja skupnih ciljev na področju ponovne uporabe komunalnih odpadkov skladno z Direktivo Evropske komisije
2008/98/ES se javne službe iz 1. člena tega odloka izvajajo
s podelitvijo neposredne koncesijske pogodbe, sklenjene na
podlagi sporazuma med občino na eni strani in družbo SIMBIO,
družba za ravnanje z odpadki d.o.o., glede sodelovanja pri
skupnemu izvajanju javnih služb v smislu šestega odstavka
13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah.
(4) V sporazumu iz prejšnjega člena se kot izvajalec
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov določi družba SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, matična številka:
5914523000.
(5) V koncesijski pogodbi se določijo tudi cene storitev
gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka, na podlagi
cen, sprejetih s strani pristojnega organa v skladu z vsakokrat
veljavnimi predpisi. Cene storitev po koncesijski pogodbi ne
smejo biti višje od cen storitev, ki so določene za uporabnike
na območju drugih občin, za katere isti koncesionar izvaja storitve navedenih javnih služb, razen v delu, v katerem je razlika
posledica vložka posameznih občin v RCERO Celje.
(6) Koncesija po tem odloku se podeli skladno s predpisi,
ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne
službe. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo v upravnem
postopku pristojni upravni organ občine.
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(7) Na podlagi sklenjenega sporazuma iz tretjega odstavka tega člena in odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena
občina s koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.
7. člen
(Izvajanje gospodarskih javnih služb)
Izvajanje gospodarskih javnih služb po tem odloku v občini poteka skladno z Načrtom ravnanja z odpadki v RCERO
Celje in drugimi akti koncesionarja, kot to določajo predpisi
Republike Slovenije za izvajalca javne službe obdelave in izvajalca javne službe odlaganja ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov.
8. člen
(Uporabniki)
(1) Uporabniki storitev javnih služb, ki sta predmet urejanja v tem odloku, so vsi povzročitelji odpadkov, kot jih opredeljuje občinski odlok, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih
odpadkov.
(2) Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet urejanja
v tem odloku, so tudi druge pravne in fizične osebe, ki niso
vključene v sistem ravnanja z odpadki v skladu z odlokom, ki
ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, pa uporabljajo
storitve javnih služb po tem odloku (npr. lastna dostava odpadkov na odlagališče).
(3) Uporaba storitev javnih služb je za povzročitelje odpadkov obvezna v okvirih, ki jih določa odlok, ki ureja način
opravljanja javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine.
IV. KONCESIJA
9. člen
(Začetek in trajanje koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje za dejavnost iz 1. člena tega
odloka nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti
iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Trajanje koncesijskega razmerja za dejavnost iz 1. člena tega odloka, ki je predmet lokalnih gospodarskih javnih
služb, je 17 let od sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).
(3) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najkasneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(4) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(5) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov določenih z zakonom.
(6) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
10. člen
(Sprememba koncesijske pogodbe)
(1) Občina ali koncesionar lahko zahtevata spremembo
koncesijske pogodbe v primerih in pod pogoji, kakor so predvideni v vsakokrat veljavni zakonodaji, zlasti pa v primeru:
– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spremembo določb koncesijske pogodbe;
– v primeru dodatnih investicij ali storitev, ki niso bile
vključene v prvotno pogodbo;
– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob
podpisu koncesijske pogodbe.
(2) Občina lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe tudi v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni
interes.
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11. člen
(Način izvajanja)
Koncesionar je dolžan izvajati javni službi, ki sta predmet
koncesije, na način, kot je določen v odlokih ali drugih predpisih, ki urejajo način izvajanja javnih služb, ki sta predmet
koncesije in po drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po
javnem pooblastilu.
12. člen
(Koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi
in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in
za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini
in izključni izvajalec javne službe na celotnem območju občine.
(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju
koncedenta in po predpisanem postopku, sklene z drugim
usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru
katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve javnih
služb na območju občine.
(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetnih javnih služb izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z
zakonom ali drugimi predpisi.
13. člen
(Razmerje do podizvajalcev)
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, izbranim po postopku
določenim z zakonom, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in
za svoj račun.
14. člen
(Uporaba javnih dobrin)
(1) Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
(2) Uporaba storitev javnih služb je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja javnih služb, za
uporabnike obvezna.
15. člen
(Neustreznost odpadkov)
Če so odpadki, ki so pripeljani v RCERO Celje neustrezni,
jih lahko koncesionar, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z
odpadki, zavrne. O zavrnjeni pošiljki odpadkov koncesionar
obvesti pristojno inšpekcijsko službo.
V. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
16. člen
(Financiranje)
(1) Izvajanje storitev javnih služb se financira iz plačil
uporabnikov za storitve javnih služb, iz proračuna oziroma iz
drugih virov.
(2) Občina in koncesionar se lahko dogovorita za subvencioniranje izvajanja javnih služb iz proračuna zgolj, če je to
dopustno glede na predpise, ki določajo način in metodologijo
oblikovanja cen storitev javnih služb ter predpise, ki urejajo
državne pomoči.
(3) Cena storitev javnih služb se oblikuje skladno z vsakokrat veljavnim predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja.
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(4) Cena storitev za uporabnike javnih služb v občini je
enaka ceni javnih služb za uporabnike v občinah ustanoviteljicah.
17. člen
(Izhodiščne cene in njihovo spreminjanje)
(1) Cene storitev javnih služb se določijo in usklajujejo po
predpisih, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev
izvajanja gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka in
na način kot je dogovorjen z notranjo koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora vzpostaviti učinkovit sistem plačevanja in izterjave obračunanih storitev.
VI. JAVNA POOBLASTILA
18. člen
(Vodenje evidenc)
(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno pooblastilo za vodenje evidenc, kot izhaja iz tega odloka.
(2) Uskladitev obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov,
vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov in vzdrževanje katastrov
posameznih javnih služb ureja koncesijska pogodba.
(3) Vse spremembe na objektih, napravah in glede opreme se v kataster vnesejo najkasneje v 30 dneh.
19. člen
(Vsebina evidenc in zbirk podatkov)
(1) Izvajalec je dolžan voditi naslednje evidence in zbirke
podatkov, ki se nanašajo na območje izvajanja koncesije:
– zbirke evidenčnih listov za zavezance,
– evidenco ocen odpadkov ter skladno s predpisi podatke
o vrsti in količini odloženih oziroma odstranjenih odpadkov,
– podatke o količini ter vrsti obdelanih odpadkov,
– podatke o količini ter vrsti odpadkov, ki nastanejo pri
obdelavi, predanih pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali
odstranjevalcem,
– obratovalne dnevnike in drugo predpisano dokumentacijo skladno s predpisi,
– zbirke poročil o obratovalnem monitoringu,
– druge katastre, evidence in zbirke podatkov v skladu s
predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe po tem odloku.
(2) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar koncedentu periodično, vendar najmanj enkrat letno. Ob prenehanju
veljavnosti koncesijske pogodbe jih brezplačno izroči v celoti v
last in posest občini.
(3) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžan posredovati
vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti
zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec
slednjemu dolžen posredovati brezplačno, za posredovanje
ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem
upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij javnega značaja.
(4) Z osebnimi podatki iz katastra mora izvajalec ravnati
na predpisan način.
20. člen
(Ostale evidence)
(1) Koncesionar mora na podlagi javnega pooblastila,
podeljenega s tem odlokom, voditi evidenco tudi o:
– evidenco ocen odpadkov ter skladno s predpisi podatke
o vrsti in količini odloženih oziroma odstranjenih odpadkov,
– podatke o količini ter vrsti obdelanih odpadkov,
– podatke o količini ter vrsti odpadkov, ki nastanejo pri
obdelavi, predanih pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali
odstranjevalcem,
– obratovalne dnevnike in drugo predpisano dokumentacijo skladno s predpisi,
– zbirke poročil o obratovalnem monitoringu,
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– druge katastre, evidence in zbirke podatkov v skladu z
vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo izvajanje javnih služb
iz 1. člena tega odloka.
(2) Izvajalec javnih služb mora za vsako pošiljko iz prvega odstavka tega člena pridobiti potrdilo o predaji ali imeti
evidenčni list, če je ta predpisan. Izvajalec mora dokumentacijo
in evidence iz prvega odstavka tega člena za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.
21. člen
(Dostop do informacij javnega značaja)
(1) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžan posredovati vse
informacije iz katastra in evidenc, razen tistih informacij, za
katere isti zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca,
je izvajalec slednjemu dolžen posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec
prosilcem upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki
ureja posredovanje informacij javnega značaja.
(2) Z osebnimi podatki iz katastra in evidenc mora izvajalec ravnati na predpisan način.
VII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
22. člen
(Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov)
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.
23. člen
(Dolžnosti koncesionarja)
Dolžnosti koncesionarja glede izvajanja gospodarskih
javnih služb »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov« so zlasti:
– v javnem interesu kvalitetno, pravočasno in v ustreznem
obsegu opravljati javne službe, v skladu z zakonom in drugimi
predpisi, v skladu z odloki ter koncesijsko pogodbo;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative
in standarde, povezane z izvajanjem javnih služb, zlasti pa v
tem okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki;
– zagotoviti ustrezno zavarovanje nevarnih ali zdravju
škodljivih odpadkov ter odpraviti napake na objektih in napravah, ki utegnejo povzročiti večjo škodo na okolju ali zdravju ljudi
najkasneje v roku 12 ur od ugotovitve napake oziroma prejema
obvestila uporabnikov (interventno izvajanje javnih služb);
– uporabljati objekte, naprave in druga sredstva za izvajanje javnih služb kot dober gospodar, jih tekoče vzdrževati
in odpraviti morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti, ki
neposredno ne ogrožajo varstva okolja ali zdravja ljudi v roku
14 dni od ugotovitve oziroma prejema obvestila uporabnikov;
– sklepati z uporabniki pogodbe za uporabo javnih dobrin
oziroma opravljanje storitev, ki so predmet koncesije (samo, če
je tako določeno s posebnimi predpisi), odločati o upravnem
postopku v vseh upravnih zadevah iz naslova izvajanja javnih
služb ter obračunavati pristojbine in druge prispevke v skladu
s predpisi;
– oblikovati cene storitev javnih služb;
– svetovati in pomagati koncendentu pri pripravi razvojnih
in investicijskih načrtov ter projektov za pridobivanje finančnih
sredstev v okviru javnih razpisov ter drugih virov;
– voditi vse predpisane evidence in katastre, obveščati
pristojne organe o kršitvah, ažurno odgovarjati na pritožbe in/
ali pobude uporabnikov, omogočati nemoten nadzor v zvezi z
izvajanjem koncesije in skrbeti za tekoče obveščanje javnosti
o dogodkih v zvezi z izvajanjem javnih služb;
– upoštevati, da se cena storitev javnih služb oblikuje
skladno s predpisom za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
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24. člen

(Odgovornost koncesionarja)
(1) Za izvajanje javnih služb je, ne glede na določbe prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javnih služb.
(2) Koncesionar kot izvajalec javnih služb je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci občine, uporabnikom ali
tretjim osebam.
25. člen
(Dolžnost obveščanja o statusnih spremembah)
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske
strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če
je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske
pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre
koncesijsko pogodbo.
26. člen
(Dolžnost vodenja ločenih računovodskih izkazov)
(1) Koncesionar mora za občino zagotoviti ločene računovodske izkaze za dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov in druge dejavnosti v skladu s
slovenskimi računovodskimi standardi.
(2) Če koncesionar ne zagotovi oziroma ne izvaja obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko koncedent pod
pogoji iz tega odloka, razdre koncesijsko pogodbo.
27. člen
(Pravice in dolžnosti koncedenta)
(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja pogoje za izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, s predpisi o načinu izvajanja javnih služb in s
tem odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je
ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in
kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme
koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja
trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javnih služb;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitve javnih služb na področju občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
(2) Pravice koncedenta so zlasti:
– nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb in
finančni nadzor;
– druge pravice, določene s predpisi, tem odlokom in
koncesijsko pogodbo.
28. člen
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(2) Uporabnik storitev javnih služb se lahko v zvezi z
izvajanjem javnih služb pritoži koncesionarju in koncedentu,
če meni, da je bila storitev javnih služb opravljena v nasprotju
s tem odlokom.
29. člen
(Dolžnosti uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja in koncedenta zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javnih služb;
– pripraviti neoviran dostop do vseh zbiralnikov, objektov,
opreme, prostorov in naprav, kjer se opravljajo storitve javnih
služb;
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb
oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo;
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra – obveznih zbirk podatkov.
(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen
opraviti dela v okviru storitev javnih služb, ne dovoli ali ne omogoči vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči neoviranega
dostopa do naprav, ali mu drugače ne omogoči izvajanja javnih
služb, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno inšpekcijo
oziroma drug nadzorni organ.
(3) Pristojni inšpektor lahko na pobudo koncesionarja
odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar je potrebno za
izvedbo storitev javnih služb.
30. člen
(Dokazovanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Koncesionar je dolžan ves čas trajanja pogodbe izpolnjevati pogoje za neposredno sklenitev koncesijske pogodbe, v
skladu s šestim odstavkom 13. člena Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah oziroma z vsakokrat veljavno zakonodajo.
(2) Koncesionar mora ob sklenitvi koncesijske pogodbe
in ves čas trajanja pogodbe izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– registracijo oziroma izpolnjevanje pogojev za opravljanje javnih služb;
– razpolagati z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju
javnih služb za njeno izvajanje na celotnem območju občine;
– razpolagati z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo;
– biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet javnih služb;
– sposobnost zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov
in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
– zagotavljati interventno izvajanje javnih služb ob vsakem času;
– usposobljenost za vodenje katastra ter razpolaganje z
ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje.
(3) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo vsakokrat veljavni
področni predpisi.
(4) Podrobneje se pogoji opredelijo v koncesijski pogodbi.

(Pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo v razmerju do koncesionarja zlasti
pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja;
– do zagotovljenih cen storitev;
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj;
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti
storitev;
– uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.

VIII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA,
ORGAN, PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE
POGODBE IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
31. člen
(Izbira koncesionarja)
(1) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo.
(2) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v
roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
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32. člen
(Sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru
pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od
prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
(4) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
33. člen
(Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
34. člen
(Pristojni organ za izvajanje koncesije)
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih
aktov v zvezi s koncesijo je občinska uprava.
IX. NADZOR IN ENOSTRANSKI UKREPI
V JAVNEM INTERESU
35. člen
(Nadzor nad izvajanjem javnih služb)
(1) Nadzor nad izvajanjem javnih služb izvaja pristojni organ oziroma služba občinske uprave. Nadzor lahko zajema vse
okoliščine v zvezi z izvajanjem javnih služb, zlasti pa zakonitost
in strokovnost izvajanja.
(2) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga
opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma
drugo institucijo.
(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
(4) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja
redne dejavnosti izvajalca in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času izvajalca. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom
občine.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik izvajalca in občine oziroma pooblaščenec.
(6) Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora podrobneje uredita koncedent in
koncesionar s koncesijsko pogodbo.
36. člen
(Inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
občinski inšpektorat, ki je pristojen za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
37. člen
(Finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja finančna revizija oziroma ima koncedent pravico,
da najame zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja,
ki se nanaša na opravljanje koncesije.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
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računovodske izkaze …), v kataster javnih služb oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora
potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
38. člen
(Nadzorni ukrepi)
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
39. člen
(Enostranski ukrepi v javnem interesu)
(1) Občina ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske
pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno
notranje koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes.
(2) Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko občina
uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem notranje
koncesijske pogodbe;
– izdajo obveznih navodil izvajalcu;
– začasni prevzem s strani občine vzpostavljene infrastrukture v upravljanje in oskrbo;
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture;
– odvzem notranje koncesije, v kolikor so razlogi za odvzem na strani izvajalca.
(3) Ukrep občine mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati izvajalca.
(4) Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v
javnem interesu se podrobneje opredelijo z notranjo koncesijsko pogodbo.
X. PRENOS KONCESIJE
40. člen
(Oblika)
(1) Prenos koncesije je dopusten zgolj v primerih, ki so
izrecno predvideni v vsakokrat veljavni zakonodaji.
(2) Izvajalec ne sme brez predhodnega pisnega soglasja
občine prenesti izvajanje koncesije na tretjo osebo.
(3) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je
bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(4) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.
XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
41. člen
(Načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
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42. člen
(Prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
43. člen
(Potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
44. člen
(Razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere
utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje
koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim
osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
– iz drugih razlogov določenih s predpisi.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve
alineje prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za
razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe),
če je uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek
prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek zavrnjen, če
je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje
ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z
vidika izvajanja koncesijskega razmerja sorodne posledice.
Pogoji iz druge oziroma tretje alineje prejšnjega odstavka, na
podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko
postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna.
Obstoj razlogov iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka se
podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih
revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni
upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
45. člen
(Odstop od koncesijske pogodbe)
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
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(2) Za kršitev koncesijske pogodbe se ne šteje akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni poti.
46. člen
(Sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali
nemogoče.
47. člen
(Prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
48. člen
(Odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če izvajalec ne začne z opravljanjem nalog iz tega odloka v za to s koncesijsko pogodbo, določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se javne službe iz 1. člena
tega odloka prenehajo izvajati kot javne službe;
– če je v javnem interesu, da se izvajanje javnih služb
preneha izvajati v obliki notranjega (in-house) koncesijskega
razmerja;
– če je proti izvajalcu uveden stečajni ali likvidacijski
postopek;
– če je bila izvajalcu izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, notranje koncesijske pogodbe ali
upravnih aktov, izdanih za izvajanje notranjega koncesijskega
razmerja, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati
nadaljnjega pravilnega izvajanja notranje koncesijske pogodbe;
– če obstaja utemeljen dvom, da izvajalec v bistvenem
delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti;
– če je po sklenitvi notranje (in-house) koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je izvajalec dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na sklenitev notranje koncesijske pogodbe;
– če izvajalec kadarkoli tekom trajanja razmerja ne izpolnjuje več pogojev za sklenitev notranje koncesijske pogodbe;
– če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz notranje
koncesijske pogodbe;
– če se je koncesija bistveno spremenila, kar terja nov
postopek izbire koncesionarja;
– če je za koncesionarja v času podelitve koncesije obstajal razlog za izključitev, zaradi katerega bi moral biti izključen iz
postopka izbire koncesionarja ali
– če koncesionar ne spoštuje odločitve koncedenta iz
šestega in sedmega odstavka 59. člena Zakona o nekaterih
koncesijskih pogodbah.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski
pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le če kršitev resno ogrozi
izvrševanje javnih služb. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha
z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
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(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) Koncesionar ni upravičen do nadomestila za predčasno prenehanje koncesijske pogodbe.
49. člen
(Odkup koncesije)
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javne
službe možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko
uveljavi odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti
občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt
in sprejeti nov predpis o načinu izvajanja javnih služb. Odkup
koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe. Z odkupom
koncesije koncedent na infrastrukturi, ki je v lasti tretjih oseb,
izven koncesionarja, ne more pridobiti lastninske ali druge sorodne pravice. O nameravanem odkupu mora koncedent pisno
obvestiti koncesionarja vsaj 1 (eno) leto vnaprej.
(2) Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent tudi obvezo
za ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju redno zaposlenih
delavcev, namenjenih opravljanju javne službe ter obvezo po
povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za
obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
(3) Odkup je lahko sporazumen ali prisilen in se izvede v
skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.
XII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
50. člen
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XIII. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
52. člen
(Uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem
ter koncesionarjem in uporabniki storitev javnih služb se lahko
dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
53. člen
(Arbitražna klavzula in prepoved prorogacije
tujega sodišča ali arbitraže)
(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev
javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij
odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega
sodišča ali arbitraže).
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(Pričetek veljavnosti odloka)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-3/2022
Luče, dne 31. maja 2022

(Višja sila)

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc

(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo
po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih
strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se
štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode,
stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javnih služb
ni možno.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirane javne službe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti
ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu
okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javnih služb v
takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesioniranih javnih služb v nepredvidljivih
okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za
zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame
Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni
in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16
in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list
RS, št. 60/11 – UPB in 66/17) je Občinski svet Občine Luče na
18. redni seji dne 31. 5. 2022 sprejel

51. člen

(uporaba izrazov)

(Spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O
nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.

1968.

Odlok o pokopališkem redu v Občini Luče

ODLOK
o pokopališkem redu v Občini Luče
1. Splošne določbe
1. člen
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom Občina Luče (v nadaljevanju: občina)
določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko
zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
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– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
– obratovanje mrliške vežice;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnovo spomenikov in vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirne tehnične normative za grobove;
– mirovalno dobo za grobove;
– način določitve cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu
pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na
enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
ter uporabnikov.
(2) Prekop umrlih določa zakon.
3. člen
(javna služba)
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne
dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna
služba, prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in
izvedbo pogreba.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje
pokopališč.
4. člen
(upravljavec pokopališč)
Upravljavec pokopališča v občini je Občina Luče.
5. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je
določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost
in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
6. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej
urejena s tem odlokom, se uporabljajo veljavni predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2. 24-urna dežurna služba
7. člen
(24-urna dežurna služba)
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(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo
voljo in na način, določen s tem odlokom. Pogrebna slovesnost
se ne organizira, če se skladno z voljo pokojnika ali njegovih
družinskih članov le-to odklanja.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa
in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba, na
krajevno običajen način oziroma način, ki ni v nasprotju z
moralo.
(5) Govorniki pri pogrebu so dožni upoštevati pieteto do
pokojnika in družine ter se distancirati od verske, rasne ali
politične nestrpnosti.
(6) Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da so na čelu
nosilci zastav, verskih simbolov in praporov, nato nosilci vencev, nosilci javnih odlikovanj in drugih priznanj ter duhovniki
s spremstvom. Za krsto oziroma žaro sledijo sorodniki, nato
pa drugi udeleženci pogreba do mesta pokopa. V primeru,
da je maša sestavni del pogreba, se pogrebni sprevod zvrsti v cerkev in po končani maši sledi sprevod iz cerkve do
groba.
(7) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
4. Pogreb
9. člen
(osnovni obseg pogreba)
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo
pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno
s pogrebno opremo.
4.1 Prijava pokopa
10. člen
(prijava pokopa)
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča iz 4. člena tega
odloka naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni
zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
4.2 Priprava pokojnika
11. člen
(priprava pokojnika)
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v
skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja
smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih
prostorov izvajalca javne službe.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine
je koncesionar.

Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali prenos
pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa.

3. Pogrebna slovesnost

4.4 Pokop

8. člen

13. člen
(pokop)
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni
prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način,
določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču.

(način izvajanja pogrebne slovesnosti)
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred
pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita
upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani
izvajalec pogrebne dejavnosti.

4.3 Minimalna pogrebna slovesnost
12. člen
(minimalna pogrebna slovesnost)
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5. Način in čas pokopa
14. člen
(način pokopa)
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem
prostoru na pokopališču.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi
in tretji alineji prejšnjega odstavka, je dovoljeno samo po predhodnem soglasju občine.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne
dejavnosti.
15. člen
(čas pokopa)
(1) Pokop na pokopališču v Lučah se lahko opravi vsak
dan med 10. in 18. uro.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
6. Način pokopa, če je plačnik občina
16. člen
(način pokopa, če je plačnik občina)
Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop z žaro.
7. Pokop zunaj pokopališča
17. člen
(pokop zunaj pokopališča)
Pokop zunaj pokopališča ni dovoljen. Dovoljen je samo
raztros pepela po predhodnem soglasju občine.
8. Mrliška vežica
18. člen
(mrliška vežica)
(1) Na pokopališču Luče je mrliška vežica. Pokojniki na
območju občine se do pokopa praviloma polagajo na mrtvaški
oder v mrliški vežici. Na željo svojcev oziroma pokojnika lahko
pokojniki do pogreba ležijo tudi doma.
(2) Mrliška vežica iz prejšnjega odstavka obratuje vsak
dan med 8. uro zjutraj in 22. uro zvečer.
9. Prva ureditev groba
19. člen
(prva ureditev groba)
Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame
ter odvoz odvečne zemlje in uvelega cvetja na odlagališče v
roku največ enega dneva po pogrebu.
10. Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču
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– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni
dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem
pogrebne dejavnosti;
– vodi evidenco o grobovih in pokopih;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
– zagotavlja uporabnost vozička za prevoz krste;
– zagotavlja ogrevanja mrliške vežice v zimskem času;
– nudi malo kuhinjo;
– zagotavlja čiščenja snega na poti od vežice do groba
pokojnika;
– zgotavlja ozvočenja govornika;
– zagotavlja praznjenje kontejnerjev za odpadke.
21. člen
(prepovedi)
Na pokopališču v občini ni dovoljeno:
– spomeniki, nagrobne ograje, razne zrasti in druga znamenja ne smejo posegati izven meja določenega grobnega
prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,50 m.
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje,
razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v
pokopališke kapacitete za odpadke;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in
naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
– opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
– uporabljati prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča;
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
11. Način oddaje grobov v najem
22. člen
(oddaja grobov v najem)
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična
oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu
groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim
mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto
njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene
druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne
pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim
odstavkom.

20. člen

23. člen

(obveznosti upravljavca pokopališča)

(pogodba o najemu groba)

Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na
pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register
sklenjenih pogodb;

Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način
plačevanja;
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– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.
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(3) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku
mirovalne dobe.

12. Posegi v prostor na pokopališču

15. Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov
in naprav ter druge pokopališke infrastrukture

24. člen

29. člen

(posegi v prostor na pokopališču)

(cenik)

(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na
pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca
pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev,
popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij
na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh
od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti
kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja
odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave
je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in
barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij
ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.

Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave
ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki oziroma najemniki po ceniku, ki ga potrjuje občinski svet.

13. Grobovi
25. člen
(zvrsti grobov)
Na pokopališču Luče so naslednje zvrsti grobov in prostorov za prostor:
– klasični grobovi (enojni in dvojni),
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
14. Okvirni tehnični normativi za grobove
26. člen
(grobovi)
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle
osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni
grobovi so globoki 1,8 m in se lahko poglobijo, če to dopuščajo
geološki pogoji, tako da znaša plast zemlje nad krsto najmanj
1,6 m. Širina enojnega groba je 1,0 m, dolžina pa do 2,3 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste
poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg
krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so globoki 1,8 m in se
lahko poglobijo, če to dopuščajo geološki pogoji, tako da znaša
plast zemlje nad krsto najmanj 1,6 m. Širina dvojnega groba je
nad 1,0 m do 2,0 m, dolžina pa do 2,3 m.

16. Nadzor
30. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja
občinska inšpekcija.
17. Prekrški
31. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo 100 EUR se kaznuje posameznik,
ki krši določila 21. člena in posameznik, ki ravna v nasprotju z
določbami 24. člena.
(2) Z denarno kaznijo 250 EUR se kaznuje samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost ter pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe,
kadar ravna v nasprotju z določbami 21. ali 24. člena.
18. Prehodne in končne določbe
32. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Luče (Uradno
glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče,
št. 4/97).
33. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2022
Luče, dne 31. maja 2022
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc

27. člen
(žarni grobovi)
(1) Žarni grobovi so zidni. V žarne grobove se pokopavajo
le žare.
(2) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
28. člen
(mirovalna doba za grobove)
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega
pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto je deset let.
(2) Mirovalna doba sme biti izjemoma krajša od desetih
let, kadar je grobna jama predhodno poglobljena in kadar nad
spodnjo krsto ostane vsaj 0,1 m zemlje, zgornja plast zemljine
pa je visoka najmanj 1,5 m.

PUCONCI
1969.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni
denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini
Puconci

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena
Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15 in 128/21) je
Občinski svet Občine Puconci na 25. redni seji dne 2. 6. 2022
sprejel
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PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o enkratni
denarni pomoči ob rojstvu otroka
v Občini Puconci
1. člen
8. člen Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu
otroka v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 117/07) se spremeni
tako, da glasi:
»Višina denarne pomoči znaša 500 EUR.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Puconci s sklepom na predlog župana.«
2. člen
Ostala določila pravilnika ostanejo enaka.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja za vse novorojence,
rojene od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 007-0002/2022
Puconci, dne 2. junija 2022
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak

SLOVENSKE KONJICE
1970.

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE), 3., 6. ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15,
12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske
Konjice na 24. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
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II. NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
3. člen
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na
podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo
pristojna ministrstva.
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način
opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih
služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov
njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
lokalne gospodarske javne službe.
III. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in
izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene
s tem odlokom.
5. člen
(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. vzdrževanje občinskih javnih cest,
8. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
9. 24-urna dežurna pogrebna dejavnost.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se
opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.

1. člen
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini
Slovenske Konjice, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov,
financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v
Občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina).

6. člen
Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav
na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju
prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi
naselja,
2. dejavnost distribucije toplote,
3. dejavnost distribucije drugih energetskih plinov.

2. člen
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne
gospodarske javne službe določene s tem odlokom.

7. člen
Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega
odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem
odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno
lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
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8. člen
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z
zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike
obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za
posamezne primere ne določa drugače.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni
obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne
določa drugače.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
9. člen
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.
1 Javno podjetje
10. člen
(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več
lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar
to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot
lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je
mogoče opravljati kot profitno.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim
podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje
občinski svet občine. V primeru, da so poleg občine, ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se ustanoviteljske
pravice izvajajo preko posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z določili zakona, ki
ureja področje lokalne samouprave ustanovijo ustanoviteljice
javnega podjetja.
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti
tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(5) Občina zagotavlja preko javnega podjetja izvajanje
gospodarske javne službe iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. točke prvega
odstavka 5. člena tega odloka.
2 Koncesija
11. člen
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne
službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki
je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za
del območja občine.
(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije,
obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za
ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje
koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo
določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 7., 8. in 9. točke prvega odstavka
5. člena in 1., 2. in 3.točke 6. člena tega odloka.
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12. člen
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim
aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši
od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
(4) Izbira koncesionarja se lahko, v določenih primerih, v
skladu z zakonodajo, opravi brez javnega razpisa.
13. člen
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave
z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave
odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
V. STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
14. člen
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja
občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih
javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z
javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne
gospodarske javne službe,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s
financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne
objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot
javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih
javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih
služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce
lokalnih gospodarskih javnih služb.
(3) Naloge iz prve, druge, tretje in pete alineje prejšnjega
odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali
podjetju.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
15. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki šteje 5 članov in ga imenuje
občinski svet občine izmed občanov na predlog svetniških
skupin v občini.
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16. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova
varstva uporabnikov po tem odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge občinskemu svetu občine in županu občine,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih
objektov in naprav v razmerju do občine.
17. člen
V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani
izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik
od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero
naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in
naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
18. člen
(1) Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge Sveta za varstvo uporabnikov dobrin iz naslova
varstva uporabnikov po tem odloku.
(2) Občinski svet je dolžan obvestiti Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in ukrepih v skladu s
poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni
od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.
VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
19. člen
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
20. člen
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov
izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je
lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok občine v skladu z zakonom.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim
se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
21. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne
službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(1) Občina je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove
predpise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 12 (dvanajstih) mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Do uskladitve in uveljavitve novih predpisov izdanih
na podlagi drugega odstavka 3. člena tega odloka ostanejo v
veljavi odloki sprejeti na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 29/10, 17/11, 44/13 – popravek, 26/14 in 17/17).
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 29/10, 17/11, 44/13 – popravek,
26/14 in 17/17).
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24. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0008/2019
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

1971.

Odlok o pokopališkem redu v Občini
Slovenske Konjice

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/
(Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 3. člena Zakona o
prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16,
15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 –
odl. US), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine
Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu
v Občini Slovenske Konjice
1 Splošne določbe
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom Občina Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko
zagotavljajo na posameznem pokopališču;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor
na pokopališču;
– zvrsti grobov;
– okvirni tehnični normativi za grobove;
– mirovalna doba za grobove;
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu
pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na
enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
ter uporabnikov.
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2. člen
(javna služba)
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne
dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna
služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo
in izvedbo pogreba.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje
pokopališč.
3. člen
(upravljavec pokopališč in pokopališča)
(1) Upravljavec pokopališč v občini je pravna oseba javnega prava, ki jo s svojim aktom določi župan občine (v nadaljnjem besedilu: upravljavec pokopališča).
(2) Na območju Občine Slovenske Konjice so naslednja
pokopališča:
1. Pokopališče Slovenske Konjice:
naselja: Slovenske Konjice, Blato, Škalce in Zgornja
Pristava, Bezina, Gabrovnik, Strtenik, Dobrava pri Konjicah,
Gabrovlje, Breg pri Konjicah, Konjiška vas, Nova vas pri Konjicah, Prežigal, Spodnja Pristava, Polene, Spodnje Grušovje,
Dobrnež, Novo Tepanje, Perovec, Tepanje in Tepanjski Vrh,
Brdo, Vešenik, Preloge pri Konjicah, Spodnje Preloge in Zeče.
2. Pokopališče Loče:
naselja: Klokočovnik, Koble, Lipoglav, Loče, Mali Breg,
Mlače, Ostrožno pri Ločah, Penoje, Podob, Suhadol, Štajerska
vas, Podpeč ob Dravinji, Spodnje Laže, Zbelovo in Zbelovska
Gora.
3. Pokopališče Sveti Jernej:
naselja: Brezje pri Ločah, Kolačno, Ličenca, Petelinjek pri
Ločah, Selski Vrh, Spodnji Jernej, Sveti Jernej in Zgornje Laže.
4. Pokopališče Žiče:
naselji Draža vas in Žiče.
5. Pokopališče Špitalič:
naselja: Kraberk, Stare Slemene, Škedenj, Špitalič pri
Slovenskih Konjicah, Tolsti Vrh, Sojek in Kamna Gora.
4. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je
določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost
in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej
urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški in občinski
predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2 24-urna dežurna služba
6. člen
(24-urna dežurna služba)
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja
smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih
prostorov izvajalca javne službe.
(2) 24-urna dežurna služba se na območju občine zagotavlja s podelitvijo koncesije.
3 Pogrebna slovesnost
7. člen
(način izvajanja pogrebne slovesnosti)
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred
pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
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(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita
upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani
izvajalec pogrebne dejavnosti ter predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo
voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in
pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem
pokopališkim redom.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(7) Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom
ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo
godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci
in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj,
krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba.
(8) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto
oziroma žaro.
(9) Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti
mora upravljavec pokopališča grob zasuti, z delom pa prične,
ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz
okolice groba.
4 Storitve pokopališko pogrebnega moštva
8. člen
(pokopališko pogrebno moštvo)
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih Slovenske Konjice, Loče, Sveti Jernej, Žiče in Špitalič
zagotavlja izvajalec pogrebne dejavnosti.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo
prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma
upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z
raztrosom pepela.
5 Pogreb
9. člen
(osnovni obseg pogreba)
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo
pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno
s pogrebno opremo.
5.1 Prijava pokopa
10. člen
(prijava pokopa)
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral
naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni
zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
11. člen
(priprava pokojnika)
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v
skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
5.2 Minimalna pogrebna slovesnost
12. člen
(minimalna pogrebna slovesnost)
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno
pokopališko moštvo obsega prevoz ali prenos pokojnika iz
mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
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5.3 Pokop
13. člen
(pokop)
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni
prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način,
določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča
pa je dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov
v grobnice verskih skupnosti.
(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice
verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava občine.
(4) Pokop zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec
pogrebne dejavnosti v skladu s tem odlokom.
6 Način in čas pokopa
14. člen
(način pokopa)
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču v Slovenskih Konjicah.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi
in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne
dejavnosti.
(4) Pokop zunaj pokopališča z raztrosom pepela na območju občine ni dovoljen.
15. člen
(čas pokopa)
(1) Pokopi na pokopališčih v občini so praviloma vsak
dan, razen ob nedeljah in državnih praznikih.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
7 Način pokopa, če je plačnik občina
16. člen
(način pokopa, če je plačnik občina)
Če je plačnik pokopa občina se opravi raztros pepela, ki
se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču v
Slovenskih Konjicah.
8 Mrliške vežice
17. člen
(mrliške vežice)
(1) Na pokopališčih v občini so mrliške vežice, katerih
uporaba je obvezna.
(2) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka obratujejo praviloma vsak dan med 8.00 zjutraj in 22.00 uro zvečer.
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(2) Najemnik groba lahko do dokončne ureditve groba na
grob postavi začasno obeležje.
10 Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču
20. člen
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču)
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na
pokopališču tako, da:
1. skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
2. oddaja prostore in grobove v najem in vodi register
sklenjenih pogodb;
3. določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
4. vodi evidenco o grobovih in pokopih;
5. organizira in nadzira dela na pokopališču;
6. skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
7. skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in
njenega funkcionalnega prostora.
21. člen
(prepovedi)
Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
1. odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
2. onesnaženje pokopaliških objektov in naprav;
3. brez soglasja upravljavca opravljati prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela v času napovedane pogrebne svečanosti,
4. vstop s kolesom, kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom, vožnja, ustavljanje in parkiranje motornih vozil, razen za potrebe opravljanja dejavnosti
upravljavca in ureditve ali vzdrževanja groba.
11 Način oddaje grobov v najem
22. člen
(oddaja grobov v najem)
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična
oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s
katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti
najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj
pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto
njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene
druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne
pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim
odstavkom.
23. člen

9 Prva ureditev groba

(pogodba o najemu groba)

18. člen

Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način
plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.

(prva ureditev groba)
Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame
ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče.
19. člen
(ureditev groba po pogrebu)
(1) Upravljalec po pogrebu zasuje grobno jamo oziroma
zapre pokrov žarne niše. Na grob položi cvetje ali ga razporedi
na stojala.
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12 Posegi v prostor na pokopališču
24. člen
(posegi v prostor na pokopališču)
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na
pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca
pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev,
popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij
na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh
od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti
kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja
odloči občinska uprava v 15. dneh. Odločitev občinske uprave
je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in
barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij
ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
13 Grobovi
25. člen
(zvrsti grobov)
Na pokopališčih v občini so naslednje zvrsti grobov in
prostorov za prostor:
– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor in grobnice,
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– žarne niše v žarnih zidovih,
– prostor za raztros pepela na pokopališču v Slovenskih
Konjicah.
26. člen
(nagrobni spomeniki)
(1) Nagrobni spomenik se postavi v skladu z načrtom
razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove posameznega
pokopališča.
(2) Na pokopališčih lahko imajo novi nagrobni spomeniki
ne enojnem ali družinskem grobu višino največ 100 cm in na
žarnem grobu največ 100 cm.
14 Okvirni tehnični normativi za grobove
27. člen
(grobovi)
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle
osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni
grobovi so talni ali zidni. Talni enojni grobovi so globoki 1,30 m
in se lahko poglobijo do 2,00 m, če to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnega groba je 1,00 m, dolžina pa 2,40 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste
poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg
krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so globoki 1,30 m in
se lahko poglobijo do 2,00 m, če to dopuščajo geološki pogoji.
Širina dvojnega groba je 2,00 m, dolžina pa 2,40 m.
(3) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V
otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare. Otroški
grobovi so globoki 1,30 m in se lahko poglobijo do 2,00 m, če
to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnega groba je 0,50 m,
dolžina pa 1,20 m.
(4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora.
(5) Vrstni grobovi so tisti, ki so razporejeni drug ob drugem
ter oblikovani in urejeni po enotnih merilih. V njih se pokojniki
pokopavajo brez poglobitve po vrstnem redu.
(6) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo
ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi
vložki in žare.
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28. člen
(žarni grobovi)
(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se
pokopavajo le žare.
(2) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
29. člen
(mirovalna doba za grobove)
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop
s krsto ne sme biti krajši od desetih let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku
mirovalne dobe. Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
15 Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov
in naprav ter druge pokopališke infrastrukture
30. člen
(cenik)
Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav
ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki oziroma najemniki cene, ki jih s sklepom potrdi občinski svet.
16 Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba
glede na enojni grob
31. člen
(razmerje grobnine)
(1) Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede
na enojni grob znaša za:
– dvojni grob: 2 kratnik cene enojnega groba;
– otroški grob: 0,85 kratnik cene enojnega groba;
– trojni grob: 3 kratnik cene enojnega groba;
– četverni grob: 4 kratnik cene enojnega groba;
– enojni grob ob zidu: 1.41 kratnik enojnega groba;
– dvojni grob ob zidu: 2,82 kratnik enojnega groba;
– trojni grob ob zidu: 4,23 kratnik enojnega groba;
– četverni grob ob zidu: 5,64 kratnik enojnega groba;
– grobnica: 4 kratnik enojnega groba;
– žarni grob: 0.89 kratnik enojnega groba.
(2) Višina grobnine se na predlog upravljavca pokopališča
določi s sklepom, ki ga sprejme občinski svet.
17 Nadzor
32. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec
javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
18 Prekrški
33. člen
(prekrški)
(1) Z globo 100,00 EUR se kaznuje posameznik, ki:
– onesnaži in odlaga odpadke izven za to določenega
prostora (druga alineja 22. člena),
– brez soglasja upravljavca opravlja prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela v času napovedane pogrebne svečanosti (peta alineja 22. člena).
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(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(3) Z globo 400,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje
javne službe.

19 Prehodne in končne določbe

(izrazi)

34. člen
(prenehanje veljavnosti)

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je
določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost
in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 35/14).

(uporaba predpisov)

35. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2019
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

1972.

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje obvezne občinske
gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek
in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje obvezne občinske gospodarske
javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe
v Občini Slovenske Konjice
1. Splošne določbe
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo
predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske gospodarske
javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Slovenske Konjice (v
nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja
do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo
javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,

2. člen

3. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko
dejavnost.
2. Predmet javne službe
4. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna
pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do
hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma
drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov
izvajalca javne službe.
3. Območje izvajanja javne službe, uporabniki
ter razmerja do uporabnikov
5. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost
izvaja na celotnem območju občine.
6. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabnice in uporabniki (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) imajo, na območju občine pravico do uporabe storitev
javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji,
določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v
primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi
predpisi.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
7. člen
(pogoji)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko
tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske
javne službe so:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in
ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt,
– da ima zaposleni najmanj dve osebi,
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnike,
– da ima najmanj eno transportno krsto,
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.
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5. Splošni pogoji za izvajanje javne službe
8. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno
in pokopališko dejavnost, in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
6. Obseg monopola
9. člen
(obseg monopola)
Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 1. člena tega odloka na območju občine se podeli enemu koncesionarju.

Uradni list Republike Slovenije
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
16. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter
druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odkup koncesije)

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske
pogodbe.

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje
tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe
pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar
zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v
koncesijski pogodbi.

11. člen

18. člen

7. Začetek in čas trajanja koncesije
10. člen
(začetek koncesije)

(čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje 5 let.
8. Viri financiranja javne službe
12. člen
(viri financiranja javne službe)
Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe:
– s plačili uporabnikov storitev javne službe,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
9. Način plačila koncesionarja
13. člen
(koncesijska dajatev)
(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna in plačila pa
se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in plačuje
koncesijska dajatev.
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve,
kar se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.
10. Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe
14. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne
službe občinske uprave in občinski svet.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje
pristojni organ občinske uprave.
11. Prenehanje koncesijskega razmerja
15. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,

(odvzem koncesije)
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede
na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za
to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno,
skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in
navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov
in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha
obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in
pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
19. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski
pogodbi.
12. Način podelitve koncesije
20. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
21. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega
akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
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(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en
ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene
pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
22. člen
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ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v
nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

(vsebina javnega razpisa)

15.3 Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi
zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka
tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka.

(odgovornost za škodo)

23. člen

28. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo,
ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

(postopek izbire koncesionarja)

15.4 Začasen prevzem

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja
javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje
župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik
in dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno
presojo vlog.
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb.

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom
javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski
pogodbi.

13. Organ, ki opravi izbor koncesionarja

(vrsta odgovornosti)

24. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 23. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati,
ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
14. Organ pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
25. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe o koncesiji)
čine.

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan ob-

29. člen
(začasen prevzem)

15.5 Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
30. člen
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju
koncesionirane javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam.
15.6 Zavarovanje odgovornosti za škodo
31. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki
jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in
za škodo.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s
koncesijsko pogodbo.
16. Končna določba

15. Druge sestavine potrebne za določitev in izvajanje
javne službe
15.1 Prenos koncesije
26. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje
javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem
koncesionarja.
15.2 Višja sila
27. člen
(dolžnosti in pravice koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov,

33. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0011/2019
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

1973.

Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske
gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18
in 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 7. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS,
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št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10, 57/11 – ORZGJS40),
3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/
(Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb) in 16. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 –
popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice
na 24. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja obvezne občinske
gospodarske javne službe 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Slovenske Konjice
1. Splošne določbe
1. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v
nadaljevanju: javna služba) v Občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe,
ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
– cene storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe.
3. člen
(uporabniki)
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba.
4. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je
določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnosti
in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko
dejavnost in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
2. Organizacijska in prostorska zasnova
opravljanja javne službe
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3. Vrsta in obseg storitev javne službe
8. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna
pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do
hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma
drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov
izvajalca javne službe.
4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo
storitev javne službe
9. člen
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe)
Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno službo s
spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom,
ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, tem odlokom in
odlokom, s katerim se ureja pokopališki red v občini.
5. Pravice in obveznosti uporabnikov
storitev javne službe
10. člen
(pravice uporabnikov)
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako
dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
11. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne
službe opravljeno storitev iz 8. člena tega odloka plačati ceno,
ki jo določi občinski svet.
6. Viri financiranja javne službe
12. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje
javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
7. Cene storitev javne službe
13. člen
(oblikovanje cen)
Cene storitev javne službe se določijo z aktom občinskega sveta na podlagi metodologije za oblikovanje cen 24-urne
dežurne službe, ki jo s svojim aktom določi vlada.

6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)

8. Nadzor nad izvajanjem javne službe

Občina zagotavlja opravljanje javne službe s podelitvijo
koncesije enemu izvajalcu javne službe (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec javne službe).

(nadzorni organ)

7. člen
(območje zagotavljanja javne službe)
Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne
občine.

14. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
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(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec
javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
9. Prekrški
15. člen
(prekrški)
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje posameznik, ki ni pridobil koncesije in na območju občine opravlja dejavnost javne
službe 24-urne dežurne pogrebne službe na območju občine.
(2) Z globo 1.000 EUR se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo 1.000 EUR se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena pravna oseba.
(4) Z globo 200 EUR se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
10. Prehodna in končna določba
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o načinu
opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb pogrebne in
pokopališke storitve ter upravljanje s pokopališči, urejanje ter
vzdrževanje pokopališč v Občini Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 46/14/ in 24/15).
17. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2019
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

TREBNJE
1974.

Sklep o določitvi zemljišč za novogradnjo
Kulturnega doma Trebnje za javno
infrastrukturo na področju kulture

Na podlagi 70. 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, 21/18
– ZNOrg in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni seji dne 1. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi zemljišč za novogradnjo
Kulturnega doma Trebnje za javno infrastrukturo
na področju kulture
I
S tem sklepom se za javno kulturno infrastrukturo določi
nepremičnine, ki so v lasti Občine Trebnje in so namenjene
kulturi, in sicer zemljišča za novogradnjo Kulturnega doma
Trebnje: parc. št. 202/3, 204/1, 204/3, 206/1, 206/2, 206/3, 207,
208, 348/5, vse k. o. Trebnje.
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II
Nepremičnine iz prejšnje točke tega sklepa se zaznamuje
v zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2022-5
Trebnje, dne 3. junija 2022
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

ŽELEZNIKI
1975.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2022

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15 in
68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji
dne 9. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2022
1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2022 (v Uradni list RS, št. 203/21) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
KONTO

OPIS

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
7000
Dohodnina
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
7030
Davki na nepremičnine
7031
Davki na premičnine
7032
Davki na dediščine in darila
7033
Davki na promet nepremičnin
in na finančno premoženje
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
7044
Davki na posebne storitve
7047
Drugi davki na uporabo blaga
in storitev
706
DRUGI DAVKI
7060
Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

Rebalans
2022-1

9.855.633
6.892.121
5.949.520
5.318.484
5.318.484
497.036
409.436
100
33.500
54.000
133.000
4.000
129.000
1.000
1.000
942.601
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710
7102
7103
711
7111
712
7120
713
7130
714
7141
72
720
7200
721
722

7220
7221
73
730
7300
731
74
740
7400
7403
741

7412

7413

7417
78
786

Št.
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UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja
TAKSE IN PRISTOJBINE
Upravne takse in pristojbine
GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
Globe in druge denarne kazni
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga
in storitev
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV
Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč in gozdov
Prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
Prejete donacije in darila
od domačih pravnih oseb
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
Prejeta sredstva iz javnih skladov
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije iz strukturnih
skladov
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije iz kohezijskega
sklada
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna – iz sredstev drugih
evropskih institucij
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE
UNIJE
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176.208
800
175.408
4.000
4.000
53.000
53.000
12.200
12.200
697.193
697.193
78.789
57.798
57.798
0

20.991
5.342
15.649
350
350
350
0
2.884.373
1.686.583
1.663.183
23.400

1.197.790

11.307

1.141.849
44.634
0
0

787
II.
40
400
4000
4001
4002
4003
4004
4009
401
4010
4011
4012
4013
4015
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4029
403
4031
409
4090
4091
4093
41
410
4100
4102
411
4111
4112
4119
412
4120

PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ
0
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
12.747.149
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
2.499.089
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
427.651
Plače in dodatki
359.726
Regres za letni dopust
15.925
Povračila in nadomestila
21.450
Sredstva za delovno uspešnost
5.493
Sredstva za nadurno delo
9.000
Drugi izdatki zaposlenim
16.057
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
68.171
Prispevek za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
34.041
Prispevek za zdravstveno
zavarovanje
27.824
Prispevek za zaposlovanje
232
Prispevek za starševsko varstvo
388
Premije kolektivnega dodatnega
in pokojninskega zavarovanja,
na podlagi ZKDPZJU
5.686
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
1.896.850
Pisarniški in splošni material
in storitve
135.598
Posebni material in storitve
261.932
Energija, voda, komunalne storitve
in komunikacije
221.082
Prevozni stroški in storitve
10.530
Izdatki za službena potovanja
2.800
Tekoče vzdrževanje
874.337
Poslovne najemnine in zakupnine
22.614
Drugi operativni odhodki
367.957
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
6.856
Plačila obresti od kreditov –
poslovnim bankam
6.856
REZERVE
99.561
Splošna proračunska rezervacija
23.866
Proračunska rezerva
70.000
Sredstva za posebne namene
5.695
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
2.918.421
SUBVENCIJE
133.795
Subvencije javnim podjetjem
30.000
Subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom
103.795
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
1.916.094
Družinski prejemki in starševska
nadomestila
16.000
Transferi za zagotavljanje socialne
varnosti
10.000
Drugi transferi posameznikom
1.890.094
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
210.664
Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
210.664
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413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
4130
Tekoči transferi občinam
4133
Tekoči transferi v javne zavode
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
4202
Nakup opreme
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
4204
Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije
4205
Investicijsko vzdrževanje
in obnove
4206
Nakup zemljišč in naravnih
bogastev
4207
Nakup nematerialnega premoženja
4208
Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
4310
Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
4323
Investicijski transferi javnim
zavodom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
750
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
7504
Prejeta vračila danih posojil
od privatnih podjetij
751
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
752
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
44 V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

Št.

657.868
58.179
599.689
0
6.973.263
6.973.263
151.170
95.442
4.182.014
1.637.229
417.831
1.187
488.390
356.376
137.000
137.000
219.376
219.376
–2.891.516

21.630
21.630
21.630
0
0
0
0
0
21.630
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C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.620.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.620.000
5003
Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih
1.620.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
211.393
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
211.393
5501
Odplačila kreditov poslovnim
bankam
125.001
5503
Odplačila kreditov drugim
domačim kreditodajalcem
86.392
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=
(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.461.279
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.–VIII.)
1.408.607
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
2.891.516
STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
1.461.279
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena
na programe in podprograme ter proračunske postavke, te
pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Železniki.«
2. člen
Spremeni se 14. člen tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko
zadolži do višine 1.620.000 evrov. Obseg poroštev občine
za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Železniki, v letu 2022 ne
sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.«
3. člen
Spremeni se 16. člen tako, da se glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2022 zadolži največ do višine 1.620.000 evrov«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.
Št. 9000-3/2022-010
Železniki, dne 9. junija 2022
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar
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DRŽAVNI ZBOR

Sklep o pravici nadomeščanja poslanke
Sklep o pravici nadomeščanja poslanca
Sklep o pravici nadomeščanja poslanca
Sklep o pravici nadomeščanja poslanca
Sklep o prenehanju mandata poslanke, ki je nastopila
funkcijo generalne sekretarke Vlade
Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora
Sklep o razrešitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o razrešitvi člana Upravnega odbora Sklada
za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne
Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz
Nuklearne elektrarne Krško
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članici Programskega sveta RTV Slovenija
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija
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VSEBINA
1955.

6015
6015
6015
6016
6016
6016
6016
6016
6017
6017
6017
6017
6018
6018
6018

6018

1958.

1959.
1960.
1961.
1962.

1963.

6019
1964.
6020

1965.

6023
1966.

BANKA SLOVENIJE

Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega
organa banke in hranilnice

1957.

6019

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti

1956.

1967.
6204

OBČINE
1946.

1947.
1948.
1949.

1950.
1951.
1952.
1953.
1954.

BISTRICA OB SOTLI

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli

1968.
6238

BOVEC

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto
2022
Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro

6238
6239

DOBJE

Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v
Enoto vrtec Dobje

6239

6241

1972.

1973.

6242
6242

GROSUPLJE

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelne št. 2415/2, 2417/5 in
2421/12, vse k.o. 1795 Velike Lipljene
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 1074/14, k.o. 1783
Grosuplje – naselje

1970.
1971.

GORENJA VAS - POLJANE

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Gorenja vas - Poljane za leto 2022
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v letu 2022
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

1969.

1974.
6243
6243

1975.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 1318/7, k.o. 1780
Blečji vrh
Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 53 CU
Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠJ 368 SSe ppip

6243
6243
6244

IG

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih organov Občine Ig

6244

KOČEVJE

Odlok o dopolnitvi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene
lastnine v splošni rabi
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije

6245
6245
6245
6246

KOPER

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorice javnega zavoda Ljudska univerza Koper, Universita'
popolare Capodistria v plačni razred za določitev
osnovne plače

6246

LITIJA

Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

6247
6247

LUČE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Luče za leto 2021
Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije
za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Luče
Odlok o pokopališkem redu v Občini Luče

6248

6248
6255

PUCONCI

Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Puconci

6258

SLOVENSKE KONJICE

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Občini Slovenske Konjice
Odlok o pokopališkem redu v Občini Slovenske
Konjice
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske
javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v
Občini Slovenske Konjice
Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne
službe v Občini Slovenske Konjice

6259
6261

6265
6267

TREBNJE

Sklep o določitvi zemljišč za novogradnjo Kulturnega doma Trebnje za javno infrastrukturo na področju kulture

6269

ŽELEZNIKI

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Železniki za leto 2022

6269
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