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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2784. Ukaz o podelitvi odlikovanja 

Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za neutrudno povezovalnost pri umestitvi novih orgel v 
koprski stolnici prejme

DR. PRIMOŽ KREČIČ

MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-28/2022-3
Ljubljana, dne 6. septembra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

2785. Ukaz o podelitvi odlikovanja 
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za prevajalsko in literarnoteoretično delo na področju 
staroindijske sanskrtske književnosti prejme

VLASTA PACHEINER KLANDER

MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-43/2022-3
Ljubljana, dne 6. septembra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

2786. Ukaz o podelitvi odlikovanja 
Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za dolgoletno neutrudno povezovalnost pri delu za duhov-
no in narodno rast Slovencev na Videmskem prejme

MSGR. MARINO QUALIZZA

MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-02-5/2020-3
Ljubljana, dne 6. septembra 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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MINISTRSTVA
2787. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju 

subvencioniranega prevoza

Na podlagi tretjega, sedmega in enajstega odstavka 
114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih 
v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 67/19, 94/21 in 54/22 – ZUJPP) in v zvezi 
z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem pro-
metu (Uradni list RS, št. 61/00) minister za infrastrukturo izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izvajanju 

subvencioniranega prevoza

1. člen
V Pravilniku o izvajanju subvencioniranega prevoza (Ura-

dni list RS, št. 7/20, 89/20, 133/21 in 140/21) se 8.a člen spre-
meni tako, da se glasi:

»8.a člen
(subvencija v mestnem linijskem prevozu potnikov)
(1) Ministrstvo z izvajalcem mestnega linijskega prevoza 

potnikov v posameznem mestnem območju sklene pogodbo 
o zagotavljanju subvencioniranih prevozov upravičencev iz 
114.b člena zakona.

(2) Do subvencije za izdano subvencionirano vozovnico 
v mestnem linijskem prevozu je upravičen izvajalec mestnega 
linijskega prevoza, ki ima z upravljavcem mestnega linijskega 
prevoza sklenjeno pogodbo.

(3) Izvajalec je upravičen do višine subvencije, ki se izra-
čuna po naslednji formuli:

S=(CEV*K*ŠTV) – Cv + Cmv,

pri čemer je:
S – subvencija za uporabo mestne vozovnice  

v območju mestnega linijskega prevoza;
CEV – cena enkratne enosmerne ali dnevne 

vozovnice kupljene v predprodaji  
za posamezno območje mestnega linijskega 
prevoza;

K – koeficient;
ŠTV – število uspešnih validacij uporabnika mestne 

vozovnice v območju mestnega linijskega 
prevoza;

Cv – skupna cena vozovnic, ki jo plačajo 
upravičenci izvajalcu za izvajanje prevoza,  
ki ga ta ne opravlja;

Cmv – skupna cena vozovnic za mestni linijski 
prevoz, ki jo plačajo upravičenci izvajalcem,  
ki tega prevoza ne opravljajo.

(4) Kadar sta za posamezno območje mestnega linijskega 
prevoza določeni cena enkratne enosmerne in cena dnevne 
vozovnice kupljeni v predprodaji, se pri obračunu višine sub-
vencije v mestnem linijskem prevozu upošteva cena vozovnice, 
ki je nižja.

(5) Vrednost K iz tretjega odstavka tega člena se na letni 
ravni določi na podlagi števila uspešnih validacij potnikov z me-
stno vozovnico in številom vseh potnikov v območju mestnega 
linijskega prevoza. Vrednost K je omejena z zgornjo mejo, ki 
zanaša 0,98 in s spodnjo mejo, ki znaša 0,45 in je odvisna od 
vrste produkta v posamezni občini.

(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena, višina subven-
cije za izvajalca iz prvega odstavka tega člena, ne sme biti višja 
od izpada prihodkov v tekočem letu, glede na prihodke od pro-
daje vozovnic in prihodke od subvencioniranih vozovnic v letu 
2019 v mestnem linijskem prevozu, povečane za 20 %. Za iz-

račun se upoštevajo prihodki iz prodaje vozovnic in subvencije, 
ki jih prejme izvajalec za sofinanciranje vozovnic upravičencev 
za mestni potniški promet.

(7) Izplačilo subvencije se ustavi, ko letni znesek izplača-
ne subvencije doseže izpad prihodkov iz prejšnjega odstavka.

(8) Če izvajalec mestnega linijskega prevoza potnikov 
zaradi bistveno povečanega števila upravičencev, poveča ob-
seg števila kilometrov mestnega linijskega prevoza potnikov 
za več kot 5 %, je upravičen do sofinanciranja dodatnih kilo-
metrov, na podlagi odobrenega predloga o povečanju obsega. 
Sofinanciranje je dovoljeno v višini 75 % operativnih stroškov 
izvajanja mestnega prometa za tekoče leto. Izvajalec predlaga 
povečanje obsega mestnega linijskega prometa na podlagi 
analize števila potnikov, zasedenosti vozil v koničnem času in 
s predložitvijo potrjenih operativnih stroškov na kilometer. Za 
izvedbo sofinanciranja se sklene aneks k pogodbi za izvajanje 
subvencioniranih prevozov.«.

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

»9. člen
(vračilo plačila subvencionirane mesečne vozovnice)
(1) Izvajalec na zahtevo upravičenca prekliče neupora-

bljeno subvencionirano mesečno vozovnico pred začetkom 
veljavnosti, na dan nakupa ali v času veljavnosti vozovnice. 
Upravičencu se vrne celotni znesek plačila.

(2) Vračilo plačila za subvencionirano mesečno vozovni-
co, ki je bila uporabljena in je aktivna, ni možno.

(3) Preklicana subvencionirana mesečna vozovnica se 
ne subvencionira.«.

3. člen
V 10. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec na zahtevo upravičenca prekliče neupora-

bljeno subvencionirano vozovnico pred začetkom veljavnosti, 
na dan nakupa ali v času veljavnosti vozovnice. Upravičencu 
se vrne celotni znesek plačila.«.

Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
V četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se v prvem 

stavku za besedo »preklic«, doda beseda »uporabljene«.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-277/2022/15
Ljubljana, dne 30. avgusta 2022
EVA 2022-2430-0059

Mag. Bojan Kumer
minister 

za infrastrukturo

2788. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o financiranju in sofinanciranju vlaganj 
v gozdove

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 
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– ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 
77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o financiranju  

in sofinanciranju vlaganj v gozdove

1. člen
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v 

gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 
63/10, 54/14, 60/15, 86/16 in 31/19) se v Prilogi 2 tabela 3 
nadomesti z novo tabelo 3, ki je kot Priloga sestavni del tega 
pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-376/2022
Ljubljana, dne 2. septembra 2022
EVA 2020-2330-0081

Irena Šinko
ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 

 

»Tabela 3 – Varstvo pred žuželkami in boleznimi 

 

 

Vrsta dela Postopek Normativ (N) 
  €/drevo 

Postavitev pasti 

enojne 

dvojne 

zvezdaste 

8 pasti/8 ur  

1,3 norme za enojno past  

1,5 norme za enojno past 

Čiščenje in vzdrževanje pasti 

enojne 

dvojne 

zvezdaste 

prehodi 

10 minut/past 

1.2 norme za enojno past 

1.3  norme za enojno past 10 minut 

/ (št. pasti - 1) 

Polaganje in izdelava lovnih nastav 

– podiranje in izdelava 
 
– lupljenje lovnih debel 
 
– požig ali drobljenje 
ostankov lovnih nastav 
 
– škropljenje  
lovnih nastav 
 
– zlaganje lovnega kupa 
 
– lupljenje na cerado  
in zložitev kupa 
 
– požig lubja 
 
– požig ali drobljenje 
lovnega kupa 
 
– prehodi 

N za sečnjo (10 €/drevo) 
 

N za sečnjo*0,70 (7 €/drevo) 
 

20-40 min/drevo (6 €/drevo)  
 
 

30 min/drevo (6 €/drevo) 
 
 

N za sečnjo*0,40 (6 €/drevo)  
 
N za sečnjo*0,70*0,50 (8 €/drevo)  

 
 

20 min/drevo (2,5 €/drevo) 
 

20-40 min/drevo (6 €/drevo)  
 
 

10 min/drevo (1,5 €/drevo) 

Oddvojitev kupa od podlubnikov napadenih sečnih 
ostankov od okolja s PVC folijo (namestitev  
in odstranitev folije) 

prostornina do 2,0 m3 30 min 
prostornina od 2,0–4,0 m3 45 min 

prostornina nad 4,0 m3 60 min 
Odstranjevanje polparazitskih cvetnic z drevja  
(do vključno drogovnjaka, v primerih, ko je ogrožen 
sestoj in drevo) 

odstranjevanje 
20 min/drevo 3,50€/drevo 
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Vzpostavljanje gozdne higiene: 
- poškodovanih je do 30 % nosilcev v debeljaku 

iglavcev 
- poškodovanih je nad 30 % nosilcev v debeljaku 

iglavcev ali do 30 % nosilcev v močnejšem 
drogovnjaku 

- poškodovano od 30 % do 50 % nosilcev v 
močnejšem drogovnj aku iglavcev 

- močno poškodovani letvenjaki in drogovnjaki 

Pospravilo polomljenih, 
svežih vrhov iglavcev 
zaradi ujm 

4 ure/ha 8 ur/ha 

              16 ur/ha 24 ur/ha 
Stroški sanitarne sečnje in traktorskega spravila 
okuženega ali z insekti napadenega oz. močno 
poškodovanega drevja, za katerega Zavod z veliko 
gotovostjo ugotovi, da okuženost, napadenost z 
insekti oz. močna poškodovanost izvirajo iz 
varovalnega gozda oz. gozdnega rezervata, ki sta 
razglašena z aktom vlade 

  
       24 EUR/m3 

Zatiranje bolezni in škodljivcev gozdnega drevja  Delo se obračunava na podlagi 
porabljenega časa (ur) 

Druga preventivna varstvena dela pred požari, 
žuželkami in nevarnimi rastlinskimi boleznimi 

 Delo se obračunava na podlagi 
porabljenega časa (ur) 

Načrtovana dela v varovalnih gozdovih in v gozdovih 
na hudourniških območjih 

 Delo se obračunava na podlagi 
porabljenega časa (ur) 

«. 
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SODNI SVET
2789. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 21. seji 23. junija sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške funkcije

Nataši Butina Mrakič, višji sodnici svetnici na Višjem so-
dišču v Kopru, z iztekom dne 31. 8. 2022 preneha sodniška 
funkcija iz razloga po 4. točki prvega odstavka 74. člena Zako-
na o sodniški službi.

Predsednik 
Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2790. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za avgust 2022

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re-
publike Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za avgust 2022
Cene življenjskih potrebščin so bile avgusta 2022 v pri-

merjavi s prejšnjim mesecem nespremenjene.

Št. 9626-298/2022/5
Ljubljana, dne 2. septembra 2022
EVA 2022-1522-0025

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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