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VLADA

2260. Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon 
dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, 
iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020

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

U R E D B O
o izvajanju podukrepa pomoč za zagon 

dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij,  
iz Programa razvoja podeželja Republike 

Slovenije za obdobje 2014–2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon 
dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (v nadaljnjem 
besedilu: podukrep), ki je del ukrepa razvoj kmetij in podjetij 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdo-
bje 2014–2020, potrjenega z Izvedbenim sklepom Komisije 
z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja po-
deželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD 
NP 0012020, zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom 
Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. decembra 2016 o odobritvi 
spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849, (v 
nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in dostopnega na sple-
tni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter na spletni strani programa 
razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).

(2) Ta uredba določa namen podukrepa, upravičence, 
pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, po-
goje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičencev in finančne 
določbe za izvajanje:

1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu 
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ri-
bištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 

Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/1199 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o spre-
membi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za 
zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih priza-
dele naravne nesreče (UL L št. 176 z dne 7. 7. 2017, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj pode-
želja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z 
Uredbo (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. maja 2017 o vzpostavitvi programa za podporo strukturnim 
reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) 
št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (UL L št. 129 z dne 19. 5. 
2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);

3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju 
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb 
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. mar-
ca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave 
ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s ka-
znimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L št. 138 z dne 25. 5. 
2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativ-
nega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev 
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna 
plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost 
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene 
z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. fe-
bruarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropske-
ga parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega 
in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil 
in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, 
podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L 
št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);

5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
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Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2015/1367 z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane 
uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih 
za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z dne 
8. 8. 2015, str. 7);

6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 
18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2016/1997 z dne 15. novembra 2016 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe programov razvoja 
podeželja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju dr-
žavljanov tretjih držav ter o popravku navedene uredbe (UL L 
št. 308 z dne 16. 11. 2016, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 808/2014/EU);

7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim admini-
strativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja 
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2017/1242 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbe-
ne uredbe (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi 
za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 178 
z dne 11. 7. 2017, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
809/2014/EU).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. majhna kmetija je kmetija, ki ima v upravljanju najmanj 3 

in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem 
besedilu: PKP), katerih več kot 50 odstotkov leži v območjih z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravil-
nikom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem 
besedilu: OMD), redi vsaj 3 glave velike živine (v nadaljnjem 
besedilu: GVŽ) in manj kot 15 GVŽ ter zagotavlja obtežbo s 
travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,7 GVŽ travojedih živali/ha 
trajnega travinja, pri čemer velja izjema za kmetije, vključene v 
kontrolo ekološkega kmetovanja, ki morajo zagotavljati obtežbo 
s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha 
trajnega travinja;

2. polna delovna moč (v nadaljnjem besedilu: PDM) je 
obseg dela 1.800 ur letno;

3. izračunana vrednost PDM iz prejšnje točke na kmetiji 
predstavlja naslednje vrednosti, pri čemer se lahko član kmetije 
oziroma oseba, zaposlena na kmetiji, opredeli samo za eno 
možnost:

– 1 PDM za osebo, ki je pokojninsko, invalidsko in zdra-
vstveno zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejav-
nosti,

– 1 PDM za osebo, ki je za polni delovni čas zaposlena na 
kmetiji in delo opravlja na podlagi veljavne pogodbe o zaposli-
tvi, sklenjene v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja,

– osebi, ki je za krajši delovni čas zaposlena na kmetiji in 
delo opravlja na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi, skle-
njene v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, se PDM 
izračuna glede na število ur zaposlitve,

– 0,8 PDM za člana kmetije, ki je brezposelna oseba po 
zakonu, ki ureja trg dela, in je zdravstveno zavarovan iz naslo-
va opravljanja kmetijske dejavnosti,

– 0,5 PDM za člana kmetije, ki je brezposelna oseba po 
zakonu, ki ureja trg dela,

– 0,3 PDM za člana kmetije, ki je študent ali študentka,
– 0,3 PDM za člana kmetije, ki je upokojenec ali upoko-

jenka,
– 0,2 PDM za člana kmetije, ki je dijak ali dijakinja,
– 0,5 PDM za člana kmetije, starega 15 let in več, ki ni na-

veden v zgornjih alinejah in ni v delovnem razmerju na kmetiji;
4. travojede živali iz 1. točke tega člena so: govedo, 

drobnica, kopitarji in divjad iz obore (navadni jeleni, damjaki in 
mufloni) ter druga rastlinojeda divjad za prirejo mesa;

5. trajno travinje so površine z naslednjimi vrstami rabe: 
1300 – trajni travnik, 1320 – travinje z razpršenimi neupraviče-
nimi značilnostmi, 1222 – ekstenzivni sadovnjak;

6. GVŽ je ekvivalent, ki se izračuna iz koeficientov za 
izračun GVŽ za posamezne vrste in kategorije rejnih živali v 
skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali 
in evidenco rejnih živali;

7. mikropodjetja in mala podjetja so podjetja, ki izpolnjuje-
jo merila iz Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 
17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 
št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeni s poprav-
kom Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim 
trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 349 z 
dne 5. 12. 2014, str. 67);

8. metodologija Farm Accountancy Data Network (v na-
daljnjem besedilu: FADN) je v skladu s pravilnikom, ki ureja 
delovanje mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohod-
kih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo kmetijsko 
knjigovodstvo po metodologiji FADN, opredeljeni način in oblika 
zapisovanja računovodskih podatkov;

9. obseg PKP se izračuna na podlagi prijavljenih grafičnih 
enot rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem 
besedilu: GERK) iz pravilnika, ki ureja register kmetijskih go-
spodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG). Glede na različne 
rabe GERK se za en hektar PKP šteje največja upravičena 
površina GERK, razen pri vrstah rabe GERK 1181 – trajne 
rastline na njivskih površinah, kjer pridelava ni v tleh, 1191 – 
rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, in 1420 – plantaže gozdnega 
drevja, kjer se upošteva celotna grafična površina. Za preračun 
1 ha PKP se šteje:

– 1 ha njivskih površin (raba GERK 1100 – njiva, 1150 – 
njiva za rejo polžev, 1131 – začasno travinje, 1161 – hmeljišče 
v premeni, 1170 – jagode na njivi in 1610 – kmetijsko zemljišče 
v pripravi),

– 2 ha travniških površin (raba GERK 1222 – ekstenzivni 
sadovnjak, 1300 – trajni travnik in 1320 – travinje z razpršenimi 
neupravičenimi značilnostmi),

– 0,25 ha trajnih nasadov (raba GERK 1160 – hmeljišče, 
1180 – trajne rastline na njivskih površinah (drevesnice, nasadi 
belušev, artičok), 1181 – trajne rastline na njivskih površinah, 
kjer pridelava ni v tleh, 1211 – vinograd, 1212 – matičnjak, 
1221 – intenzivni sadovnjak, 1230 – oljčnik, 1240 – ostali trajni 
nasadi). Za hitro rastoče panjevce se upoštevajo le nasadi 
hitro rastočega panjevca iz točke (k) prvega odstavka 4. člena 
Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila 
kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske 
politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in 
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) 
št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L 
št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 100),

– 0,1 ha rastlinjakov (raba GERK 1190 – rastlinjak, 1191 – 
rastlinjak, kjer pridelava ni v tleh, in 1192 – rastlinjak s sadnimi 
rastlinami),

– 8 ha plantaže gozdnega drevja (raba GERK 1420 – 
plantaže gozdnega drevja).
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3. člen
(organi PRP)

(1) Organ upravljanja PRP 2014–2020 iz drugega od-
stavka 65. člena Uredbe 1305/2013/EU je ministrstvo. Naloge 
organa upravljanja opravljata ministrstvo in Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija).

(2) Akreditirana plačilna agencija iz drugega odstavka 
65. člena Uredbe 1305/2013/EU je agencija.

(3) Certifikacijski organ iz drugega odstavka 65. člena 
Uredbe 1305/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor 
proračuna.

(4) Odbor za spremljanje iz drugega odstavka 47. člena 
Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Programa ra-
zvoja podeželja Republike Slovenije.

II. VSEBINA PODUKREPA

4. člen
(namen podukrepa)

Namen podukrepa je ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, 
katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD, izboljšanje 
konkurenčnosti, povečanje produktivnosti, izboljšanje potenci-
ala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvo-
dov, izboljšanje ekonomske in okoljske učinkovitosti majhnih 
kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, 
ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zarašče-
nosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

5. člen
(upravičenec)

Upravičenec do podpore v okviru podukrepa je nosilec 
kmetije, ki je vpisana v RKG.

6. člen
(splošni pogoji za pridobitev podpore)

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. v letu objave javnega razpisa mora vložiti zbirno vlogo v 

skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike;
2. iz zbirne vloge iz prejšnje točke izhaja, da ima kmetija 

v upravljanju najmanj 3 in manj kot 6 ha PKP;
3. skupno število živali na kmetiji mora biti večje ali enako 

3 GVŽ in manjše od 15 GVŽ, kar je razvidno iz evidence rejnih 
živali iz pravilnika, ki ureja evidenco imetnikov rejnih živali in 
evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: evidenca rejnih 
živali) v letu objave javnega razpisa;

4. iz zbirne vloge iz 1. točke tega člena in iz podatkov 
iz evidence rejnih živali v letu objave javnega razpisa izhaja, 
da ima kmetija obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 
0,7 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja;

5. ne glede na določeno obtežbo iz prejšnje točke mora 
imeti kmetija, vključena v kontrolo ekološkega kmetovanja, 
obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih 
živali/ha trajnega travinja;

6. več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč, ki jih ima kme-
tija v upravljanju na dan oddaje zbirne vloge iz 1. točke tega 
člena, se mora nahajati v OMD;

7. v skladu s tretjim pododstavkom četrtega odstavka 
19. člena Uredbe 1305/2013/EU je podpora omejena na kme-
tije, ki ustrezajo opredelitvi pojma mikro in malih podjetij, pri 
čemer se letni promet kmetije ugotavlja:

– na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov iz zadnjega 
izkaza poslovnega izida oziroma iz zadnjih standardnih rezulta-
tov FADN za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, pri čemer 
se upošteva leto pred objavo javnega razpisa, ali

– po pokritju, opredeljenem v prilogi 1, ki je sestavni del 
te uredbe;

8. pri ugotavljanju velikosti kmetije iz prejšnje točke z vi-
dika števila zaposlenih oseb se kot zaposlene osebe na kmetiji 

upošteva podatek o skupnem številu PDM na dan oddaje vloge 
na javni razpis, ki se izračuna iz PDM družinskih članov na 
kmetiji in PDM oseb, zaposlenih na kmetiji, ki delo opravljajo 
na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi, sklenjene v skladu s 
predpisi, ki urejajo delovna razmerja;

9. k vlogi na javni razpis mora priložiti poslovni načrt za 
obdobje treh let, v katerem prikaže aktivnosti za ohranjanje 
obsega kmetijske proizvodnje v celotnem obdobju izvajanja po-
slovnega načrta in izpolnjevanje vsaj enega cilja, ki prispeva h 
gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj enega cilja, ki prispeva 
k doseganju horizontalnih ciljev (v nadaljnjem besedilu: poslov-
ni načrt). Če se cilji nanašajo na naložbe, mora upravičenec v 
poslovnem načrtu opredeliti višino sredstev za kritje teh ciljev. 
Aktivnosti iz poslovnega načrta niso izpolnjene v primerih, ko je 
bila za stroške za izpolnitev izbranega naložbenega razvojnega 
cilja že izdana odločba o pravici do sredstev iz naslova ostalih 
ukrepov PRP 2014–2020. Seznam ciljev, skupaj s sestavinami 
poslovnega načrta, je določen v prilogi 3, ki je sestavni del te 
uredbe.

7. člen
(splošni pogoji za vlagatelja ob vložitvi vloge na javni razpis)

Splošni pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati ob oddaji 
vloge na javni razpis, so:

1. ne sme biti izključen iz prejemanja podpore iz podukre-
pa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;

2. stalno prebivališče mora imeti prijavljeno na ozemlju 
Republike Slovenije;

3. za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt tran-
sakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

8. člen
(merila za ocenjevanje vlog)

(1) Med vlogami, prispelimi na javni razpis, za podporo 
iz naslova podukrepa, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov 
najvišjega možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo 
višje število točk pri merilih za ocenjevanje vlog, do porabe 
razpisanih sredstev.

(2) Merila za ocenjevanje vlog so:
1. socialno-ekonomski vidik:
– število PDM na kmetiji,
– povečanje obsega proizvodnih kapacitet (kmetijska ze-

mljišča v upravljanju, GVŽ),
– vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katere 

končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o 
delovanju Evropske unije,

– vključenost upravičenca v shemo kakovosti izbrana 
kakovost;

2. prispevek k horizontalnim ciljem:
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje,
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije,
– prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne 

spremembe,
– vključenost kmetije v ukrepe dobrobit živali, kmetijsko-

-okoljska-podnebna plačila ali ekološko kmetovanje iz PRP 
2014–2020;

3. geografski vidik:
– težavnost kmetovanja: povprečno število točk na kmetiji, 

ki se izračunajo v skladu s pravilnikom, ki ureja način točkov-
anja kmetijskih gospodarstev, ki imajo kmetijska zemljišča v 
OMD,

– naslov ali sedež kmetije glede na seznam občin, ki 
ležijo na problemskih območjih iz priloge 4, ki je sestavni del 
te uredbe.

(3) Podrobnejša merila in točkovnik za izbor vlog se do-
ločijo v javnem razpisu.

(4) Če ima upravičenec sedež kmetije na območju iz 
9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, 
št. 52/10 in 46/14 – ZON-C; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se 
vloga na javni razpis, ne glede na merila za ocenjevanje vlog, 
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določena v drugem odstavku tega člena, oceni z dodatnimi 
10 odstotki najvišjega možnega števila točk v skladu s šestim 
odstavkom 11. člena ZTNP-1, če cilji poslovnega načrta iz 
9. točke 6. člena te uredbe prispevajo k razvojnim usmeritvam 
iz 1., 4. oziroma 15. točke prvega odstavka 10. člena ZTNP-1. 
Dodatno pridobljene točke se ne upoštevajo pri doseganju 
vstopnega praga točk iz prvega odstavka tega člena.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vloga na 
javni razpis oceni z dodatnimi 10 odstotki najvišjega možnega 
števila točk, če ima upravičenec sedež kmetije zunaj območja 
narodnega parka, na tem območju pa ima kmetijske površine 
v uporabi. Dodatno pridobljene točke se ne upoštevajo pri do-
seganju vstopnega praga točk iz prvega odstavka tega člena.

9. člen
(obveznosti upravičenca)

Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do 
sredstev, mora izpolniti naslednje obveznosti:

1. najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odloč-
be o pravici do sredstev mora začeti z izvajanjem poslovnega 
načrta;

2. cilje iz poslovnega načrta mora izpolniti najpozneje 
v roku 36 mesecev po datumu izdaje odločbe o pravici do 
sredstev;

3. za izpolnjevanje ciljev iz 9. točke 6. člena te uredbe se 
upoštevajo samo aktivnosti, ki so nastale po datumu oddaje 
vloge na javni razpis;

4. do izplačila drugega obroka podpore ne sme zmanjšati 
obsega PKP, s katerimi vstopa v podukrep, za več kot 10 od-
stotkov, pri čemer obseg PKP nikoli ne sme biti manjši od 3 ha 
PKP, razen v primeru višje sile;

5. do izplačila drugega obroka podpore mora, razen v 
primeru višje sile, zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v 
obsegu vsaj 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja, skupni GVŽ pa ne 
sme biti manjši od 3 GVŽ;

6. ne glede na določeno obtežbo iz prejšnje točke mora 
kmetija, vključena v kontrolo ekološkega kmetovanja, razen v 
primeru višje sile, zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v 
obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja;

7. vsako leto izvajanja poslovnega načrta, vključno z le-
tom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka, mora oddati 
zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov 
kmetijske politike;

8. v skladu s 13. členom Uredbe 808/2014/EU mora izpol-
njevati zahteve glede označevanja vira sofinanciranja. Zahteve 
so opredeljene tudi v Navodilih za informiranje in obveščanje 
javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa ra-
zvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, 
ki so objavljena na spletni strani programa razvoja podeželja;

9. še pet let od dneva izplačila drugega obroka podpore 
mora:

– hraniti in omogočiti dostop do dokumentacije, ki je pod-
laga za dodelitev in izplačilo sredstev in

– omogočiti kontrolo na kraju samem agenciji, ministrstvu, 
revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s 
strani ministrstva, ter drugim nadzornim organom Evropske 
unije in Republike Slovenije.

10. člen
(finančne določbe)

(1) Podpora v okviru podukrepa se dodeli kot pavšalno 
plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči.

(2) Znesek podpore znaša do vključno 5.000 eurov na 
upravičenca.

(3) Podpora iz prejšnjega odstavka se izplača v dveh 
obrokih, in sicer:

– prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev ob 
izdaji odločbe o pravici do sredstev,

– drugi obrok v višini 30 odstotkov dodeljenih sredstev 
na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo po pravilni izvedbi 

aktivnosti iz poslovnega načrta, v skladu s časovnim načrtom 
iz odločbe o pravici do sredstev.

(4) Podpora v okviru podukrepa se upravičencu dodeli 
samo enkrat v programskem obdobju 2014–2020.

(5) Za podukrep je v programskem obdobju 2014–2020 
namenjenih 20.000.000 eurov, in sicer 15.000.000 eurov 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in 
5.000.000 eurov iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

III. VLOGA IN POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV

11. člen
(javni razpis)

(1) Sredstva iz podukrepa se razpišejo z zaprtim javnim 
razpisom.

(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka objavi ministrstvo 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok, do katerega se 
vlagajo vloge na javni razpis, se določi v javnem razpisu. Vla-
ganje vlog na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku 
21 dni po objavi javnega razpisa za podukrep v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

(3) Ministrstvo objavi razpisno dokumentacijo za izved-
bo javnega razpisa na svojih spletnih straneh. Navodila za 
izpolnjevanje prijavnih obrazcev in vnos vloge se objavijo na 
spletnih straneh ministrstva in agencije.

(4) V javnem razpisu se podrobneje določijo višina razpi-
sanih sredstev, upravičenci, pogoji za dodelitev sredstev in me-
rila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, postopki 
za vložitev vloge, zahtevka za izplačilo sredstev in obveznosti 
upravičenca.

12. člen
(vlaganje vloge na javni razpis)

(1) Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s 
prilogami.

(2) Upravičenec se pred elektronsko vložitvijo vloge iz 
prejšnjega odstavka prijavi pri agenciji.

(3) Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega od-
stavka agencija vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: 
http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upravičenec ali njegov 
pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digi-
talnim potrdilom prijavi v informacijski sistem agencije. Upravi-
čenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži 
prijavni obrazec v informacijski sistem agencije.

(4) V skladu s poenostavitvami postopkov iz 11. člena 
Uredbe 809/2014/EU upravičenec ali njegov pooblaščenec 
vlogo na javni razpis, spremembe vloge na javni razpis ali 
zahtevke, dokazila in izjave pošilja agenciji po elektronski poti. 
Vlogo na javni razpis izpolnjuje elektronsko in jo pošlje agenciji 
v elektronski obliki, podpisano z varnim elektronskim podpisom 
s kvalificiranim potrdilom. Priloge in dokazila upravičenec pre-
dloži kot skenogram ali jih pošlje prek ponudnika poštnih sto-
ritev na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. Na 
ovojnici morata biti razvidna naslov in oznaka javnega razpisa, 
na katerega se prijavlja.

13. člen
(obravnava vloge)

(1) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje po-
goje, se oceni na podlagi meril, določenih s to uredbo in 
podrobneje opredeljenih v javnem razpisu. Med vlogami, ki 
presežejo vstopni prag iz 8. člena te uredbe, se izberejo tiste, 
ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni 
javni razpis.

(2) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vsto-
pne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne 
zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.
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(3) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog 
na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število 
prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi 
ponderiranja meril za izbor vlog, ki se določi v javnem razpisu.

(4) Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici 
do sredstev, ki jo izda agencija.

(5) V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU agencija 
zavrne vlogo na javni razpis in zahtevek za izplačilo sredstev, 
če ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za prido-
bitev podpore.

14. člen
(izplačilo sredstev)

(1) Upravičencu se prvi obrok podpore izplača na podlagi 
izdane odločbe o pravici do sredstev.

(2) Upravičenec vloži zahtevek za izplačilo drugega obro-
ka podpore najpozneje v treh mesecih po izvedbi poslovnega 
načrta. Vložitev zahtevka za izplačilo drugega obroka mora biti 
v skladu s časovnim načrtom iz odločbe o pravici do sredstev. 
Pogoj za izplačilo drugega obroka podpore je izpolnjevanje 
obveznosti iz 9. člena te uredbe.

(3) Upravičenec mora:
– zahtevku za izplačilo drugega obroka podpore priložiti 

dokazila o izpolnitvi ciljev iz poslovnega načrta, ki se glasijo na 
upravičenca in na podlagi katerih je mogoče preveriti dejansko 
stanje, navedeno v zahtevku za izplačilo drugega obroka pod-
pore (računi, potrdila, dovoljenja, pogodbe, izpisi, certifikati, 
dokumenti za identifikacijo premičnin, fotografije nepremičnin 
pred naložbo in po njej ipd.);

– za pridobitev dela podpore, ki je namenjena pokri-
tju naložbenih razvojnih ciljev, zahtevku za izplačilo drugega 
obroka podpore predložiti dokazila o porabljenih sredstvih za 
ta namen;

– v primeru, da poslovni načrt vsebuje tudi naložbe v me-
hanizacijo in opremo, v zahtevku za izplačilo drugega obroka 
podpore navesti identifikacijske podatke (komercialna oznaka, 
tip, ID-številka ipd.), izjavo o vključitvi stroja ali opreme v proi-
zvodni proces do izplačila drugega obroka podpore in dokazilo 
o lastništvu stroja in opreme. Izvirnike listin z identifikacijskimi 
podatki ter dokazila o nakupu in lastništvu, ki se glasijo na 
upravičenca, mora upravičenec hraniti na kmetiji in jih predložiti 
v primeru kontrole na kraju samem;

– v primeru, da poslovni načrt vsebuje naložbe oziroma 
aktivnosti, ki se izvajajo na kmetijskih zemljiščih, v zahtevku za 
izplačilo drugega obroka podpore navesti podatek o GERK-u 
ter v primeru, da se naložba oziroma aktivnost ne izvede na 
celem GERK-u, priložiti skico GERK-a z označeno lokacijo;

– v primeru, da poslovni načrt vsebuje naložbe v objekte, 
na kmetiji hraniti dokazila, s katerimi dokazuje, da so dela opra-
vljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje 
prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja;

– v primeru, da poslovni načrt vsebuje naložbe v izvedbo 
agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih, na kmetiji hraniti 
dokazila, ki jih za izvedbo agromelioracij predpisuje zakon, ki 
ureja kmetijska zemljišča, ter dokazila, ki jih zahtevajo predpisi 
s področja varovanja okolja.

(4) Stroški, ki so nastali za namen izpolnitve naložbenih 
razvojnih ciljev iz 9. točke 6. člena te uredbe, niso upravičeni 
do financiranja iz naslova ostalih ukrepov PRP 2014–2020.

(5) Če je višina sredstev za pokritje naložbenih razvojnih 
ciljev, glede na predložena dokazila iz druge alineje tretjega od-
stavka tega člena, enaka ali presega znesek pavšalne podpo-
re, se upravičencu izplača podpora v višini odobrene pavšalne 
podpore, za katero se šteje, da je v celoti namenjena pokritju 
naložbenih razvojnih ciljev.

(6) Podrobnejše zahteve glede prilog in dokazil ob vlaga-
nju zahtevka za izplačilo sredstev se določijo v javnem razpisu.

(7) Na podlagi zahtevka za izplačilo drugega obroka pod-
pore, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena ter javnega razpisa, in 
opravljenih kontrol iz 16. člena te uredbe se sredstva izplačajo 
na transakcijski račun upravičenca.

15. člen
(objava podatkov o prejemnikih sredstev)

Podatki o upravičencih, ki so prejeli sredstva na podlagi 
te uredbe, se objavijo na spletni strani agencije v skladu s 111. 
in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.

16. člen
(izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti)

(1) Kontrole se izvajajo v skladu z Uredbo 1306/2013/EU 
in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje kontrol je pristojna agen-
cija.

(2) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v 
skladu s 63. členom Uredbe 1306/2013/EU, 63. členom Uredbe 
809/2014/EU in zakonom, ki ureja kmetijstvo, razen v primeru 
višje sile in izjemnih okoliščin iz 17. člena te uredbe. Podrob-
nejša opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu 
kršitev in sankcij iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

17. člen
(višja sila in izjemne okoliščine)

(1) Po tej uredbi se priznavajo primeri višje sile in izje-
mnih okoliščin v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 
1306/2013/EU.

(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec 
ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti agencijo in pre-
dložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je 
višja sila nastala, oziroma ko je upravičenec oziroma njegova 
pooblaščena oseba to zmožna storiti.

(3) Če poslovni načrt vsebuje tudi naložbe v osnovna 
sredstva (zgradbe, kmetijska mehanizacija in strojna opre-
ma, informacijsko komunikacijska tehnologija ipd.) se kraja 
in namerno uničenje ali poškodovanje teh osnovnih sredstev, 
razen cestne infrastrukture, ne štejeta za višjo silo ali izjemno 
okoliščino iz prvega odstavka tega člena. V tem primeru mora 
upravičenec to osnovno sredstvo vrniti v stanje pred nastan-
kom dogodka, v nasprotnem primeru pa mora vrniti vsa dode-
ljena sredstva.

(4) O obstoju višje sile ali izjemnih okoliščin odloči agen-
cija.

IV. KONČNA DOLOČBA

18. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-27/2017
Ljubljana, dne 31. avgusta 2017
EVA 2017-2330-0023

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 1: Skrajšana oblika kalkulacij, prirejenih za prijavo na javne razpise v okviru PRP  
2014–2020 za leto 2017  

V nadaljevanju dokumenta so prikazane kalkulacije, ki so namenjene za prijavo na javne razpise v 
okviru PRP 2014–2020 za leto 2017. Kalkulacije so povzete po Katalogu kalkulacij za načrtovanje 
gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, ki so ga izdelali kmetijski svetovalci specialisti za ekonomiko 
kmetijstva pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. V tabelah so prikazane zbirne vrednosti 
kalkulacij (intenzivnost proizvodnje, različne vrednosti tržnih proizvodov, prihodek, spremenljivi stroški 
in pokritje). Od kalkulacij v Katalogu kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji se 
razlikujejo v upoštevanju proračunskih plačil. V kalkulacijah, prikazanih v katalogu kalkulacij, so v 
izračunih upoštevana nekatera proračunska plačila, tako je del prihodka tudi del proračunskih plačil. V 
tem dokumentu pa so prikazane zbirne vrednosti kalkulacij, v katerih med prihodki niso upoštevana 
proračunska plačila. Tako je pri načrtovanju proizvodnje treba upoštevati prihodek od proračunskih 
plačil na nivoju celotne kmetije. Ostala metodologija priprave in uporabe kalkulacij pa je identična z 
uporabo kataloga kalkulacij.  

POLJEDELSTVO IN TRAVINJE 
 

PŠENICA          
          
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi        
Pridelek (t/ha)         4,0 4,5 5,0 6,0 7,0
Vrednost pridelka   150,00 €/t 600 675 750 900 1.050
Proračunska plačila (REG)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     150,00 €/t 600 675 750 900 1.050
SPREMENLJIVI STROŠKI       760 799 837 959 1.031
POKRITJE pri ceni     150,00 €/t -160 -124 -87 -59 19
Pokritje pri ceni   130,00 €/t -240 -214 -187 -179 -121
Pokritje pri ceni   170,00 €/t -80 -34 13 61 159
Pokritje pri ceni     190,00 €/t 0 56 113 181 299
Vstopni DDV         72 75 78 88 93

 

PŠENICA, ekološka pridelava       
          
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi       
Pridelek (t/ha)         2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Vrednost pridelka   350,00 €/t 700 875 1.050 1.225 1.400
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     350,00 €/t 700 875 1.050 1.225 1.400
SPREMENLJIVI STROŠKI       896 939 982 1.024 1.072
POKRITJE pri ceni     350,00 €/t -196 -64 68 201 328
Pokritje pri ceni   250,00 €/t -396 -314 -232 -149 -72
Pokritje pri ceni   400,00 €/t -96 61 218 376 528
Pokritje pri ceni     450,00 €/t 4 186 368 551 728
Vstopni DDV         93 95 98 100 104
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PIRA, ekološka pridelava        
          
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi       
Pridelek (t/ha)         2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Vrednost pridelka   400,00 €/t 800 1.000 1.200 1.400 1.600
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     400,00 €/t 800 1.000 1.200 1.400 1.600
SPREMENLJIVI STROŠKI       920 963 1.004 1.046 1.094
POKRITJE pri ceni     400,00 €/t -120 37 196 354 506
Pokritje pri ceni   350,00 €/t -220 -88 46 179 306
Pokritje pri ceni   450,00 €/t -20 162 346 529 706
Pokritje pri ceni     500,00 €/t 80 287 496 704 906
Vstopni DDV         94 96 99 101 104

 

JEČMEN          
          
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi       
Pridelek (t/ha)         3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
Vrednost pridelka   130,00 €/t 455 520 585 650 715
Proračunska plačila (REG)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     130,00 €/t 455 520 585 650 715
SPREMENLJIVI STROŠKI       656 713 749 832 867
POKRITJE pri ceni     130,00 €/t -201 -193 -164 -182 -152
Pokritje pri ceni   110,00 €/t -271 -273 -254 -282 -262
Pokritje pri ceni   150,00 €/t -131 -113 -74 -82 -42
Pokritje pri ceni     170,00 €/t -61 -33 16 18 68
Vstopni DDV         64 68 71 79 81

 

JEČMEN, ekološka pridelava   

      
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi   
Pridelek (t/ha)         1,8 2,3 2,8 3,3 3,8
Vrednost pridelka   300,00 €/t 540 690 840 990 1.140
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     300,00 €/t 540 690 840 990 1.140
SPREMENLJIVI STROŠKI       706 745 783 821 864
POKRITJE pri ceni     300,00 €/t -166 -55 57 169 276
Pokritje pri ceni   200,00 €/t -346 -285 -223 -161 -104
Pokritje pri ceni   350,00 €/t -76 60 197 334 466
Pokritje pri ceni     400,00 €/t 14 175 337 499 656
Vstopni DDV         78 80 82 84 88
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JARI JEČMEN          
          
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi       
Pridelek (t/ha)         3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Vrednost pridelka   130,00 €/t 390 455 520 585 650
Proračunska plačila (REG)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     130,00 €/t 390 455 520 585 650
SPREMENLJIVI STROŠKI       644 679 736 767 801
POKRITJE pri ceni     130,00 €/t -254 -224 -216 -182 -151
Pokritje pri ceni   110,00 €/t -314 -294 -296 -272 -251
Pokritje pri ceni   150,00 €/t -194 -154 -136 -92 -51
Pokritje pri ceni     170,00 €/t -134 -84 -56 -2 49
Vstopni DDV         64 66 71 74 76

 

JARI JEČMEN, ekološka pridelava      
          
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi        
Pridelek (t/ha)         1,6 1,8 2,0 2,2 2,4
Vrednost pridelka   300,00 €/t 480 540 600 660 720
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     300,00 €/t 480 540 600 660 720
SPREMENLJIVI STROŠKI       822 837 857 872 892
POKRITJE pri ceni     300,00 €/t -342 -297 -257 -212 -172
Pokritje pri ceni   200,00 €/t -502 -477 -457 -432 -412
Pokritje pri ceni   350,00 €/t -262 -207 -157 -102 -52
Pokritje pri ceni     400,00 €/t -182 -117 -57 8 68
Vstopni DDV         88 89 91 92 94

 

RŽ, ekološka pridelava        
          
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi       
Pridelek (t/ha)         1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Vrednost pridelka   350,00 €/t 525 700 875 1.050 1.225
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     350,00 €/t 525 700 875 1.050 1.225
SPREMENLJIVI STROŠKI       796 837 878 919 965
POKRITJE pri ceni     350,00 €/t -271 -137 -3 131 260
Pokritje pri ceni   250,00 €/t -421 -337 -253 -169 -90
Pokritje pri ceni   400,00 €/t -196 -37 122 281 435
Pokritje pri ceni   450,00 €/t -121 63 247 431 610
Vstopni DDV         85 88 90 92 96

 

OVES, ekološka pridelava        
          
Slama ostaja na njivi, žetev pri 16% vlagi       
Pridelek (t/ha)         1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Vrednost pridelka   300,00 €/t 450 600 750 900 1.050
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     300,00 €/t 450 600 750 900 1.050
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SPREMENLJIVI STROŠKI       778 820 862 904 951
POKRITJE pri ceni     300,00 €/t -328 -220 -112 -4 99
Pokritje pri ceni   200,00 €/t -478 -420 -362 -304 -251
Pokritje pri ceni   350,00 €/t -253 -120 13 146 274
Pokritje pri ceni     400,00 €/t -178 -20 138 296 449
Vstopni DDV         84 86 88 91 94

 

AJDA          
          
Žetev pri 20% vlagi, strniščni posevek, gnojenje je upoštevano kot strošek predhodno dodanih rastlinskih hranil 
Pridelek (t/ha)         0,7 0,9 1,1 1,3 1,5
Prihodek od prodaje   410,00 €/t 287 369 451 533 615
Proračunska plačila (REG)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     410,00 €/t 287 369 451 533 615
SPREMENLJIVI STROŠKI       470 494 517 541 564
POKRITJE pri ceni     410,00 €/t -183 -125 -66 -8 51
Pokritje pri ceni   369,00 €/t -212 -162 -112 -61 -11
Pokritje pri ceni   451,00 €/t -155 -88 -21 45 112
Pokritje pri ceni   492,00 €/t -126 -51 24 99 174
Vstopni DDV         47 48 50 51 53

 

AJDA, ekološka pridelava        
          
Žetev pri 20% vlagi, strniščni posevek, gnojenje je upoštevano kot strošek predhodno dodanih rastlinskih hranil 
Pridelek (t/ha)         0,7 0,9 1,1 1,3 1,5
Prihodek od prodaje   750,00 €/t 525 675 825 975 1.125
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     750,00 €/t 525 675 825 975 1.125
SPREMENLJIVI STROŠKI       800 828 856 885 913
POKRITJE pri ceni     750,00 €/t -275 -153 -31 90 212
Pokritje pri ceni   675,00 €/t -327 -221 -114 -7 100
Pokritje pri ceni   825,00 €/t -222 -86 51 188 325
Pokritje pri ceni   900,00 €/t -170 -18 134 285 437
Vstopni DDV         85 86 88 89 91

 

KORUZA ZA ZRNJE         
          
Koruznico sesekljamo in zaorjemo, spravilo pri 27% vlagi      
Pridelek suhe koruze – zrnje (t/ha)     6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Vrednost pridelka   130,00 €/t 780 910 1.040 1.170 1.300
Proračunska plačila (REG)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     130,00 €/t 780 910 1.040 1.170 1.300
SPREMENLJIVI STROŠKI       988 1.061 1.142 1.214 1.287
POKRITJE pri ceni     130,00 €/t -208 -151 -102 -44 13
Pokritje pri ceni    110,00 €/t -328 -291 -262 -224 -187
Pokritje pri ceni    150,00 €/t -88 -11 58 136 213
Pokritje pri ceni      170,00 €/t 32 129 218 316 413
Vstopni DDV         83 89 97 103 109
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KORUZA ZA ZRNJE, ekološka pridelava     
          
Koruznico sesekljamo in zaorjemo, spravilo pri 27% vlagi      
Pridelek suhe koruze - zrnje (t/ha)     4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Vrednost pridelka   300,00 €/t 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     300,00 €/t 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400
SPREMENLJIVI STROŠKI       991 1.073 1.166 1.248 1.330
POKRITJE pri ceni     300,00 €/t 209 427 634 852 1.070
Pokritje pri ceni    200,00 €/t -191 -73 34 152 270
Pokritje pri ceni    350,00 €/t 409 677 934 1.202 1.470
Pokritje pri ceni      400,00 €/t 609 927 1.234 1.552 1.870
Vstopni DDV         104 110 118 124 130

 

SILIRANO KORUZNO ZRNJE       
          
38 % vlage v zrnju, 4 % izgub pri siliranju        
Pridelek siliranega zrnja (t/ha)       8,0 9,5 11,0 12,5 14,0
Proračunska plačila (REG)       0 0 0 0 0
SPREMENLJIVI STROŠKI       849 893 947 991 1.036
SPREMENLJIIVI STROŠKI, zmanjšani za prorač. plačila 849 893 947 991 1.036
Spremenljivi stroški, zmanjšani za prorač. plačila / t zrnja 106 94 86 79 74
Vstopni DDV         89 93 99 104 108
 

KORUZA ZA SILAŽO         
          
0,187 kg ŠE/kg zelene mase, 30% SS        
Pridelek koruzne silaže (t/ha)       35,0 40,0 45,0 50,0 55,0
Proračunska plačila (REG)       0 0 0 0 0
SPREMENLJIVI STROŠKI       1.002 1.068 1.142 1.207 1.273
SPREMENLJIIVI STROŠKI, zmanjšani za prorač. plačila 1.002 1.068 1.142 1.207 1.273
Spremenljivi stroški, zmanjšani za prorač. plačila / t silaže 29 27 25 24 23
Vstopni DDV         108 114 121 127 132
Spremenljivi stroški strojev – večje parcele (3b)   187 190 204 209 213
Spravilo koruzne silaže v primeru večjih parcel 180 180 180 180 180

 
KROMPIR          
          
20 % krompirja je za krmo         
Skupaj pridelek (t/ha)     25,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Pridelek jedilnega krompirja za prodajo (t/ha)   20,0 28,0 32,0 36,0 40,0
Prihodek – jedilni krompir   160,00 €/t 3.200 4.480 5.120 5.760 6.400
Prihodek – krmni krompir  32,00 €/t 160 224 256 288 320
Proračunska plačila (REG)    0 0 0 0 0
PRIHODEK SKUPAJ         3.360 4.704 5.376 6.048 6.720
SPREMENLJIVI STROŠKI       3.900 4.147 4.378 4.566 4.706
POKRITJE pri ceni     160,00 €/t -540 557 998 1.482 2.014
Pokritje pri ceni   140,00 €/t -960 -31 326 726 1.174
Pokritje pri ceni   190,00 €/t 90 1.439 2.006 2.616 3.274
Pokritje pri ceni     220,00 €/t 720 2.321 3.014 3.750 4.534
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Vstopni DDV         364 386 408 426 441
 

KROMPIR, ekološka pridelava        
          
20 % krompirja je za krmo         
Skupaj pridelek (t/ha)         15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
Pridelek jedilnega krompirja za prodajo (t/ha)   12,0 16,0 20,0 24,0 28,0
Prihodek – jedilni krompir   320,00 €/t 3.840 5.120 6.400 7.680 8.960
Prihodek – krmni krompir   64,00 €/t 192 256 320 384 448
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK SKUPAJ         4.032 5.376 6.720 8.064 9.408
SPREMENLJIVI STROŠKI       3.995 4.173 4.341 4.571 4.746
POKRITJE pri ceni     320,00 €/t 37 1.203 2.379 3.493 4.662
Pokritje pri ceni   280,00 €/t -467 531 1.539 2.485 3.486
Pokritje pri ceni   380,00 €/t 793 2.211 3.639 5.005 6.426
Pokritje pri ceni     440,00 €/t 1.549 3.219 4.899 6.517 8.190
Vstopni DDV         374 388 401 420 434
 

ZGODNJI KROMPIR         
          
Skupaj pridelek (t/ha)         10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Pridelek jedilnega krompirja za prodajo (t/ha)   9,5 14,3 18,0 22,5 27,0
Prihodek – jedilni krompir   230,00 €/t 2.185 3.278 4.140 5.175 6.210
Prihodek – krmni krompir   32,00 €/t 16 24 64 80 96
Proračunska plačila (REG)    0 0 0 0 0
PRIHODEK SKUPAJ         2.201 3.302 4.204 5.255 6.306
SPREMENLJIVI STROŠKI       4.232 4.406 4.596 4.765 4.912
Pokritje pri ceni   210,00 €/t -2.216 -1.382 -732 65 884
Pokritje pri ceni   270,00 €/t -1.640 -518 372 1.445 2.540
Pokritje pri ceni     300,00 €/t -1.352 -86 924 2.135 3.368
Vstopni DDV         479 495 514 530 541

 

ZGODNJI KROMPIR, ekološka pridelava     
          
Skupaj pridelek (t/ha)         10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Pridelek jedilnega krompirja za prodajo (t/ha)   9,5 14,3 18,0 22,5 27,0
Prihodek - jedilni krompir   460,00 €/t 4.370 6.555 8.280 10.350 12.420
Prihodek - krmni krompir   32,00 €/t 16 24 64 80 96
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK SKUPAJ         4.386 6.579 8.344 10.430 12.516
SPREMENLJIVI STROŠKI       4.701 4.938 5.146 5.374 5.579
POKRITJE pri ceni     460,00 €/t -315 1.641 3.198 5.056 6.937
Pokritje pri ceni   420,00 €/t -669 1.110 2.582 4.286 6.013
Pokritje pri ceni   540,00 €/t 483 2.838 4.790 7.046 9.325
Pokritje pri ceni     600,00 €/t 1.059 3.702 5.894 8.426 10.981
Vstopni DDV         518 535 550 566 578
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OLJNA OGRŠČICA         
          
Žetev pri 14% vlagi          
Pridelek (t/ha)         1,7 2,2 2,7 3,2 3,7
Vrednost pridelka   250,00 €/t 425 550 675 800 925
Proračunska plačila (REG)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     250,00 €/t 425 550 675 800 925
SPREMENLJIVI STROŠKI       636 774 868 934 995
POKRITJE pri ceni     250,00 €/t -211 -224 -193 -134 -70
Pokritje pri ceni   230,00 €/t -245 -268 -247 -198 -144
Pokritje pri ceni   270,00 €/t -177 -180 -139 -70 4
Pokritje pri ceni   290,00 €/t -143 -136 -85 -6 78
Vstopni DDV         60 72 79 83 87

 

BUČE          
          
Osemenje (mezdra) ostane na njivi        
Pridelek mokrih semen (t/ha)       1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Pridelek suhih semen (t/ha)       0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Vrednost pridelka (suha semena) pri ceni 2.900 €/t 1.160 1.740 2.320 2.900 3.480
Proračunska plačila (REG)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     2.900 €/t 1.160 1.740 2.320 2.900 3.480
SPREMENLJIVI STROŠKI       1.489 1.999 2.455 2.876 3.297
POKRITJE pri ceni     2.900 €/t -329 -259 -135 24 183
Pokritje pri ceni   2.700 €/t -409 -379 -295 -176 -57
Pokritje pri ceni   3.100 €/t -249 -139 25 224 423
Pokritje pri ceni     3.300 €/t -169 -19 185 424 663
Vstopni DDV         96 117 134 148 162

 

MRVA, sušena na tleh        
          
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost       
Število košenj         2 3 3  4 4 
Pridelek zelinja (t/ha)     30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Pridelek mrve (t/ha)     6,3 7,3 8,3 9,4 10,4
Proračunska plačila (REG)       0 0 0 0 0
SPREMENLJIVI STROŠKI       494 587 641 740 794
SPREMENLJIVI STROŠKI, zmanjšani za prorač. plačila 494 587 641 740 794
Spremenljivi stroški, zmanjšani za prorač. plačila / t 
pridelka 78 80 77 79 76
Vstopni DDV         55 68 74 87 92

 

MRVA, sušena na tleh, ekološka pridelava     
          
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost       
Število košenj     1 2 2  3 3 
Pridelek zelinja (t/ha)     22,0 29,0 32,0 35,0 40,0
Pridelek mrve (t/ha)     4,6 6,0 6,7 7,3 8,3
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
SPREMENLJIVI STROŠKI    348 463 501 573 627



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 1. 9. 2017 / Stran 6493 

‐ 8 ‐ 

 

SPREMENLJIVI STROŠKI, zmanjšani za prorač. plačila 348 463 501 573 627
Spremenljivi stroški, zmanjšani za prorač. plačila / t 
pridelka 76 77 75 79 76
Vstopni DDV     38 53 57 67 73

 

MRVA, sušena na tleh, primorsko-kraško območje 
       
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost    
Število košenj         1 2 
Pridelek zelinja (t/ha)     9,5 19,2
Pridelek mrve (t/ha)     2,0 4,0
Proračunska plačila (REG)    0 0
PRIHODEK pri ceni     86,60 €/t 173 346
SPREMENLJIVI STROŠKI       65 315
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve   33 79
POKRITJE pri ceni     86,60 €/t 108 31
Pokritje pri ceni   77,94 €/t 91 -3
Pokritje pri ceni     95,26 €/t 125 66
Vstopni DDV         13 42

 

MRVA, sušena na tleh, primorsko-kraško območje, ekološka pridelava 
       
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost    
Število košenj         1 2 
Pridelek zelinja (t/ha)     9,5 19,2
Pridelek mrve (t/ha)     2,0 4,0
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0
PRIHODEK pri ceni     87,13 €/t 174 349
SPREMENLJIVI STROŠKI       66 317
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve   33 79
POKRITJE pri ceni     87,13 €/t 108 32
Pokritje pri ceni   78,42 €/t 90 -3
Pokritje pri ceni     95,84 €/t 125 67
Vstopni DDV         13 42

 

MRVA, sušena na tleh, baliranje       
          
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 18 kg mrve    
Število košenj         2 3 3  4 4 
Pridelek zelinja (t/ha)     30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Pridelek mrve (t/ha)     6,3 7,3 8,3 9,4 10,4
Proračunska plačila (REG)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     87,34 €/t 550 638 725 821 908
SPREMENLJIVI STROŠKI       586 694 763 878 947
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve   93 95 92 93 91
POKRITJE pri ceni     87,34 €/t -36 -57 -38 -57 -39
Pokritje pri ceni   78,61 €/t -91 -121 -111 -139 -130
Pokritje pri ceni   96,07 €/t 19 7 34 25 52
Pokritje pri ceni     104,81 €/t 74 71 107 107 143
Vstopni DDV         61 74 80 95 101
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MRVA, sušena na tleh, baliranje, ekološka pridelava 
          
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 18 kg mrve    
Število košenj         1 2 2  3 3 
Pridelek zelinja (t/ha)     22,0 29,0 32,0 35,0 40,0
Pridelek mrve (t/ha)     4,6 6,0 6,7 7,3 8,3
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     87,70 €/t 403 526 588 640 728
SPREMENLJIVI STROŠKI       416 551 600 681 749
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve   90 92 89 93 90
POKRITJE pri ceni     87,70 €/t -12 -25 -12 -40 -21
Pokritje pri ceni   78,93 €/t -53 -78 -71 -104 -94
Pokritje pri ceni   96,47 €/t 28 27 47 24 51
Pokritje pri ceni     105,24 €/t 69 80 106 88 124
Vstopni DDV         42 58 62 73 80

 

MRVA, sušena na tleh, baliranje, primorsko-kraško območje 
       
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 18 kg mrve 
Število košenj         1 2 
Pridelek zelinja (t/ha)     9,5 19,2
Pridelek mrve (t/ha)     2,0 4,0
Proračunska plačila (REG)    0 0
PRIHODEK pri ceni     102,74 €/t 205 411
SPREMENLJIVI STROŠKI       95 374
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve   47 93
POKRITJE pri ceni     102,74 €/t 111 37
Pokritje pri ceni   92,47 €/t 90 -4
Pokritje pri ceni     113,01 €/t 131 78
Vstopni DDV         14 45

 

MRVA, sušena na tleh, baliranje, primorsko-kraško območje, ekološka pridelava 
       
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 18 kg mrve 
Število košenj         1 2 
Pridelek zelinja (t/ha)     9,5 19,2
Pridelek mrve (t/ha)     2,0 4,0
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0
PRIHODEK pri ceni     103,27 €/t 207 413
SPREMENLJIVI STROŠKI       96 376
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve   48 94
POKRITJE pri ceni     103,27 €/t 111 38
Pokritje pri ceni   92,94 €/t 90 -4
Pokritje pri ceni     113,60 €/t 131 79
Vstopni DDV         14 45

 

MRVA, dosuševanje s hladnim zrakom  
          
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost     
Število košenj         2 3 3  4 4 
Pridelek zelinja (t/ha)     30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
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Pridelek mrve (t/ha)     6,3 7,3 8,3 9,4 10,4
Proračunska plačila (REG)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     76,37 €/t 481 557 634 718 794
SPREMENLJIVI STROŠKI       519 608 667 762 821
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve   82 83 80 81 79
POKRITJE pri ceni     76,37 €/t -38 -51 -33 -44 -27
Pokritje pri ceni   68,73 €/t -86 -106 -97 -116 -107
Pokritje pri ceni   84,00 €/t 10 5 30 27 52
Pokritje pri ceni     91,64 €/t 58 61 93 99 132
Vstopni DDV         60 72 79 91 97

 

MRVA, dosuševanje s hladnim zrakom, ekološka pridelava   
          
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 85% SS končna vsebnost     
Število košenj         1 2 2  3 3 
Pridelek zelinja (t/ha)     22,0 29,0 32,0 35,0 40,0
Pridelek mrve (t/ha)     4,6 6,0 6,7 7,3 8,3
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     76,40 €/t 351 458 512 558 634
SPREMENLJIVI STROŠKI       368 481 522 588 647
SPREMENLJIVI STROŠKI / t mrve   80 80 78 81 78
POKRITJE pri ceni     76,40 €/t -17 -23 -10 -30 -13
Pokritje pri ceni   68,76 €/t -52 -68 -62 -86 -76
Pokritje pri ceni   84,04 €/t 18 23 41 26 51
Pokritje pri ceni     91,68 €/t 53 69 92 81 114
Vstopni DDV         42 56 61 70 76

 

TRAVNA SILAŽA         
          
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost  
Število košenj         2 3 3  4 4 
Pridelek zelinja (t/ha)     30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Pridelek travne silaže (t/ha)    15,5 18,0 20,6 23,2 25,8
Proračunska plačila (REG)       0 0 0 0 0
SPREMENLJIVI STROŠKI       536 633 700 798 866
SPREMENLJIVI STROŠKI, zmanjšani za prorač. plačila 536 633 700 798 866
Spremenljivi stroški, zmanjšani za prorač. plačila / t silaže 35 35 34 34 34
Vstopni DDV         64 77 85 98 106

 

TRAVNA SILAŽA, ekološka pridelava      
          
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost   
Število košenj         1 2 2  3 3 
Pridelek zelinja (t/ha)     22,0 29,0 32,0 35,0 40,0
Pridelek travne silaže (t/ha)    11,3 14,9 16,5 18,0 20,6
Proračunska plačila (REG, EK)       0 0 0 0 0
SPREMENLJIVI STROŠKI       384 508 549 619 687
SPREMENLJIVI STROŠKI zmanjšani za prorač. plačila 384 508 549 619 687
Spremenljivi stroški zmanjšani za prorač. plačila / t silaže 34 34 33 34 33
Vstopni DDV         45 61 66 76 84
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TRAVNA SILAŽA, baliranje        
          
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 600 kg silaže  
Število košenj         2 3 3  4 4 
Pridelek zelinja (t/ha)     30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Pridelek travne silaže (t/ha)    15,5 18,0 20,6 23,2 25,8
Proračunska plačila (REG)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     57,56 €/t 892 1.036 1.186 1.335 1.485
SPREMENLJIVI STROŠKI       820 963 1.078 1.224 1.338
SPREMENLJIVI STROŠKI / t silaže    53 54 52 53 52
POKRITJE pri ceni     57,56 €/t 72 73 108 112 147
Pokritje pri ceni   51,80 €/t -17 -31 -11 -22 -2
Pokritje pri ceni   63,32 €/t 161 177 226 245 295
Pokritje pri ceni     69,07 €/t 251 280 345 379 444
Vstopni DDV         80 96 106 122 132

 

TRAVNA SILAŽA, baliranje, ekološka pridelava    
          
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 600 kg silaže  
Število košenj         1 2 2  3 3 
Pridelek zelinja (t/ha)     22,0 29,0 32,0 35,0 40,0
Pridelek travne silaže (t/ha)    11,3 14,9 16,5 18,0 20,6
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     57,77 €/t 653 861 953 1.040 1.190
SPREMENLJIVI STROŠKI       591 781 851 949 1.064
SPREMENLJIVI STROŠKI / t silaže    52 52 52 53 52
POKRITJE pri ceni     57,77 €/t 62 80 102 91 126
Pokritje pri ceni   51,99 €/t -3 -6 7 -13 7
Pokritje pri ceni   63,55 €/t 127 166 197 195 245
Pokritje pri ceni     69,32 €/t 193 252 293 299 364
Vstopni DDV         56 76 83 95 105

 

TRAVNA SILAŽA, baliranje, primorsko-kraško območje 
       
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 600 kg silaže 
Število košenj        2
Pridelek zelinja (t/ha)      19,2
Pridelek travne silaže (t/ha)     9,9
Proračunska plačila (REG)      0
PRIHODEK pri ceni    56,82 €/t 563
SPREMENLJIVI STROŠKI       511
SPREMENLJIVI STROŠKI / t silaže     52
POKRITJE pri ceni    56,82 €/t 51
Pokritje pri ceni    51,14 €/t -5
Pokritje pri ceni    62,50 €/t 107
Pokritje pri ceni    68,18 €/t 164
Vstopni DDV        55
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TRAVNA SILAŽA, baliranje, primorsko-kraško območje, ekološka pridelava 
       
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 600 kg silaže 
Število košenj        2
Pridelek zelinja (t/ha)      19,2
Pridelek travne silaže (t/ha)     9,9
Proračunska plačila (REG, EK)     0
PRIHODEK pri ceni    56,91 €/t 563
SPREMENLJIVI STROŠKI       512
SPREMENLJIVI STROŠKI / t silaže     52
POKRITJE pri ceni    56,91 €/t 51
Pokritje pri ceni    51,22 €/t -5
Pokritje pri ceni    62,60 €/t 108
Pokritje pri ceni    68,29 €/t 164
Vstopni DDV        55

 

ZELENA KRMA          
          
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS, vsakodnevna košnja, pet odkosov     
Pridelek zelinja (t/ha)         30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
Proračunska plačila (REG)       0 0 0 0 0
SPREMENLJIVI STROŠKI       588 754 962 1.128 1.295
SPREMENLJIVI STROŠKI, zmanjšani za prorač. plačila 588 754 962 1.128 1.295
Spremenljivi stroški, zmanjšani za prorač. plačila / t 
pridelka  20 19 19 19 18
Vstopni DDV         78 101 127 149 172

 

ZELENA KRMA, ekološka pridelava      
          
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS, vsakodnevna košnja, pet odkosov     
Pridelek zelinja (t/ha)         21,0 28,0 35,0 42,0 49,0
Proračunska plačila (REG, EK)       0 0 0 0 0
SPREMENLJIVI STROŠKI       487 625 804 942 1.079
SPREMENLJIVI STROŠKI, zmanjšani za prorač. plačila 487 625 804 942 1.079
Spremenljivi stroški, zmanjšani za prorač. plačila / t 
pridelka  23 22 23 22 22
Vstopni DDV         69 89 113 133 153

 

KRMNA REPICA (PERKO), zelena krma, strniščni dosevek  
         
0,08 kg ŠE /kg zelinja         
Pridelek zelinja (t/ha)          20,0 30,0 40,0
Proračunska plačila (REG)        0 0 0
SPREMENLJIVI STROŠKI         499 666 835
SPREMENLJIVI STROŠKI, zmanjšani za prorač. plačila  499 666 835
Spremenljivi stroški, zmanjšani za prorač. plačila / t zelinja  25 22 21
Vstopni DDV          62 81 101
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MNOGOCVETNA LJULJKA, zelena krma, strniščni dosevek  
         
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 18% SS        
Odkos          jeseni pomladi SKUPAJ
Pridelek zelinja (t/ha)      20,0 25,0 45,0
Proračunska plačila (REG)        0 0 0
SPREMENLJIVI STROŠKI        379 474 853
SPREMENLJIVI STROŠKI, zmanjšani za prorač. plačila  379 474 853
Spremenljivi stroški, zmanjšani za prorač. plačila / t zelinja  19 19 19
Vstopni DDV          45 56 101
 

MNOGOCVETNA LJULJKA, silaža, strniščni dosevek 
 

 
         
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 18% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost    
Odkos          jeseni pomladi SKUPAJ
Pridelek zelinja (t/ha)      20,0 25,0 45,0
Pridelek silaže (t/ha)          9,3 13,0 22,3
Proračunska plačila (REG)        0 0 0
SPREMENLJIVI STROŠKI        381 490 871
SPREMENLJIVI STROŠKI, zmanjšani za prorač. plačila  381 490 871
Spremenljivi stroški, zmanjšani za prorač. plačila / t silaže  41 38 39
Vstopni DDV          38 49 87
 

LUCERNA, baliranje, ekološka pridelava     
          
0,11 kg ŠE/kg zelinja, 20% SS ob spravilu, 35% SS končna vsebnost, 1 bala vsebuje 600 kg silaže  
Število košenj         3 3 4  4 5 
Pridelek zelinja (t/ha)     18,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Pridelek silaže – lucerne (t/ha)    9,3 18,0 20,6 23,2 25,8
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     57,67 €/t 536 1.038 1.188 1.338 1.488
SPREMENLJIVI STROŠKI       787 982 1.080 1.149 1.271
SPREMENLJIVI STROŠKI / t silaže    85 55 52 50 49
POKRITJE pri ceni     57,67 €/t -250 56 108 189 217
Pokritje pri ceni   51,90 €/t -304 -48 -11 56 68
Pokritje pri ceni   63,44 €/t -197 160 227 323 366
Pokritje pri ceni     69,20 €/t -143 263 346 457 514
Vstopni DDV         87 104 115 122 135

 

ČRNA DETELJA, mulčenje, ekološka pridelava    
          
Število košenj         2 2 2  3 3 
Pridelek zelinja (t/ha)     35,0 40,0 45,0 50,0 55,0
Pridelek dušika (kg/ha)     154 176 198 220 242
Proračunska plačila (REG, EK)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     0,81 €/kg 125 143 160 178 196
SPREMENLJIVI STROŠKI       558 587 616 663 692
POKRITJE pri ceni     0,81 €/kg -433 -444 -456 -485 -496
Pokritje pri ceni   0,73 €/kg -445 -458 -471 -503 -516
Pokritje pri ceni   0,89 €/kg -421 -430 -440 -467 -477
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Pokritje pri ceni     0,97 €/kg -524 -548 -572 -615 -639
Vstopni DDV         60 63 65 71 74
 

PAŠA  
       

 
 

          
0,14 kg ŠE/kg zelinja, 17% SS, 6 obhodov, vključen je premik živine     
Pridelek zelinja (t/ha)         20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Proračunska plačila (REG)       0 0 0 0 0
SPREMENLJIVI STROŠKI       246 311 376 441 506
SPREMENLJIVI STROŠKI, zmanjšani za prorač. plačila 246 311 376 441 506
Spremenljivi stroški, zmanjšani za prorač. plačila / t paše 12 10 9 9 8
Vstopni DDV         29 35 41 46 52
 
PAŠA, ekološka pridelava         

          
0,14 kg ŠE/kg zelinja, 17% SS, 6 obhodov, vključen je premik živine     
Pridelek zelinja (t/ha)         20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Proračunska plačila (REG, EK)       0 0 0 0 0
SPREMENLJIVI STROŠKI       247 312 377 442 507
SPREMENLJIVI STROŠKI, zmanjšani za prorač. plačila 247 312 377 442 507
Spremenljivi stroški, zmanjšani za prorač. plačila / t paše 12 10 9 9 8
Vstopni DDV         29 35 41 47 52

 

STRANSKI PRIDELKI PRI POLJEDELSTVU IN ŽIVINOREJI 
 

HLEVSKI GNOJ       
Vrednost za 1 t           €/t     €/t 
Prihodek – relativna vrednost govejega gnoja   8,70   8,70
Prihodek – relativna vrednost prašičjega gnoja  8,92   8,92
Prihodek – relativna vrednost ovčjega in kozjega gnoja 9,97   9,97
Spremenljivi stroški strojev (1)   a) manjše parcele 2,12 b) večje parcele 1,58
Pokritje za goveji gnoj       6,58     7,12
Pokritje za prašičji gnoj         6,79     7,33
Pokritje za ovčji in kozji gnoj         7,84     8,39
 
Tržna cena gnoja je od 15 do 25 €/t        

 

GNOJEVKA, GNOJNICA        
Vrednost za 1 m³           €/m³     €/m³ 
Prihodek – relativna vrednost goveje gnojevke   7,44   7,44
Prihodek – relativna vrednost goveje gnojnice   6,00   6,00
Prihodek – relativna vrednost prašičje gnojevke 6,50   6,50
Spremenljivi stroški strojev (1)   a) manjše parcele         1,36 b) večje parcele 0,85
Pokritje za govejo gnojevko (1 m³)       6,07     6,59
Pokritje za govejo gnojnico (1 m³)       4,64     5,15
Pokritje za prašičjo gnojevko (1 m³)       5,13     5,65

 
SLAMA, v razsutem stanju       
         
Spravilo slame z nakladalno prikolico       
Pridelek (kg/ha)        1000 2000 3000 4000
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PRIHODEK pri ceni    27,00 €/t 27 54 81 108
SPREMENLJIVI STROŠKI      22 44 66 88
POKRITJE pri ceni    27,00 €/t 5 10 15 20
Pokritje pri ceni   24,00 €/t 2 4 6 8
Pokritje pri ceni    30,00 €/t 8 16 24 32
Vstopni DDV        2 4 6 9

 

SLAMA, balirana v male štirioglate bale    
         
Prodaja balirane slame, 10–12 kg/balo       
Pridelek (kg/ha)         1000 2000 3000 4000
PRIHODEK pri ceni     60,00 €/t 60 120 180 240
SPREMENLJIVI STROŠKI       53 106 159 212
POKRITJE pri ceni     60,00 €/t 7 14 21 28
Pokritje pri ceni   55,00 €/t 2 4 6 8
Pokritje pri ceni     65,00 €/t 12 24 36 48
Vstopni DDV         2 3 5 6

 

SLAMA, balirana v valjaste bale      
         
Prodaja balirane slame, 150–170 kg/balo, 120 cm premera     
Pridelek (kg/ha)         1000 2000 3000 4000
PRIHODEK pri ceni     65,00 €/t 65 130 195 260
SPREMENLJIVI STROŠKI       63 126 189 251
POKRITJE pri ceni     65,00 €/t 2 4 6 9
Pokritje pri ceni   60,00 €/t -3 -6 -9 -11
Pokritje pri ceni     70,00 €/t 7 14 21 29
Vstopni DDV         2 3 5 6

 
 

ŽIVINOREJA 
 

KRAVE, njivsko območje        
          
2.500 kg mleka iz osnovne krme, 650 kg težka krava, uporabnost krave 5 let, 500 kg mleka spijejo teleta,  
0,9 telet na leto, prodaja telet pri teži 120 kg       
Mlečnost (kg/kravo, leto)       3.500 4.000 4.500 5.000 5.500
Mleko   0,28 €/kg 980 1.120 1.260 1.400 1.540
Tele 108 kg 3,00 €/kg 324 324 324 324 324
Izločena krava  130 kg 0,85 €/kg 111 111 111 111 111
Proračunska plačila (POŽ)    0 0 0 0 0
PRIHODEK na kravo pri ceni mleka 0,28 €/kg 1.415 1.555 1.695 1.835 1.975
SPREMENLJIVI STROŠKI       1.123 1.163 1.211 1.250 1.292
POKRITJE na kravo pri ceni mleka 0,28 €/kg 292 391 484 584 682
Pokritje pri ceni mleka   0,30 €/kg 353 462 565 675 783
Pokritje pri ceni mleka     0,26 €/kg 231 320 403 493 581
Vstopni DDV         90 94 98 102 105

 

KRAVE, travnato območje        
          
3.000 kg mleka iz osnovne krme, 650 kg težka krava, uporabnost krave 5 let, 500 kg mleka spijejo teleta, 
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0,9 telet na leto, prodaja telet pri teži 120 kg       
Mlečnost (kg/kravo, leto)       4.000 4.500 5.000 5.500 6.000
Mleko     0,28 €/kg 1.120 1.260 1.400 1.540 1.680
Tele 108 kg 3,00 €/kg 324 324 324 324 324
Izločena krava  130 kg 0,85 €/kg 111 111 111 111 111
Proračunska plačila (POŽ)       0 0 0 0 0
PRIHODEK na kravo pri ceni mleka 0,28 €/kg 1.555 1.695 1.835 1.975 2.115
SPREMENLJIVI STROŠKI       1.135 1.194 1.250 1.310 1.371
POKRITJE na kravo pri ceni mleka 0,28 €/kg 420 500 584 665 743
Pokritje pri ceni mleka   0,30 €/kg 491 581 675 766 854
Pokritje pri ceni mleka     0,26 €/kg 349 419 493 564 632
Vstopni DDV         93 98 103 108 113

 

KRAVE, mlečna pasma        
          
3.500 kg mleka iz osnovne krme, 550 kg težka krava, 500 kg mleka spijejo teleta, 0,9 telet na leto, prodaja 
telet pri teži 120 kg       
Mlečnost (kg/kravo, leto)       6.000 6.500 7.000 7.500 8.000
Uporabnost krave (leta)         5 4,5 4,5 4 4
Mleko     0,28 €/kg 1.680 1.820 1.960 2.100 2.240
Tele 108 kg 2,48 €/kg 268 268 268 268 268
Izločena krava    0,85 €/kg 94 104 104 117 117
Proračunska plačila (POŽ)       0 0 0 0 0
PRIHODEK na kravo pri ceni mleka 0,28 €/kg 2.041 2.192 2.332 2.485 2.625
SPREMENLJIVI STROŠKI       1.360 1.452 1.514 1.621 1.687
POKRITJE na kravo pri ceni mleka 0,28 €/kg 682 740 817 864 937
Pokritje pri ceni mleka   0,30 €/kg 793 861 948 1.005 1.088
Pokritje pri ceni mleka     0,26 €/kg 571 619 686 723 786
Vstopni DDV         112 120 126 135 141

 

KRAVE DOJILJE         
          
Reja krav dojilj eno leto in pitanje telet do 380 kg, pitanje 10 mesecev, 0,9 telet na leto, čas rabe krave 6 let 
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)   3,05 3,10 3,15 3,20 3,25
Cena pitanca (€/kg žive mase)       1,62 1,64 1,67 1,70 1,72
Goveji pitanec 181 kg toplih klavnih polovic 552 561 570 579 588
Izločena krava 100 kg 0,85 €/kg 85 85 85 85 85
Proračunska plačila (DPŽG, PPB, POŽ)   0 0 0 0 0
PRIHODEK na kravo dojiljo       637 646 655 664 673
SPREMENLJIVI STROŠKI       758 758 758 759 759
POKRITJE na kravo dojiljo       -121 -112 -103 -94 -86
Vstopni DDV         81 81 81 81 81

 
KRAVE DOJILJE, ekološka pridelava      
          
Reja krav dojilj eno leto in pitanje telet do 380 kg, pitanje 10 mesecev, 0,9 telet na leto, čas rabe krave 6 let 
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)   3,05 3,10 3,15 3,20 3,25
Cena pitanca (€/kg žive mase)       1,62 1,64 1,67 1,70 1,72
Goveji pitanec 181 kg toplih klavnih polovic 552 561 570 579 588
Izločena krava 100 kg 0,85 €/kg 85 85 85 85 85
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Proračunska plačila (DPŽG, PPB, POŽ)   0 0 0 0 0
PRIHODEK na kravo dojiljo       637 646 655 664 673
SPREMENLJIVI STROŠKI       748 748 748 748 748
POKRITJE na kravo dojiljo       -111 -102 -93 -84 -75
Vstopni DDV         81 81 81 81 81
 

KRAVE DOJILJE, primorsko-kraško območje     
          
Reja krav dojilj eno leto in pitanje telet do 250 kg, pitanje 6,5 mesecev, 0,9 telet na leto, uporabnost krave 7 let 
Cena pitanca (€/kg)         1,90 1,95 2,00 2,05 2,10
Goveji pitanec 198 kg   376 386 396 406 416
Izločena krava 86 kg 0,85 €/kg 73 73 73 73 73
Izločen bik 12 kg 0,85 €/kg 10 10 10 10 10
Proračunska plačila (DPŽG, POŽ)    0 0 0 0 0
PRIHODEK na kravo dojiljo       460 469 479 489 499
SPREMENLJIVI STROŠKI       364 364 365 365 365
POKRITJE na kravo dojiljo       95 105 115 124 134
Vstopni DDV         47 47 47 47 47

 
TELICE           
          
Vzreja od 120 do 550 kg, vzreja 22,5 mesecev, prirast 650 g/dan     
Cena telice (€/telico)         1.100 1.200 1.300 1.400 1.500
Telica         1.100 1.200 1.300 1.400 1.500
Proračunska plačila (POŽ)       0 0 0 0 0
PRIHODEK na telico         1.100 1.200 1.300 1.400 1.500
SPREMENLJIVI STROŠKI       897 900 903 906 909
POKRITJE na telico pri ceni teleta 2,56 €/kg 203 300 397 494 591
Pokritje pri ceni teleta   2,46 €/kg 215 312 409 506 603
Pokritje pri ceni teleta     2,66 €/kg 191 288 385 482 579
Vstopni DDV         82 82 82 82 82

 

GOVEJI PITANCI, travnato območje      
          
Pitanje od 120 do 550 kg, pitanje 16,7 mesecev, prirast 850 g/dan     
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)   2,77 2,82 2,87 2,92 2,97
Cena pitanca (€/kg žive mase)       1,50 1,52 1,55 1,58 1,60
Goveji pitanec   300 kg toplih klavnih polovic 831 846 861 876 891
Proračunska plačila (PPB, POŽ)       0 0 0 0 0
PRIHODEK na pitanca         831 846 861 876 891
SPREMENLJIVI STROŠKI       972 973 974 974 975
POKRITJE na pitanca pri ceni teleta 3,15 €/kg -141 -127 -113 -98 -84
Pokritje pri ceni teleta   2,90 €/kg -111 -97 -83 -68 -54
Pokritje pri ceni teleta     3,10 €/kg -135 -121 -107 -92 -78
Vstopni DDV         88 88 88 88 88
 

GOVEJI PITANCI, srednje intenzivno pitanje     
          
Pitanje od 120 do 550 kg, pitanje 15,9 mesecev, prirast 900 g/dan     
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)   2,77 2,82 2,87 2,92 2,97
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Cena pitanca (€/kg žive mase)       1,50 1,52 1,55 1,58 1,60
Goveji pitanec   300 kg toplih klavnih polovic 831 846 861 876 891
Proračunska plačila (PPB, POŽ)       0 0 0 0 0
PRIHODEK na pitanca         831 846 861 876 891
SPREMENLJIVI STROŠKI       923 923 924 925 925
POKRITJE na pitanca pri ceni teleta 3,15 €/kg -92 -77 -63 -49 -34
Pokritje pri ceni teleta   2,90 €/kg -62 -47 -33 -19 -4
Pokritje pri ceni teleta     3,10 €/kg -86 -71 -57 -43 -28
Vstopni DDV         80 80 80 80 80

 

GOVEJI PITANCI, intenzivno pitanje s koruzno silažo    
          
Pitanje od 120 do 600 kg, pitanje 15,2 mesecev, prirast 1.050 g/dan     
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)   2,77 2,82 2,87 2,92 2,97
Cena pitanca (€/kg žive mase)       1,50 1,52 1,55 1,58 1,60
Goveji pitanec   330 kg toplih klavnih polovic 914 931 947 964 980
Proračunska plačila (PPB, POŽ)       0 0 0 0 0
PRIHODEK na pitanca         914 931 947 964 980
SPREMENLJIVI STROŠKI       950 951 952 952 953
POKRITJE na pitanca pri ceni teleta 3,15 €/kg -36 -20 -4 11 27
Pokritje pri ceni teleta   3,05 €/kg -24 -8 8 23 39
Pokritje pri ceni teleta     3,25 €/kg -48 -32 -16 -1 15
Vstopni DDV         84 84 84 84 84

 

GOVEJI PITANCI, intenzivno fazno pitanje od 120 do 250 kg   
          
Pitanje od 120 do 250 kg, pitanje 4,6 mesecev, prirast 950 g/dan     
Cena pitanca (€/kg)         2,35 2,40 2,45 2,50 2,55
Goveji pitanec   250 kg     588 600 613 625 638
Proračunska plačila (POŽ)       0 0 0 0 0
PRIHODEK na pitanca         588 600 613 625 638
SPREMENLJIVI STROŠKI       604 606 607 608 609
POKRITJE na pitanca pri ceni teleta 3,15 €/kg -17 -6 6 17 29
Pokritje pri ceni teleta   2,90 €/kg 13 24 36 47 59
Pokritje pri ceni teleta     3,10 €/kg -11 0 12 23 35
Vstopni DDV         50 50 50 50 50

 
GOVEJI PITANCI, intenzivno fazno pitanje od 250 do 600 kg   
          
Pitanje od 250 do 600 kg, pitanje 10,8 mesecev, prirast 1080 g/dan     
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)   2,77 2,82 2,87 2,92 2,97
Cena pitanca (€/kg žive mase)       1,50 1,52 1,55 1,58 1,60
Pitanec   330 kg toplih klavnih polovic 914 931 947 964 980
Proračunska plačila (PPB)       0 0 0 0 0
PRIHODEK na pitanca         914 931 947 964 980
SPREMENLJIVI STROŠKI       1039 1039 1040 1040 1040
POKRITJE na pitanca pri ceni teleta 2,45 €/kg -125 -108 -92 -76 -60
Pokritje pri ceni teleta   2,35 €/kg -100 -83 -67 -51 -35
Pokritje pri ceni teleta     2,55 €/kg -150 -133 -117 -101 -85
Vstopni DDV         91 91 91 91 91
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OVCE, prireja mesa         
          
1,8 jagnjeta na leto, prodaja jagnjet pri teži 28 kg, uporabnost ovce 5 let     
Cena jagnjet (€/kg žive teže)       2,30 2,40 2,50 2,60 2,70
Jagnjeta 28 kg 1,8 kos 116 121 126 131 136
Izločena ovca  15 kg 0,45 €/kg 7 7 7 7 7
Izločeni oven  2,6 kg 0,45 €/kg 1 1 1 1 1
Proračunska plačila (DPOK, POME, POŽ)         0 0 0 0 0
PRIHODEK na ovco pri proizvodnji jagnjet na leto 1,8 kos 124 129 134 139 144
SPREMENLJIVI STROŠKI       129 130 131 131 132
POKRITJE na ovco pri proizvodnji jagnjet na leto 1,8 kos -5 -1 3 7 12
Pokritje pri proizvodnji jagnjet na leto 1,5 kos -23 -20 -17 -13 -10
Pokritje pri proizvodnji jagnjet na leto 2,4 kos 32 38 44 50 56
Pokritje pri proizvodnji jagnjet na leto 2,8 kos 57 64 71 78 85
Vstopni DDV         13 13 13 13 13

 

OVCE, prireja mesa, ekološka pridelava     
          
1,8 jagnjeta na leto, prodaja jagnjet pri teži 28 kg, uporabnost ovce 7 let   
Cena jagnjet (€/kg žive teže)       2,40 2,50 2,60 2,70 2,80
Jagnjeta 28 kg 1,8 kos 121 126 131 136 141
Izločena ovca  15 kg 0,45 €/kg 7 7 7 7 7
Izločeni oven  2,6 kg 0,45 €/kg 1 1 1 1 1
Proračunska plačila (DPOK, POME, POŽ)        0 0 0 0 0
PRIHODEK na ovco pri proizvodnji jagnjet na leto 1,8 kos 129 134 139 144 149
SPREMENLJIVI STROŠKI       150 151 152 152 153
POKRITJE na ovco pri proizvodnji jagnjet na leto 1,8 kos -22 -17 -13 -8 -4
Pokritje pri proizvodnji jagnjet na leto 1,5 kos -40 -37 -33 -30 -26
Pokritje pri proizvodnji jagnjet na leto 2,4 kos 17 23 29 35 41
Pokritje pri proizvodnji jagnjet na leto 2,8 kos 42 49 56 63 70
Vstopni DDV         15 15 15 15 15

 

OVCE, prireja mleka (sirjenje)       
          
50 l mleka spije 1 jagnje, 6 l mleka za 1 kg sira, 24 l sirotke za 1 kg albuminske skute, plodnost 1,2 jagnjet na 
leto, prodaja jagnjet pri teži 16 kg, uporabnost ovce 5 let 
Mlečnost (l/ovco, leto)         140 180 220 260 300
Proizvodnja sira (kg/ovco, leto)       23,33 30,00 36,67 43,33 50,00
Proizvodnja albuminske skute (kg/ovco, leto)   4,86 6,25 7,64 9,03 10,42
Sir   15,00 €/kg 350 450 550 650 750
Albuminska skuta   8,00 €/kg 39 50 61 72 83
Jagnjeta 16 kg 2,55 €/kg 49 49 49 49 49
Izločena ovca  11 kg 0,45 €/kg 5 5 5 5 5
Izločeni oven  2,3 kg 0,45 €/kg 1 1 1 1 1
Proračunska plačila (DPOK, POML, POŽ)  0 0 0 0 0
PRIHODEK na ovco pri ceni sira 15,00 €/kg 444 555 666 777 888
SPREMENLJIVI STROŠKI       315 335 355 375 395
POKRITJE na ovco pri ceni sira   15,00 €/kg 129 220 311 402 493
Pokritje pri ceni sira   14,00 €/kg 115 200 284 368 453
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Pokritje pri ceni sira     16,00 €/kg 142 240 337 435 533
Vstopni DDV         17 20 22 25 28

 

KOZE, prireja mleka (sirjenje)       
          
50 l mleka spije en kozlič, 12 l mleka za 1 kg sira, plodnost 1,5 kozličev na leto, prodaja kozličev pri teži 15 kg, 
uporabnost koze 5 let 
Mlečnost (l/kozo, leto)         250 350 450 550 650
Proizvodnja sira (kg/kozo, leto)       20,8 29,2 37,5 45,8 54,2
Sir     15,00 €/kg 313 438 563 688 813
Kozliči 15 kg 2,50 €/kg 56 56 56 56 56
Izločena koza 10 kg 0,45 €/kg 5 5 5 5 5
Izločeni kozel 2 kg 0,45 €/kg 1 1 1 1 1
Proračunska plačila (DPOK, PK, POŽ)     0 0 0 0 0
PRIHODEK na kozo pri ceni sira 15,00 €/kg 374 499 624 749 874
SPREMENLJIVI STROŠKI       253 276 303 328 353
POKRITJE na kozo pri ceni sira   15,00 €/kg 121 223 321 422 521
Pokritje pri ceni sira   14,00 €/kg 106 200 289 382 474
Pokritje pri ceni sira     16,00 €/kg 135 246 352 461 569
Vstopni DDV         17 20 23 26 29

 
PRIREJA PUJSKOV, kupljena krma      
          
Dve prasitvi na leto, pet prasitev na življenjsko dobo     
Število pujskov na leto        16 17 18 19 20
Tekači 25 kg 1,9 €/kg 760 808 855 903 950
Izločena plemenska svinja  80 kg 0,86 €/kg 69 69 69 69 69
Izločeni merjasec 6,5 kg 0,23 €/kg 1 1 1 1 1
PRIHODEK na pl. svinjo pri ceni tekača 1,9 €/kg 830 878 925 973 1.020
SPREMENLJIVI STROŠKI       811 829 847 865 883
POKRITJE na pl. svinjo pri ceni tekača 1,90 €/kg 19 49 78 108 137
Pokritje pri ceni tekača   1,70 €/kg -61 -36 -12 13 37
Pokritje pri ceni tekača   1,80 €/kg -21 6 33 60 87
Pokritje pri ceni tekača   2,00 €/kg 59 91 123 155 187
Pokritje pri ceni tekača   2,10 €/kg 99 134 168 203 237
Vstopni DDV         72 74 76 77 79

 
PRIREJA PUJSKOV, silirano koruzno zrnje     
          
Dve prasitvi na leto, pet prasitev na življenjsko dobo       
Število pujskov na leto        16 17 18 19 20
Tekači 25 kg 1,9 €/kg 760 808 855 903 950
Izločena plemenska svinja  80 kg 0,86 €/kg 69 69 69 69 69
Izločeni merjasec 6,5 kg 0,23 €/kg 1 1 1 1 1
PRIHODEK na pl. svinjo pri ceni tekača  1,9 €/kg 830 878 925 973 1.020
SPREMENLJIVI STROŠKI       767 785 803 821 839
POKRITJE na pl. svinjo pri ceni tekača 1,90 €/kg 63 93 122 152 181
Pokritje pri ceni tekača   1,70 €/kg -17 8 32 57 81
Pokritje pri ceni tekača   1,80 €/kg 23 50 77 104 131
Pokritje pri ceni tekača   2,00 €/kg 103 135 167 199 231
Pokritje pri ceni tekača   2,10 €/kg 143 178 212 247 281
Vstopni DDV         70 72 73 75 77
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PITANJE PRAŠIČEV, kupljena krma      
          
Konverzija krme 3,4 kg/kg prirasta, 80 kg prirasta (25 kg do 105 kg), prirast 650 g/dan, mesnatost 56 % 
Cena mesne enote €         0,022 0,024 0,026 0,028 0,030
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)   1,23 1,34 1,46 1,57 1,68
Cena pitanca (€/kg žive mase)       0,97 1,06 1,15 1,24 1,33
Vrednost prašiča 105 kg    102 111 121 130 139
PRIHODEK na pitanca         102 111 121 130 139
SPREMENLJIVI STROŠKI       120 120 120 121 121
POKRITJE na pitanca pri konverziji krme 3,4 kg -17 -8 1 10 18
Pokritje pri konverziji krme 3,2 kg   -13 -4 5 14 22
Pokritje pri konverziji krme 3,7 kg   -22 -13 -5 4 13
Pokritje pri konverziji krme 4,0 kg     -28 -19 -10 -1 8
Vstopni DDV         10 10 10 10 10

 

PITANJE PRAŠIČEV, silirano koruzno zrnje     
          
Konverzija krme 3,4 kg/kg prirasta, 80 kg prirasta (25 kg do 105 kg), prirast 650 g/dan, mesnatost 56 % 
Cena mesne enote €         0,022 0,024 0,026 0,028 0,030
Cena pitanca (€/kg toplih klavnih polovic)   1,23 1,34 1,46 1,57 1,68
Cena pitanca (€/kg žive mase)       0,97 1,06 1,15 1,24 1,33
Vrednost prašiča 105 kg    102 111 121 130 139
PRIHODEK na pitanca         102 111 121 130 139
SPREMENLJIVI STROŠKI       114 114 115 115 115
POKRITJE na pitanca pri konverziji krme 3,4 kg -12 -3 6 15 24
Pokritje pri konverziji krme 3,2 kg   -8 1 10 19 28
Pokritje pri konverziji krme 3,7 kg   -16 -7 1 10 19
Pokritje pri konverziji krme 4,0 kg     -21 -13 -4 5 14
Vstopni DDV         10 10 10 10 10

 

POSTRVI      
     
Za 1000 kg proizvedenih postrvi, pitanje od 10 g do 250 g, pitanje traja 12 mesecev, gostota naselitve v 
bazenu je 40–45 kg postrvi/m3, izgube v času vzreje so 20 %, konverzija krme 1,1 kg/kg prirasta 
Odkupna cena postrvi €/kg      1,80 2,10 2,40 2,70 3,00
Prodaja postrvi 1000 kg   1.800 2.100 2.400 2.700 3.000
PRIHODEK na 1000 kg postrvi      1.800 2.100 2.400 2.700 3.000
SPREMENLJIVI STROŠKI      1.824 1.850 1.876 1.902 1.928
POKRITJE na 1000 kg postrvi pri konverziji krme 1,1 kg -24 250 524 798 1.072
Pokritje pri konverziji krme  1,0 kg 77 351 625 899 1.173
Pokritje pri konverziji krme  1,2 kg -126 148 422 696 970
Pokritje pri konverziji krme  1,4 kg -328 -54 220 494 768
Vstopni DDV         147 148 150 151 152

 

ČEBELE, proizvodnja medu  
     
Vrednosti se nanašajo na panj, letno je potrebno dokupiti 10 % čebelje družine  
Proizvodnja medu po panju kg/panj    18 23 28 33 38
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Prodaja medu   2,70 €/kg 49 62 76 89 103
Prodaja voska 0,3 kg 3,50 €/kg 1 1 1 1 1
PRIHODEK na panj        50 63 77 90 104
SPREMENLJIVI STROŠKI      36 36 36 36 36
POKRITJE na panj pri ceni medu 2,70 €/kg 13 27 40 54 67
Pokritje na panj pri ceni medu  2,10 €/kg 3 13 24 34 45
Pokritje na panj pri ceni medu  2,40 €/kg 8 20 32 44 56
Pokritje na panj pri ceni medu    3,00 €/kg 19 34 49 64 79
Vstopni DDV         4 4 4 4 4

 

ČEBELE, proizvodnja medu, neposredna prodaja  
     
Vrednosti se nanašajo na panj, letno je potrebno dokupiti 10 % čebelje družine, prodaja medu v steklenih 
kozarcih po 900 g 
Proizvodnja medu po panju kg/panj    18 23 28 33 38
Prodaja medu   5,50 €/kg 99 127 154 182 209
Prodaja voska 0,3 kg 3,50 €/kg 1 1 1 1 1
PRIHODEK na panj        100 128 155 183 210
SPREMENLJIVI STROŠKI      48 52 55 59 62
POKRITJE na panj pri ceni medu 5,50 €/kg 52 76 100 124 148
Pokritje na panj pri ceni medu  5,00 €/kg 43 64 86 107 129
Pokritje na panj pri ceni medu  6,00 €/kg 61 87 114 140 167
Pokritje na panj pri ceni medu    6,50 €/kg 70 99 128 157 186
Vstopni DDV         6 7 7 8 9

 
 

TRAJNI NASADI 
 

GROZDJE, vinorodni deželi Podravje in Posavje    
           
Vertikala, razdalje sajenja 2,3 m x 1 m, 4.350 trsov/ha neto površine vinograda, življenjska doba vinograda  
30 let, doba polne rodnosti 27 let, integrirana pridelava       
Pridelek (kg/ha)          5.000 6.000 7.000 8.000 10.000  
Vrednost pridelka   0,50 €/kg 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000  
Proračunska plačila (IVG)   0 0 0 0 0  
PRIHODEK pri ceni      0,50 €/kg 2.500 3.000 3.500 4.000 5.000  
SPREMENLJIVI STROŠKI       3.336 3.477 3.611 3.738 3.983  
POKRITJE pri ceni      0,50 €/kg -836 -477 -111 262 1.017  
Pokritje pri ceni   0,30 €/kg -1.836 -1.677 -1.511 -1.338 -983  
Pokritje pri ceni   0,40 €/kg -1.336 -1.077 -811 -538 17  
Pokritje pri ceni   0,60 €/kg -336 123 589 1.062 2.017  
Pokritje pri ceni   0,70 €/kg 164 723 1.289 1.862 3.017  
Vstopni DDV         339 347 355 363 379  

 

VINO, vinorodni deželi Podravje in Posavje     
          
Klasična predelava, pnevmatska stiskalnica, prodaja odprtega vina    
Pridelek grozdja (kg/ha)        5.000 6.000 7.000 8.000 10.000
Pridelek donegovanega vina (l/ha)     3.550 4.260 4.970 5.680 7.100
Vrednost vina   1,50 €/l 5.325 6.390 7.455 8.520 10.650
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Proračunska plačila (IVG)      0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     1,50 €/l 5.325 6.390 7.455 8.520 10.650
SPREMENLJIVI STROŠKI       4.060 4.307 4.603 4.837 5.349
POKRITJE pri ceni      1,50 €/l 1.265 2.083 2.852 3.683 5.301
Pokritje pri ceni    1,00 €/l -510 -47 367 843 1.751
Pokritje pri ceni    1,25 €/l 378 1.018 1.610 2.263 3.526
Pokritje pri ceni    1,75 €/l 2.153 3.148 4.095 5.103 7.076
Pokritje pri ceni    2,00 €/l 3.040 4.213 5.337 6.523 8.851
Vstopni DDV         429 450 482 504 557

 

VINO, vinorodni deželi Podravje in Posavje, stekleničeno v litrske steklenice 
          
Vino, stekleničeno na avtomatski liniji        
Pridelek grozdja (kg/ha)        5.000 6.000 7.000 8.000 10.000
Pridelek donegovanega vina (l/ha)     3.550 4.260 4.970 5.680 7.100
Število steklenic (kosov)       3.550 4.260 4.970 5.680 7.100
Vrednost vina     1,80 €/kos 6.390 7.668 8.946 10.224 12.780
Proračunska plačila (IVG)       0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     1,80 €/kos 6.390 7.668 8.946 10.224 12.780
SPEMENLJIVI STROŠKI       6.056 6.694 7.409 8.058 9.380
POKRITJE pri ceni     1,80 €/kos 334 974 1.537 2.166 3.400
Pokritje pri ceni   1,30 €/kos -1.441 -1.156 -948 -674 -150
Pokritje pri ceni   1,50 €/kos -731 -304 46 462 1.270
Pokritje pri ceni   2,00 €/kos 1.044 1.826 2.531 3.302 4.820
Pokritje pri ceni   2,20 €/kos 1.754 2.678 3.525 4.438 6.240
Vstopni DDV         453 479 516 543 607

 

VINO, vinorodni deželi Podravje in Posavje, stekleničeno v buteljke  
          
Vino stekleničeno na samodejni liniji        
Pridelek grozdja (kg/ha)        5.000 6.000 7.000 8.000 10.000
Pridelek donegovanega vina (l/ha)     3.550 4.260 4.970 5.680 7.100
Število buteljk (kosov)         4.733 5.680 6.627 7.573 9.467
Vrednost vina     3,50 €/kos 16.567 19.880 23.193 26.507 33.133
Proračunska plačila (IVG)       0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     3,50 €/kos 16.567 19.880 23.193 26.507 33.133
SPEMENLJIVI STROŠKI       11.307 12.987 14.745 16.436 19.843
POKRITJE pri ceni     3,50 €/kos 5.260 6.893 8.448 10.070 13.290
Pokritje pri ceni   2,50 €/kos 526 1.213 1.822 2.497 3.823
Pokritje pri ceni   3,00 €/kos 2.893 4.053 5.135 6.284 8.557
Pokritje pri ceni   4,00 €/kos 7.626 9.733 11.762 13.857 18.023
Pokritje pri ceni   5,00 €/kos 12.360 15.413 18.388 21.430 27.490
Vstopni DDV         1.543 1.784 2.042 2.288 2.787

 
GROZDJE, vinorodna dežela Primorska      
          
Enošparonska vzgoja, razdalje 2,5 m x 0,8 m, 5.000 trsov/ha, življenjska doba vinograda 30 let, 
doba rodnosti 27 let, integrirana pridelava       
Pridelek (kg/ha)          6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
Vrednost pridelka    0,50 €/kg 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
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Proračunska plačila (IVG)    0 0 0 0 0 
PRIHODEK pri ceni     0,50 €/kg 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       3.028 3.349 3.648 3.926 4.178
POKRITJE pri ceni     0,50 €/kg -28 651 1.352 2.074 2.822
Pokritje pri ceni   0,30 €/kg -1.084 -757 -408 -38 358
Pokritje pri ceni   0,40 €/kg -556 -53 472 1.018 1.590
Pokritje pri ceni   0,60 €/kg 500 1.355 2.232 3.130 4.054
Pokritje pri ceni   0,70 €/kg 1.028 2.059 3.112 4.186 5.286
Vstopni DDV         297 312 326 340 353

 
VINO, vinorodna dežela Primorska       
          
Pnevmatska stiskalnica, kontrolirana fermentacija, prodaja odprtega vina    
Pridelek grozdja (kg/ha)        6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
Pridelek donegovanega vina (l/ha)     4.200 5.600 7.000 8.400 9.800
Vrednost vina   1,50 €/l 6.300 8.400 10.500 12.600 14.700
Proračunska plačila (IVG)    0 0 0 0 0 
PRIHODEK pri ceni      1,50 €/l 6.300 8.400 10.500 12.600 14.700
SPREMENLJIVI STROŠKI       3.695 4.208 4.700 5.171 5.615
POKRITJE pri ceni      1,50 €/l 2.605 4.192 5.800 7.429 9.085
Pokritje pri ceni    1,00 €/l 579 1.490 2.423 3.376 4.357
Pokritje pri ceni    1,30 €/l 1.795 3.111 4.449 5.808 7.194
Pokritje pri ceni    1,80 €/l 3.821 5.813 7.827 9.861 11.923
Pokritje pri ceni      2,30 €/l 5.848 8.515 11.204 13.914 16.651
Vstopni DDV         365 400 436 471 505

 
VINO, vinorodna dežela Primorska, prodaja vina v gostinske lokale  
          
Prodaja vina v inox sodčkih 20 l        
Pridelek grozdja (kg/ha)        6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
Pridelek donegovanega vina (l/ha)     4.200 5.600 7.000 8.400 9.800
Vrednost vina   1,70 €/l 7.140 9.520 11.900 14.280 16.660
Proračunska plačila (IVG)    0 0 0 0 0 
PRIHODEK pri ceni      1,70 €/l 7.140 9.520 11.900 14.280 16.660
SPREMENLJIVI STROŠKI       5.044 5.973 6.879 7.764 8.621
POKRITJE pri ceni      1,70 €/l 2.096 3.547 5.021 6.516 8.039
Pokritje pri ceni    1,50 €/l 1.286 2.466 3.670 4.895 6.147
Pokritje pri ceni    1,20 €/l 70 845 1.643 2.463 3.310
Pokritje pri ceni    2,00 €/l 3.312 5.168 7.047 8.948 10.876
Pokritje pri ceni      2,40 €/l 4.933 7.330 9.749 12.190 14.659
Vstopni DDV         489 563 637 710 783

 

VINO, vinorodna dežela Primorska, stekleničeno v buteljke  
          
Vino, stekleničeno na avtomatski liniji        
Pridelek grozdja v kg/ha       6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
Pridelek donegovanega vina l/ha     4.200 5.600 7.000 8.400 9.800
Število buteljk (kosov)         5.600 7.467 9.333 11.200 13.067
Nadomestila IPG         0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      3,50 €/kos 19.600 26.133 32.667 39.200 45.733



Stran 6510 / Št. 47 / 1. 9. 2017 Uradni list Republike Slovenije

‐ 25 ‐ 

 

SPREMENLJIVI STROŠKI       11.815 15.014 18.191 21.346 24.474
POKRITJE pri ceni      3,50 €/kos 7.785 11.119 14.476 17.854 21.259
Pokritje pri ceni      3,00 €/kos 5.281 7.779 10.300 12.842 15.411
Pokritje pri ceni    5,00 €/kos 15.297 21.140 27.004 32.890 38.804
Pokritje pri ceni      6,00 €/kos 20.305 27.820 35.357 42.915 50.501
Vstopni DDV         1.562 2.395 2.926 3.456 3.984

 
JABOLKA, 1.500 dreves/ha        
          
1.518 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 4,2 m x 1,5 m–1,6 m, življenjska doba nasada 18 let, 
doba rodnosti 17 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava 
Pridelek (kg/ha)         20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
Vrednost pridelka   0,23 €/kg 4.600 5.750 6.900 8.050 9.200
Proračunska plačila (REG, IPS)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      0,23 €/kg 4.600 5.750 6.900 8.050 9.200
SPREMENLJIVI STROŠKI       5.816 6.490 7.165 7.838 8.506
POKRITJE pri ceni      0,23 €/kg -1.216 -740 -265 212 694
Pokritje pri ceni    0,18 €/kg -2.096 -1.840 -1.585 -1.328 -1.066
Pokritje pri ceni    0,28 €/kg -336 360 1.055 1.752 2.454
Pokritje pri ceni    0,33 €/kg 544 1.460 2.375 3.292 4.214
Vstopni DDV         566 611 656 701 745

 
JABOLKA, 2.500 dreves/ha        
          
2.527 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 3,5 m x 1,0 m–1,3 m, življenjska doba nasada 18 let, 
doba rodnosti 17 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava 
   
Pridelek (kg/ha)         25.000 30.000 35.000 40.000 50.000
Vrednost pridelka   0,23 €/kg 5.750 6.900 8.050 9.200 11.500
Proračunska plačila (REG, IPS)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      0,23 €/kg 5.750 6.900 8.050 9.200 11.500
SPREMENLJIVI STROŠKI       6.546 7.220 7.893 8.561 9.898
POKRITJE pri ceni      0,23 €/kg -796 -320 157 639 1.602
Pokritje pri ceni    0,18 €/kg -1.896 -1.640 -1.383 -1.121 -598
Pokritje pri ceni    0,28 €/kg 304 1.000 1.697 2.399 3.802
Pokritje pri ceni      0,33 €/kg 1.404 2.320 3.237 4.159 6.002
Vstopni DDV         620 665 709 754 842

 
JABOLKA, 3.000 dreves/ha        
          
3.061 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 3,3 m x 0,9 m–1,1 m, življenjska doba nasada 18 let, doba 
rodnosti 17 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava   
Pridelek (kg/ha)         30.000 35.000 40.000 45.000 55.000
Vrednost pridelka   0,23 €/kg 6.900 8.050 9.200 10.350 12.650
Proračunska plačila (REG, IPS)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      0,23 €/kg 6.900 8.050 9.200 10.350 12.650
SPREMENLJIVI STROŠKI       6.872 7.482 8.088 8.694 9.905
POKRITJE pri ceni      0,23 €/kg 28 568 1.112 1.656 2.745
Pokritje pri ceni    0,18 €/kg -1.292 -972 -648 -324 325
Pokritje pri ceni    0,28 €/kg 1.348 2.108 2.872 3.636 5.165
Pokritje pri ceni      0,33 €/kg 2.668 3.648 4.632 5.616 7.585



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 1. 9. 2017 / Stran 6511 

‐ 26 ‐ 

 

Vstopni DDV         669 713 758 802 891
 
 
 

JABOLKA, 4.000 dreves/ha        
          
3.968 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 3,2 m x 0,7 m–0,9 m, življenjska doba nasada 16 let, doba 
rodnosti 15 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava   
Pridelek (kg/ha)         35.000 40.000 45.000 55.000 65.000
Vrednost pridelka   0,23 €/kg 8.050 9.200 10.350 12.650 14.950
Proračunska plačila (REG, IPS)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      0,23 €/kg 8.050 9.200 10.350 12.650 14.950
SPREMENLJIVI STROŠKI       7.229 7.793 8.357 9.486 10.614
POKRITJE pri ceni      0,23 €/kg 821 1.407 1.993 3.164 4.336
Pokritje pri ceni    0,18 €/kg -719 -353 13 744 1.476
Pokritje pri ceni    0,28 €/kg 2.361 3.167 3.973 5.584 7.196
Pokritje pri ceni      0,33 €/kg 3.901 4.927 5.953 8.004 10.056
Vstopni DDV         719 763 808 896 985

 
JABOLKA, 4.500 dreves/ha        
          
4.563 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 2,8 m x 0,6 m–0,9 m, življenjska doba nasada 16 let, doba 
rodnosti 15 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava   
Pridelek (kg/ha)         35.000 40.000 45.000 55.000 65.000
Vrednost pridelka   0,23 €/kg 8.050 9.200 10.350 12.650 14.950
Proračunska plačila (REG, IPS)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      0,23 €/kg 8.050 9.200 10.350 12.650 14.950
SPREMENLJIVI STROŠKI       7.059 7.593 8.127 9.196 10.265
POKRITJE pri ceni      0,23 €/kg 991 1.607 2.223 3.454 4.685
Pokritje pri ceni    0,18 €/kg -549 -153 243 1.034 1.825
Pokritje pri ceni    0,28 €/kg 2.531 3.367 4.203 5.874 7.545
Pokritje pri ceni      0,33 €/kg 4.071 5.127 6.183 8.294 10.405
Vstopni DDV         725 769 814 902 991

 
JABOLKA, travniški sadovnjak – ekstenzivna oskrba   
          
179 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 8 m x 7 m, življenjska doba nasada 40 let, doba rodnosti 
33 let, v razsutem stanju, prodaja obratu za predelavo       
Pridelek (kg/ha)         7.000 10.000 13.000 16.000 19.000
Vrednost pridelka   0,06 €/kg 420 600 780 960 1.140
Proračunska plačila (REG, IPS)   0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      0,06 €/kg 420 600 780 960 1.140
SPREMENLJIVI STROŠKI       187 224 261 298 335
POKRITJE pri ceni      0,06 €/kg 233 376 519 662 805
Pokritje pri ceni    0,04 €/kg 103 190 277 365 452
Pokritje pri ceni    0,08 €/kg 363 562 761 960 1.159
Pokritje pri ceni      0,10 €/kg 493 748 1.003 1.257 1.512
Vstopni DDV         29 33 37 41 45
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JABOLKA, travniški sadovnjak – srednje intenzivna oskrba  
          
179 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 8 m x 7 m, življenjska doba nasada 40 let, doba rodnosti 
33 let, v razsutem stanju, prodaja obratu za predelavo      
Pridelek (kg/ha)         12.000 16.000 20.000 24.000 28.000
Vrednost pridelka   0,06 €/kg 720 960 1.200 1.440 1.680
Proračunska plačila (REG, IPS)   0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      0,06 €/kg 720 960 1.200 1.440 1.680
SPREMENLJIVI STROŠKI       601 650 700 749 798
POKRITJE pri ceni      0,06 €/kg 119 310 500 691 882
Pokritje pri ceni    0,04 €/kg -105 12 128 245 361
Pokritje pri ceni    0,08 €/kg 342 607 872 1.138 1.403
Pokritje pri ceni      0,10 €/kg 565 905 1.244 1.584 1.924
Vstopni DDV         74 79 85 90 95

 
HRUŠKA, 2.200 dreves/ha        
          
2.198 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 3,5 m x 1,3 m, življenjska doba nasada 18 let, doba 
rodnosti 17 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava 
Pridelek (kg/ha)         20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
Vrednost pridelka   0,30 €/kg 6.000 7.500 9.000 10.500 12.000
Proračunska plačila (REG, IPS)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      0,30 €/kg 6.000 7.500 9.000 10.500 12.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       4.680 5.336 5.991 6.646 7.295
POKRITJE pri ceni      0,30 €/kg 1.320 2.164 3.009 3.854 4.705
Pokritje pri ceni    0,25 €/kg 440 1.064 1.689 2.314 2.945
Pokritje pri ceni    0,35 €/kg 2.200 3.264 4.329 5.394 6.465
Pokritje pri ceni      0,40 €/kg 3.080 4.364 5.649 6.934 8.225
Vstopni DDV         439 485 531 577 622

 
HRUŠKA, 3.000 dreves/ha        
          
3.030 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 3,3 m x 1,0 m, življenjska doba nasada 18 let, doba 
rodnosti 17 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava 
Pridelek (kg/ha)         25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
Vrednost pridelka   0,30 €/kg 7.500 9.000 10.500 12.000 13.500
Proračunska plačila (REG, IPS)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      0,30 €/kg 7.500 9.000 10.500 12.000 13.500
SPREMENLJIVI STROŠKI       5.167 5.782 6.394 7.002 7.610
POKRITJE pri ceni      0,30 €/kg 2.333 3.218 4.106 4.998 5.890
Pokritje pri ceni    0,25 €/kg 1.233 1.898 2.566 3.238 3.910
Pokritje pri ceni    0,35 €/kg 3.433 4.538 5.646 6.758 7.870
Pokritje pri ceni      0,40 €/kg 4.533 5.858 7.186 8.518 9.850
Vstopni DDV         491 537 582 628 673

 
HRUŠKA, 4.500 dreves/ha        
          
4.464 dreves/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 3,2 m x 0,7 m, življenjska doba nasada 16 let, doba 
rodnosti 15 let, obiranje v paletne zaboje, prodaja trgovcu na debelo, integrirana pridelava 
Pridelek (kg/ha)         30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
Vrednost pridelka   0,30 €/kg 9.000 10.500 12.000 13.500 15.000
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Proračunska plačila (REG, IPS)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      0,30 €/kg 9.000 10.500 12.000 13.500 15.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       5.666 6.249 6.827 7.405 7.983
POKRITJE pri ceni      0,30 €/kg 3.334 4.251 5.173 6.095 7.017
Pokritje pri ceni    0,25 €/kg 2.014 2.711 3.413 4.115 4.817
Pokritje pri ceni    0,35 €/kg 4.654 5.791 6.933 8.075 9.217
Pokritje pri ceni      0,40 €/kg 5.974 7.331 8.693 10.055 11.417
Vstopni DDV         545 591 636 681 727

 
BRESKVE                
                   
1250 dreves/ha neto površine nasada, namakanje z oroševanjem, razdalje sajenja 4,0 m x 2,0 m, življenjska 
doba nasada 12 let, doba rodnosti 9 let, vretenasti grm, kombinirana pridelava 
Pridelek (kg/ha)          10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Breskve za trg  70% 0,80 €/kg 5.600 8.400 11.200 14.000 16.800
Breskve za predelavo  30% 0,29 €/kg 870 1305 1740 2175 2610
Vrednost pridelka     6.470 9.705 12.940 16.175 19.410
Proračunska plačila (REG, IPS)      0 0 0  0 0 
PRIHODEK pri ceni breskev za trg 0,80 €/kg 6.470 9.705 12.940 16.175 19.410
SPREMENLJIVI STROŠKI       5.250 6.189 7.128 8.067 9.005
POKRITJE pri ceni breskev za trg 0,80 €/kg 1.220 3.516 5.812 8.108 10.405
Pokritje pri ceni     0,60 €/kg 25 1.719 3.412 5.105 6.800
Pokritje pri ceni     1,00 €/kg 2.415 5.314 8.212 11.110 14.010
Pokritje pri ceni     1,20 €/kg 3.610 7.111 10.612 14.113 17.615
Vstopni DDV         434 503 572 641 710

 
ČEŠNJE na podlagi sejanec        
          
416 dreves/ha neto površine nasada, razdalja sajenja 6 m x 4 m, življenjska doba nasada 30 let,  
doba rodnosti 22 let          
Pridelek v kg/ha          12.000 15.000 18.000 21.000 24.000
Vrednost pridelka     2,00 €/kg 24.000 30.000 36.000 42.000 48.000
Proračunska plačila (REG, IPS)      0 0 0  0 0 
PRIHODEK pri ceni       2,00 €/kg 24.000 30.000 36.000 42.000 48.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       19.750 23.155 26.395 29.513 32.529
POKRITJE pri ceni     2,00 €/kg 4250 6.845 9.605 12.487 15.471
Pokritje pri ceni   1,50 €/kg 373 1.997 3.784 5.694 7.706
Pokritje pri ceni   2,50 €/kg 8.127 11.694 15.426 19.280 23.236
Pokritje pri ceni     3,00 €/kg 12.003 16.543 21.247 26.073 31.001
Vstopni DDV         854 1.016 1.179 1.342 1.503

 
ČEŠNJE na šibki podlagi        
           
1000 dreves/ha neto površine nasada, razdalja sajenja 5 m x 2 m, življenjska doba nasada 20 let   
doba rodnosti 15 let          
Pridelek v kg/ha          12.000 15.000 18.000 21.000 24.000
Vrednost pridelka     2,00 €/kg 24.000 30.000 36.000 42.000 48.000
Proračunska plačila (REG, IPS)      0 0 0  0 0 
PRIHODEK pri ceni       2,00 €/kg 24.000 30.000 36.000 42.000 48.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       18.263 21.653 24.908 28.057 31.114
POKRITJE pri ceni     2,00 €/kg 5.737 8.347 11.092 13.943 16.886
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Pokritje pri ceni   1,50 €/kg 1.860 3.498 5.271 7.150 9.121
Pokritje pri ceni   2,50 €/kg 9.613 13.196 16.912 20.735 24.651
Pokritje pri ceni     3,00 €/kg 13.490 18.044 22.733 27.528 32.416
Vstopni DDV         889 1.052 1.215 1.377 1.538

 
OLJKE          
          
333 dreves/ha neto površine nasada, razdalja sajenja 6 m x 5 m, življenjska doba nasada 33 let,  
doba rodnosti 26 let, kotlasta krošnja, obiranje pridelka na mreže, 16% izplen olja   
Pridelek oljk (kg/ha)          3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
Pridelek olja (kg/ha)  izplen 16%     480 640 800 960 1.120
Vrednost pridelka     11,00 €/kg 5.280 7.040 8.800 10.560 12.320
Proračunska plačila (REG, IPS)      0 0 0  0 0 
PRIHODEK pri ceni       11,00 €/kg 5.280 7.040 8.800 10.560 12.320
SPREMENLJIVI STROŠKI       4.367 4.991 5.611 6.231 6.840
POKRITJE pri ceni     11,00 €/kg 913 2.049 3.189 4.329 5.480
Pokritje pri ceni   9,00 €/kg 587 1.497 2.413 3.328 4.254
Pokritje pri ceni   10,00 €/kg 750 1.773 2.801 3.829 4.867
Pokritje pri ceni     12,00 €/kg 1.076 2.324 3.577 4.830 6.093
Vstopni DDV         315 390 464 539 611

 
OREHI          
          
111 dreves/ha, razdalje sajenja 10 m x 9 m, življenjska doba nasada 40 let, doba polne rodnosti 33 let; 
 cena orehov v luščini z 12 % vlage       
Pridelek orehov v luščini (kg/ha)      1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
Vrednost pridelka   3,5 €/kg 5.250 7.000 8.750 10.500 12.250
Proračunska plačila (REG, IPS)   0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      3,5 €/kg 5.250 7.000 8.750 10.500 12.250
SPREMENLJIVI STROŠKI       1.613 1.897 2.180 2.463 2.746
Pokritje pri ceni      3,5 €/kg 3.637 5.103 6.570 8.037 9.504
Pokritje pri ceni    3,0 €/kg 2.977 4.103 5.320 6.537 7.754
Pokritje pri ceni    4,0 €/kg 4.387 6.103 7.820 9.537 11.254
Vstopni DDV         138 150 163 175 188

 
LEŠNIKI 

  

          

       
417 grmov/ha neto površine nasada, razdalje sajenja 6,0 m x 4,0 m, življenjska doba nasada 40 let, doba  
polne rodnosti 34 let, cena lešnikov v luščini z 12 % vlage      
Pridelek (kg/ha) 

    

    2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Vrednost pridelka 

  

4,00 €/kg 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
Proračunska plačila (REG,ITS) 

 

  0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni lešnikov v luščini 4,00 €/kg 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
SPREMENLJIVI STROŠKI 

  

    2.343 2.670 3.079 3.489 3.898
POKRITJE pri ceni  

    

4,00 €/kg 5.657 7.330 8.921 10.511 12.102
Pokritje pri ceni  

  

3,50 €/kg 4.707 6.142 7.496 8.849 10.202
Pokritje pri ceni  

  

4,50 €/kg 6.607 8.517 10.346 12.174 14.002
Pokritje pri ceni  

  

5,00 €/kg 7.557 9.705 11.771 13.836 15.902
Vstopni DDV 

    

    158 154 167 180 193
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ROBIDE          
          
Razdalje sajenja 3 m x 1,5 m, 2.222 sadik/ha, življenjska doba nasada 15 let, doba polne rodnosti 13 let, 
integrirana pridelava          
Pridelek (kg/ha)          10.000 13.000 15.000 17.000 20.000
Vrednost pridelka   3,00 €/kg 30.000 39.000 45.000 51.000 60.000
Proračunska plačila (IPS, REG)   0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      3,00 €/kg 30.000 39.000 45.000 51.000 60.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       18.268 23.243 26.560 29.877 34.852
POKRITJE pri ceni     3,00 €/kg 11.732 15.757 18.440 21.123 25.148
Pokritje pri ceni   2,00 €/kg 1.732 2.757 3.440 4.123 5.148
Pokritje pri ceni   2,50 €/kg 6.732 9.257 10.940 12.623 15.148
Pokritje pri ceni   3,50 €/kg 16.732 22.257 25.940 29.623 35.148
Pokritje pri ceni   4,00 €/kg 21.732 28.757 33.440 38.123 45.148
Vstopni DDV         649 775 860 944 1.070

 
MALINE          
          
Razdalje sajenja 2,8 m x 0,5 m, 7.143 sadik/ha neto površine malinovega nasada, življenjska doba  
nasada 15 let, doba polne rodnosti 13 let, integrirana pridelava      
Pridelek (kg/ha)         7.000 10.000 13.000 15.000 18.000
Vrednost pridelka     3,50 €/kg 24.500 35.000 45.500 52.500 63.000
Proračunska plačila (IPS, REG)       0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      3,50 €/kg 24.500 35.000 45.500 52.500 63.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       20.514 25.969 31.425 35.062 40.517
POKRITJE pri ceni     3,50 €/kg 3.986 9.031 14.075 17.438 22.483
Pokritje pri ceni   2,50 €/kg -3.014 -969 1.075 2.438 4.483
Pokritje pri ceni   3,00 €/kg 486 4.031 7.575 9.938 13.483
Pokritje pri ceni   4,00 €/kg 7.486 14.031 20.575 24.938 31.483
Pokritje pri ceni   4,50 €/kg 10.986 19.031 27.075 32.438 40.483
Vstopni DDV         465 571 676 747 853

 
AMERIŠKE BOROVNICE       
         
Razdalje sajenja 3,0 m x 1,5 m, 1.905 sadik/ha neto površine borovničevega nasada, življenjska doba  
nasada 30 let, doba polne rodnosti 22 let, integrirana pridelava     
Pridelek (kg/ha)        7.000 9.000 11.000 13.000 15.000
Vrednost pridelka  6,00 €/kg 42.000 54.000 66.000 78.000 90.000
Proračunska plačila (IPS, REG)  0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni    6,00 €/kg 42.000 54.000 66.000 78.000 90.000
SPREMENLJIVI STROŠKI     16.615 21.063 25.512 29.961 34.409
POKRITJE pri ceni   6,00 €/kg 25.385 32.937 40.488 48.039 55.591
Pokritje pri ceni  4,00 €/kg 11.385 14.937 18.488 22.039 25.591
Pokritje pri ceni  5,00 €/kg 18.385 23.937 29.488 35.039 40.591
Pokritje pri ceni  7,00 €/kg 32.385 41.937 51.488 61.039 70.591
Pokritje pri ceni  8,00 €/kg 39.385 50.937 62.488 74.039 85.591
Vstopni DDV       586 707 828 949 1.070

 
JAGODE NA PROSTEM        
          
Integrirana pridelava, hlajene sadike, na črni foliji, namakalna cev, sajenje junij/julij, obiranje naslednjo pomlad, 
44.444 sadik/ha, (1,25 m + 0,25 m) x 0,3 m 
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Pridelek (kg/sadiko)         0,30 0,45 0,60  0,75 1,00 
Pridelek (kg/ha)         13.333 20.000 26.666 33.333 44.444
Vrednost pridelka   1,80 €/kg 24.000 36.000 48.000 59.999 79.999
Proračunska plačila (REG, IPS)   0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     1,80 €/kg 24.000 36.000 48.000 59.999 79.999
SPREMENLJIVI STROŠKI       16.768 24.325 31.867 39.409 51.970
POKRITJE pri ceni      1,80 €/kg 7.232 11.674 16.132 20.590 28.029
Pokritje pri ceni    1,00 €/kg -1.408 -1.286 -1.148 -1.010 -770
Pokritje pri ceni    2,60 €/kg 15.872 24.634 33.412 42.190 56.829
Pokritje pri ceni    3,40 €/kg 24.512 37.594 50.692 63.790 85.629
Pokritje pri ceni    4,20 €/kg 33.152 50.554 67.972 85.390 114.428
Vstopni DDV         2.408 3.492 4.575 5.657 7.459

 
JAGODE V VISOKEM TUNELU      
          
Integrirana pridelava, hlajene sadike, na črni foliji, namakalna cev, sajenje junij/julij, obiranje naslednjo pomlad, 
44.444 sadik/ha, (1,25 m + 0,25 m) x 0,3 m 
Pridelek (kg/sadiko)         0,30 0,45 0,60  0,75 1,00 
Pridelek (kg/ha)         13.333 20.000 26.666 33.333 44.444
Vrednost pridelka   1,80 €/kg 24.000 36.000 48.000 59.999 79.999
Proračunska plačila (REG, IPS)   0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     1,80 €/kg 24.000 36.000 48.000 59.999 79.999
SPREMENLJIVI STROŠKI       18.135 23.652 29.154 34.655 43.816
POKRITJE pri ceni      1,80 €/kg 5.865 12.348 18.846 25.344 36.183
Pokritje pri ceni    1,00 €/kg -4.588 -3.332 -2.060 -789 1.339
Pokritje pri ceni    2,60 €/kg 16.318 28.028 39.752 51.477 71.027
Pokritje pri ceni    3,40 €/kg 26.771 43.708 60.659 77.610 105.871
Pokritje pri ceni    4,20 €/kg 37.224 59.388 81.565 103.743 140.715
Vstopni DDV         1.955 2.843 3.730 4.617 6.093

 

HMELJ           
          
Razdalja sajenja 2,4 m x 1,2 m, 3.500 rastlin/ha, V sistem napeljave vodil, lesena hmeljska žičnica, življenjska 
doba žičnice je 24 let, življenjska doba nasada 18 let, doba polne rodnosti 16 let, sadike hmelja s certifikatom A 
Pridelek (t/ha)         1,5 1,7 1,9 2,1 2,3
Vrednost pridelka pri ceni  3.650 €/t 5.475 6.205 6.935 7.665 8.395
Proračunska plačila (REG)    0 0 0 0 0
PRIHODEK     3.650 €/t 5.475 6.205 6.935 7.665 8.395
SPREMENLJIVI STROŠKI       4.499 4.843 5.187 5.531 5.876
POKRITJE pri ceni      3.650 €/t 976 1.362 1.748 2.134 2.519
Pokritje pri ceni   3.470 €/t 706 1.056 1.406 1.756 2.105
Pokritje pri ceni   3.830 €/t 1.246 1.668 2.090 2.512 2.933
Pokritje pri ceni     4.020 €/t 1.531 1.991 2.451 2.911 3.370
Vstopni DDV         554 599 644 689 734

 
ŠPARGELJ obeljen – BELUŠ        
          
razdalja sajenja 0,33 m x 2,4 m, 12.630 rastlin/ha, integrirana pridelava, življenjska doba nasada 10 let, doba 
polne rodnosti 7 let     
Pridelek v kg/ha         4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Vrednost pridelka   5,00 €/kg 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
Proračunska plačila (REG, IVR)     0 0 0 0 0 
PRIHODEK pri ceni      5,00 €/kg 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
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SPREMENLJIVI STROŠKI       9.601 11.046 12.418 13.731 14.997
POKRITJE pri ceni      5,00 €/kg 10.399 13.954 17.582 21.269 25.003
Pokritje pri ceni    3,00 €/kg 3.373 5.169 7.039 8.967 10.942
Pokritje pri ceni    4,00 €/kg 6.886 9.561 12.310 15.118 17.973
Pokritje pri ceni      6,00 €/kg 13.911 18.346 22.853 27.419 32.033
Vstopni DDV         865 986 1.108 1.229 1.351

 
 

VRTNARSTVO 
 

CVETAČA          
          
Integrirana pridelava, kot glavna kultura       
Pridelek (kg/ha)         15.000 18.000 21.000 24.000 27.000
Vrednost pridelka   0,60 €/kg 9.000 10.800 12.600 14.400 16.200
Proračunska plačila (REG, IVR)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     0,60 €/kg 9.000 10.800 12.600 14.400 16.200
SPREMENLJIVI STROŠKI      5.834 6.387 6.949 7.502 8.058
POKRITJE pri ceni     0,60 €/kg 3.166 4.413 5.651 6.898 8.142
Pokritje pri ceni   0,45 €/kg 1.175 2.022 2.862 3.711 4.557
Pokritje pri ceni   0,80 €/kg 5.823 7.601 9.370 11.148 12.924
Pokritje pri ceni   1,02 €/kg 8.745 11.107 13.461 15.823 18.183
Vstopni DDV        426 474 524 571 620

 
ČEBULA            
          
Integrirana pridelava, glavna kultura        
Pridelek kg/ha         20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
Vrednost pridelka   0,30 €/kg 6.000 7.500 9.000 10.500 12.000
Proračunska plačila (REG, IVR)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     0,30 €/kg 6.000 7.500 9.000 10.500 12.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       4.482 4.812 5.141 5.470 5.798
POKRITJE pri ceni     0,30 €/kg 1.518 2.688 3.859 5.030 6.202
Pokritje pri ceni   0,20 €/kg -285 435 1.155 1.875 2.597
Pokritje pri ceni   0,40 €/kg 3.321 4.942 6.563 8.185 9.808
Pokritje pri ceni     0,50 €/kg 5.123 7.195 9.267 11.339 13.413
Vstopni DDV         205 219 232 245 258

 
 

ČESEN, zimski          
          
Integrirana pridelava, glavna kultura        
Pridelek kg/ha         6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
Vrednost pridelka   1,50 €/kg 9.000 10.500 12.000 13.500 15.000
Proračunska plačila (REG, IVR)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     1,50 €/kg 9.000 10.500 12.000 13.500 15.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       7.795 8.140 8.487 8.832 9.179
POKRITJE pri ceni     1,50 €/kg 1.205 2.360 3.513 4.668 5.821
Pokritje pri ceni   1,00 €/kg -1.499 -795 -92 612 1.315
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Pokritje pri ceni   2,00 €/kg 3.909 5.514 7.118 8.723 10.327
Pokritje pri ceni     2,50 €/kg 6.613 8.669 10.723 12.779 14.834
Vstopni DDV         362 373 384 395 406

 
ENDIVIJA, RADIČ         
          
Integrirana pridelava, sadilna razdalja 50 x 30 cm, ni glavna kultura    
Pridelek (kg/ha)         15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Vrednost pridelka   0,60 €/kg 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000
Proračunska plačila (REG, IVR)    0 0 0 0 0 
PRIHODEK pri ceni     0,60 €/kg 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       10.122 11.379 12.637 13.895 15.154
POKRITJE pri ceni     0,60 €/kg -1.122 621 2.363 4.105 5.847
Pokritje pri ceni   0,45 €/kg -3.129 -2.056 -982 90 1.163
Pokritje pri ceni   1,00 €/kg 4.232 7.759 11.287 14.813 18.340
Pokritje pri ceni   1,40 €/kg 9.586 14.898 20.210 25.520 30.832
Vstopni DDV         642 710 777 845 912

 
FIŽOL ZA STROČJE, nizki        
          
Integrirana pridelava, ni glavna kultura        
Pridelek (kg/ha)         10.000 12.000 14.000 16.000 18.000
Vrednost pridelka   1,40 €/kg 14.000 16.800 19.600 22.400 25.200
PRIHODEK pri ceni     1,40 €/kg 14.000 16.800 19.600 22.400 25.200
SPREMENLJIVI STROŠKI       10.046 11.694 13.344 14.993 16.641
POKRITJE pri ceni     1,40 €/kg 3.954 5.106 6.256 7.407 8.559
Pokritje pri ceni   1,30 €/kg 3.071 4.046 5.020 5.995 6.970
Pokritje pri ceni   1,50 €/kg 4.837 6.165 7.492 8.820 10.148
Pokritje pri ceni   1,60 €/kg 5.719 7.224 8.728 10.232 11.737
Vstopni DDV         392 432 473 513 554
 
FIŽOL ZA ZRNJE, nizki         
          
Integrirana pridelava, setvena razdalja 80 x 10 cm, glavna kultura    
Pridelek (kg/ha)         1.500 1.800 2.100 2.400 2.700
Vrednost pridelka   1,50 €/kg 2.250 2.700 3.150 3.600 4.050
Proračunska plačila (REG, IVR)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     1,50 €/kg 2.250 2.700 3.150 3.600 4.050
SPREMENLJIVI STROŠKI       2.748 2.929 3.108 3.287 3.466
POKRITJE pri ceni     1,50 €/kg -498 -229 42 313 584
Pokritje pri ceni   1,20 €/kg -894 -706 -514 -322 -131
Pokritje pri ceni   1,70 €/kg -232 89 413 737 1.061
Pokritje pri ceni   2,00 €/kg 166 565 969 1.373 1.776
Vstopni DDV         248 258 268 278 288

 
KORENČEK          
          
Integrirana pridelava, glavna kultura na njivi       
Pridelek kg/ha         20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Vrednost pridelka   0,40 €/kg 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000
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Proračunska plačila (REG, IVR)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     0,40 €/kg 8.000 12.000 16.000 20.000 24.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       3.136 4.053 5.037 5.969 6.901
POKRITJE pri ceni     0,40 €/kg 4.864 7.947 10.963 14.031 17.099
Pokritje pri ceni   0,30 €/kg 2.995 5.143 7.224 9.357 11.491
Pokritje pri ceni   0,50 €/kg 6.734 10.751 14.701 18.704 22.707
Pokritje pri ceni     0,60 €/kg 8.603 13.555 18.440 23.378 28.315
Vstopni DDV         390 516 648 775 902

 
KUMARE, solatne         
          
Integrirana pridelava v rastlinjaku, opora – mreža, razdalja sajenja 0,5 m x 1,5 m, na črni foliji z namakanjem 
Pridelek (kg/ha)         80.000 90.000 100.000 110.000 120.000
Vrednost pridelka   0,50 €/kg 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000
Proračunska plačila (REG, IVR)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     0,50 €/kg 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       20.150 21.588 23.025 24.462 25.899
POKRITJE pri ceni     0,50 €/kg 19.850 23.412 26.975 30.538 34.101
Pokritje pri ceni   0,40 €/kg 12.846 15.532 18.220 20.907 23.595
Pokritje pri ceni   0,60 €/kg 26.854 31.292 35.730 40.169 44.608
Pokritje pri ceni   0,70 €/kg 33.858 39.171 44.486 49.800 55.114
Vstopni DDV         1.782 1.886 1.990 2.094 2.198
 
KUMARE, za vlaganje         
          
Integrirana pridelava na prostem, na črni foliji z namakanjem, oporo, sadilna razdalja 1,5 m x 0,4 m 
Pridelek (kg/ha)         20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Vrednost pridelka   0,50 €/kg 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
Proračunska plačila (REG, IVR)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     0,50 €/kg 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       12.652 16.271 20.084 23.792 27.500
POKRITJE pri ceni     0,50 €/kg -2.652 -1.271 -84 1.208 2.500
Pokritje pri ceni   0,40 €/kg -4.403 -3.897 -3.586 -3.170 -2.753
Pokritje pri ceni   0,60 €/kg -901 1.355 3.418 5.585 7.753
Pokritje pri ceni   0,70 €/kg 850 3.982 6.920 9.963 13.006
Vstopni DDV         1.030 1.082 1.162 1.222 1.281

 
PAPRIKA, za vlaganje         
          
Integrirana pridelava, sadilna razdalja 0,8 m + (0,4 m x 0,4 m), na črni foliji z namakalnim črevesom,  
glavna kultura 
Pridelek (kg/ha)         30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
Vrednost pridelka   0,80 €/kg 24.000 32.000 40.000 48.000 56.000
Proračunska plačila (REG, IVR)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     0,80 €/kg 24.000 32.000 40.000 48.000 56.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       17.363 19.675 21.767 23.699 25.511
POKRITJE pri ceni     0,80 €/kg 6.637 12.325 18.233 24.301 30.489
Pokritje pri ceni   0,70 €/kg 4.011 8.824 13.856 19.048 24.361
Pokritje pri ceni   0,90 €/kg 9.264 15.828 22.611 29.554 36.618
Pokritje pri ceni   1,00 €/kg 11.891 19.330 26.988 34.807 42.746
Vstopni DDV         1.154 1.188 1.223 1.258 1.294
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PARADIŽNIK           
          
Integrirana pridelava, sadilna razdalja 1,2 m + (0,4 m x 0,5 m), na črni foliji z namakanjem, na opori, 
vegetacijska doba 7 mesecev, v pokritem prostoru ali na prostem, glavna kultura na njivi 
Pridelek kg/ha         40.000 60.000 70.000 80.000 100.000
Vrednost pridelka   0,80 €/kg 32.000 48.000 56.000 64.000 80.000
Proračunska plačila (REG, IVR)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     0,80 €/kg 32.000 48.000 56.000 64.000 80.000
SPREMENLJIVI STROŠKI      21.544 26.368 28.336 30.306 35.129
POKRITJE pri ceni     0,80 €/kg 10.456 21.632 27.664 33.694 44.871
Pokritje pri ceni   0,60 €/kg 3.453 11.126 15.407 19.688 27.362
Pokritje pri ceni   0,90 €/kg 13.958 26.884 33.792 40.698 53.625
Pokritje pri ceni     1,00 €/kg 17.460 32.137 39.920 47.702 62.380
Vstopni DDV         1.755 2.014 2.144 2.274 2.533

 
POR          
          
Integrirana pridelava na prostem, glavna kultura      
Pridelek kg/ha         20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
Vrednost pridelka   0,60 €/kg 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000
Proračunska plačila (REG, IVR)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     0,60 €/kg 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       10.845 11.472 12.040 12.568 13.068
POKRITJE pri ceni     0,60 €/kg 1.155 3.528 5.960 8.432 10.932
Pokritje pri ceni   0,50 €/kg -647 1.274 3.256 5.278 7.327
Pokritje pri ceni   0,80 €/kg 4.761 8.034 11.368 14.742 18.143
Pokritje pri ceni     1,00 €/kg 8.366 12.541 16.776 21.051 25.353
Vstopni DDV         645 663 681 699 717
 
SOLATA          
          
Integrirana pridelava, krhkolistna sorta, sadilna razdalja 50 x 30 cm, ni glavna kultura   
Pridelek (kg/ha)         15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Vrednost pridelka   0,60 €/kg 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000
PRIHODEK pri ceni     0,60 €/kg 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000
SPREMENLJIVI STROŠKI       9.728 10.951 12.177 13.402 14.626
POKRITJE pri ceni     0,60 €/kg -728 1.049 2.823 4.598 6.374
Pokritje pri ceni   0,45 €/kg -2.735 -1.628 -522 583 1.690
Pokritje pri ceni   1,00 €/kg 4.626 8.187 11.747 15.306 18.867
Pokritje pri ceni   1,40 €/kg 9.980 15.326 20.670 26.014 31.359
Vstopni DDV         575 640 704 769 834
 
ZELJE, za svežo porabo        
          
Integrirana pridelava, sorta za svežo porabo (60–70 dnevna), sadilna razdalja 50 x 50 cm, ni glavna kultura 
Pridelek kg/ha         15.000 25.000 35.000 45.000 50.000
Vrednost pridelka   0,20 €/kg 3.000 5.000 7.000 9.000 10.000
PRIHODEK pri ceni     0,20 €/kg 3.000 5.000 7.000 9.000 10.000
SPREMENLJIVI STROŠKI      3.880 4.497 5.113 5.730 6.037
POKRITJE pri ceni     0,20 €/kg -880 503 1.887 3.270 3.963
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Pokritje pri ceni   0,15 €/kg -1.543 -603 338 1.278 1.750
Pokritje pri ceni   0,25 €/kg -215 1.611 3.437 5.262 6.177
Pokritje pri ceni     0,30 €/kg 449 2.717 4.987 7.255 8.390
Vstopni DDV        256 285 314 343 357
 
ZELJE, za kisanje         
          
Integrirana pridelava, sorte za kisanje, sadilna razdalja 60 x 50 cm, glavna kultura   
Pridelek kg/ha         20.000 30.000 50.000 70.000 90.000
Vrednost pridelka   0,12 €/kg 2.400 3.600 6.000 8.400 10.800
Proračunska plačila (REG, IVR)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni     0,12 €/kg 2.400 3.600 6.000 8.400 10.800
SPREMENLJIVI STROŠKI      3.823 4.346 5.392 6.439 7.488
POKRITJE pri ceni     0,12 €/kg -1.423 -746 608 1.961 3.312
Pokritje pri ceni   0,10 €/kg -1.777 -1.278 -278 721 1.719
Pokritje pri ceni   0,15 €/kg -892 51 1.936 3.820 5.704
Pokritje pri ceni     0,18 €/kg -360 847 3.264 5.680 8.094
Vstopni DDV        216 232 264 296 328

 
 

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 
 

IZLETNIŠKA KMETIJA, 30 sedežev   
         
Sprejemajo skupine po 30 ljudi, ponujajo 3 različne menije, 50 % gostov naroči 1. meni, 30 % gostov 2. meni in 
20 % gostov 3. meni, upoštevana povprečna cena menija na osebo, kalkulacija na leto na sedež 
Zasedenost na sedež na leto v %       5,0 7,5 10,0 15,0 20,0
Število gostov na leto na sedež       18 27 37  55 73 
Vrednost menijev 9,90 €/osebo  181 271 361 542 723
Vrednost pijače 1,47 €/osebo  27 40 54 80 107
PRIHODEK pri ceni 9,90 €/osebo 207 311 415 622 830
SPREMENLJIVI STROŠKI       145 199 253 360 468
POKRITJE pri ceni 9,9 €/osebo 63 112 162 262 362
Pokritje pri ceni menija 10,9 €/osebo  81 140 198 316 434
Pokritje pri ceni menija 8,9 €/osebo  44 85 126 208 290
Pokritje pri ceni menija 7,9 €/osebo  26 58 90 154 217
Vstopni DDV       18 24 29 40 51

 

IZLETNIŠKA KMETIJA, 50 sedežev   
  
Sprejemajo skupine po 50 ljudi, ponujajo 3 različne menije, 50 % gostov naroči 1. meni, 30 % gostov 2. meni in 
20 % gostov 3. meni, upoštevana povprečna cena menija na osebo, kalkulacija na leto na sedež 
Zasedenost na sedež na leto v %       5,0 7,5 10,0 15,0 20,0
Število gostov na leto na sedež       18 27 37 55 73
Vrednost menijev 9,90 €/osebo  181 271 361 542 723
Vrednost pijače 1,47 €/osebo  27 40 54 80 107
PRIHODEK pri ceni 9,90 €/osebo 207 311 415 622 830
SPREMENLJIVI STROŠKI       137 193 248 360 471
POKRITJE pri ceni 9,90 €/osebo 71 119 167  263 359 
Pokritje pri ceni menija 10,90 €/osebo  93 152 211 329 448
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Pokritje pri ceni menija 8,90 €/osebo  57 98 139 221 303
Pokritje pri ceni menija 7,90 €/osebo  39 71 103 167 231
Vstopni DDV             17        23        29        40        52  

 
IZLETNIŠKA KMETIJA, 60 sedežev   
  
Sprejemajo skupine po 60 ljudi, ponujajo 3 različne menije, 50 % gostov naroči 1. meni, 30 % gostov 2. meni in 
20 % gostov 3. meni, upoštevana povprečna cena menija na osebo, kalkulacija na leto na sedež 
Zasedenost na sedež na leto v %       5,0 7,5 10,0 15,0 20,0
Število gostov na leto na sedež       18 27 37  55 73 
Vrednost menijev 9,90 €/osebo  181 271 361 542 723
Vrednost pijače 1,47 €/osebo  27 40 54 80 107
PRIHODEK pri ceni 9,90 €/osebo 207 311 415 622 830
SPREMENLJIVI STROŠKI       133 188 244 356 467
POKRITJE pri ceni 9,90 €/osebo 75 123 171 267 363
Pokritje pri ceni menija 10,90 €/osebo  97 156 215 333 452
Pokritje pri ceni menija 8,90 €/osebo  61 102 143 225 307
Pokritje pri ceni menija 7,90 €/osebo  43 75 107 171 235
Vstopni DDV       16 22 28 40 51

 

STACIONARNI TURIZEM, nočitev z zajtrkom, 5 sob   
          
Nočitev z zajtrkom, dvoposteljna soba, polovica gostov ostane na kmetiji 3 dni, polovica 7 dni, 3 jabolka, 
kalkulacija na leto na sobo           
Zasedenost ležišča na leto v %     16,4 21,9 27,4 32,9 38,4
Število nočitev na leto na sobo     60 80 100 120 140
Vrednost nočitve z zajtrkom  26,00 €/osebo  1.560 2.080 2.600 3.120 3.640
PRIHODEK pri ceni      26,00 €/osebo 1.560 2.080 2.600 3.120 3.640
SPREMENLJIVI STROŠKI       629 766 903 1.040 1.177
POKRITJE pri ceni     26,00 €/nočitev 931 1.314 1.697 2.080 2.463
Pokritje pri ceni   22,00 €/nočitev 691 994 1.297 1.600 1.903
Pokritje pri ceni   30,00 €/nočitev 1.171 1.634 2.097 2.560 3.023
Pokritje pri ceni   34,00 €/nočitev 1.411 1.954 2.497 3.040 3.583
Vstopni DDV         114 137 161 184 208

 

STACIONARNI TURIZEM, nočitev z zajtrkom, 10 sob   
          
Nočitev z zajtrkom, dvoposteljna soba, polovica gostov ostane na kmetiji 3 dni, polovica 7 dni, 3 jabolka, 
kalkulacija na leto na sobo           
Zasedenost ležišča na leto v %         16,4 21,9 27,4 32,9 38,4
Število nočitev na leto na sobo     60 80 100 120 140
Vrednost nočitve z zajtrkom  26,00 €/osebo  1.560 2.080 2.600 3.120 3.640
PRIHODEK pri ceni      26,00 €/osebo 1.560 2.080 2.600 3.120 3.640
SPREMENLJIVI STROŠKI       537 665 794 922 1.050
POKRITJE pri ceni     26,00 €/nočitev 1.023 1.415 1.806 2.198 2.590
Pokritje pri ceni   22,00 €/nočitev 783 1.095 1.406 1.718 2.030
Pokritje pri ceni   30,00 €/nočitev 1.263 1.735 2.206 2.678 3.150
Pokritje pri ceni   34,00 €/nočitev 1.503 2.055 2.606 3.158 3.710
Vstopni DDV         96 117 139 161 183
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STACIONARNI TURIZEM, polpenzion 5 sob    
          
Polpenzion, dvoposteljna soba, polovica gostov ostane na kmetiji 3 dni, polovica 7 dni, 3 jabolka, kalkulacija na
leto na sobo            
Zasedenost ležišča na leto v %         16,4 21,9 27,4 32,9 38,4
Število nočitev na leto na sobo     60 80 100 120 140
Vrednost polpenziona   32,00 €/osebo  1.920 2.560 3.200 3.840 4.480
Vrednost pijače   1,47 €/osebo 88 118 147 176 206
PRIHODEK pri ceni      32,00 €/osebo  2.008 2.678 3.347 4.016 4.686
SPREMENLJIVI STROŠKI       908 1.136 1.364 1.591 1.819
POKRITJE pri ceni     32,00 €/osebo  1.100 1.541 1.983 2.425 2.867
Pokritje pri ceni   28,00 €/osebo  860 1.221 1.583 1.945 2.307
Pokritje pri ceni   36,00 €/osebo 1.340 1.861 2.383 2.905 3.427
Pokritje pri ceni   40,00 €/osebo 1.580 2.181 2.783 3.385 3.987
Vstopni DDV         126 159 192 226 259

 
STACIONARNI TURIZEM, polpenzion 10 sob    
          
Polpenzion, dvoposteljna soba, polovica gostov ostane na kmetiji 3 dni, polovica 7 dni, 3 jabolka, kalkulacija na
leto na sobo            
Zasedenost ležišča na leto v %         16,4 21,9 27,4 32,9 38,4
Število nočitev na leto na sobo     60 80 100 120 140
Vrednost polpenziona   32,00 €/osebo  1.920 2.560 3.200 3.840 4.480
Vrednost pijače   1,47 €/osebo 88 118 147 176 206
PRIHODEK pri ceni      32,00 €/osebo  2.008 2.678 3.347 4.016 4.686
SPREMENLJIVI STROŠKI       809 1.027 1.244 1.462 1.680
POKRITJE pri ceni     32,00 €/osebo  1.199 1.651 2.103 2.554 3.006
Pokritje pri ceni   28,00 €/osebo  959 1.331 1.703 2.074 2.446
Pokritje pri ceni   36,00 €/osebo  1.439 1.971 2.503 3.034 3.566
Pokritje pri ceni   40,00 €/osebo  1.679 2.291 2.903 3.514 4.126
Vstopni DDV         125 156 187 219 250

 
PEKA KRUHA       
          
Peka polbelega kruha, velikost hlebcev 1,5 kg; peka 3-krat tedensko na tradicionalen način v krušni peči,  
1/2 kruha razvoz 10 km daleč, 1/2 prodaja doma      
Količina kruha na leto (kg)       2.250 3.150 4.500 6.300 7.650
Število hlebov na peko    10 14 20 28 34
Količina kruha v kg/peko    15 21 30 42 51
PRIHODEK na peko     2,20 €/kg 4.950 6.930 9.900 13.860 16.830
SPREMENLJIVI STROŠKI       2.918 3.424 4.693 5.705 6.683
POKRITJE pri ceni      2,20 €/kg 2.032 3.506 5.207 8.155 10.147
Pokritje pri ceni     1,80 €/kg 1.132 2.246 3.407 5.635 7.087
Pokritje pri ceni      2,00 €/kg 1.582 2.876 4.307 6.895 8.617
Pokritje pri ceni      2,40 €/kg 2.482 4.136 6.107 9.415 11.677
Vstopni DDV         397 455 643 759 890

 
KISLO ZELJE, maloprodaja       
          
Upoštevan postopek pridelave in predelave, pakiranje v manjšo embalažo, izkoristek zelja 60%   
Pridelek zelja kg/ha     20.000 30.000 50.000 70.000 90.000
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Pridelek kislega zelja kg/ha     12.000 18.000 30.000 42.000 54.000
Vrednost kislega zelja   0,80 €/kg 9.600 14.400 24.000 33.600 43.200
Proračunska plačila (REG, IVR)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      0,80 €/kg 9.600 14.400 24.000 33.600 43.200
SPREMENLJIVI STROŠKI      6.577 8.328 11.830 15.333 18.839
POKRITJE pri ceni      0,80 €/kg 3.023 6.072 12.170 18.267 24.361
Pokritje pri ceni    0,75 €/kg 2.423 5.172 22.451 31.436 40.421
Pokritje pri ceni    0,90 €/kg 4.223 7.872 15.170 22.467 29.761
Pokritje pri ceni    1,00 €/kg 5.423 9.672 18.170 26.667 35.161
Vstopni DDV        643 845 1.250 1.655 2.060

 
KISLO ZELJE, veleprodaja       
          
Upoštevan postopek pridelave in predelave, veleprodaja, izkoristek zelja 51%   
Pridelek zelja kg/ha     20.000 30.000 50.000 70.000 90.000
Pridelek kislega zelja kg/ha     10.200 15.300 25.500 35.700 45.900
Vrednost kislega zelja   0,40 €/kg 4.080 6.120 10.200 14.280 18.360
Proračunska plačila (REG, IVR)    0 0 0 0 0
PRIHODEK pri ceni      0,40 €/kg 4.080 6.120 10.200 14.280 18.360
SPREMENLJIVI STROŠKI      4.528 5.247 6.686 8.125 9.567
POKRITJE pri ceni      0,40 €/kg -448 873 3.514 6.155 8.793
Pokritje pri ceni    0,35 €/kg -958 108 8.897 12.461 16.025
Pokritje pri ceni    0,45 €/kg 62 1.638 4.789 7.940 11.088
Pokritje pri ceni    0,50 €/kg 572 2.403 6.064 9.725 13.383
Vstopni DDV        334 383 481 579 677

 

KLANJE DROBNICE, 20 zakolov       
          
Povprečna teža jagnjet ob zakolu 27,5 kg, ovc 55 kg, kapaciteta klanja 20 zakolov dnevno (88 % jagenjčkov,  
12% odraslih ovc), kolje se 8 mesecev v letu, število klavnih dni odvisno od skupnega števila zakolov letno  
Število zakolov na leto       1.000 1.500 2.000 2.500 3.200
Izkoriščenost klavnice v %    31 47 63 78 100
Število klavnih dni     63 88 113 138 160
Vrednost storitve klanja  13,29 €/kos 13.288 19.932 26.576 33.220 42.522
PRIHODEK pri ceni      13,29 €/kos 13.288 19.932 26.576 33.220 42.522
SPREMENLJIVI STROŠKI       5.335 7.515 9.694 11.875 14.783
POKRITJE pri ceni      13,29 €/kos 7.953 12.417 16.882 21.345 27.739
Pokritje pri ceni      10,63 €/kos 5.295 8.430 11.566 14.700 19.233
Pokritje pri ceni      16,61 €/kos 11.275 17.400 23.526 29.650 38.369
Pokritje pri ceni      19,90 €/kos 14.565 22.335 30.106 37.875 48.897
Vstopni DDV         1.476 2.101 2.726 3.352 4.169

 

KLANJE DROBNICE, 40 zakolov       
          
Povprečna teža jagnjet ob zakolu 27,5 kg, ovc 55 kg, kapaciteta klanja 40 zakolov dnevno (88 % jagenjčkov, 
12 % odraslih ovc), kolje se 8 mesecev v letu, število klavnih dni odvisno od skupnega števila zakolov letno 
Število zakolov na leto       2.500 3.500 4.500 5.500 6.400
Izkoriščenost klavnice v %    39 55 70 86 100
Število klavnih dni     63 88 113 138 160
Vrednost storitve klanja  13,29 €/kos 33.220 46.508 59.796 73.084 85.043
PRIHODEK pri ceni      13,29 €/kos 33.220 46.508 59.796 73.084 85.043
SPREMENLJIVI STROŠKI       11.512 15.755 22.749 26.995 30.828
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POKRITJE pri ceni      13,29 €/kos 21.708 30.753 37.047 46.089 54.216
Pokritje pri ceni      10,63 €/kos 15.063 21.450 25.086 31.470 37.204
Pokritje pri ceni      16,61 €/kos 30.013 42.380 51.996 64.360 75.476
Pokritje pri ceni      19,90 €/kos 38.238 53.895 66.801 82.455 96.532
Vstopni DDV         3.189 4.392 6.145 7.349 8.435
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Priloga 2: Katalog kršitev in sankcij 

(1) Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole na kraju samem oziroma ne hrani 
ali ne omogoči dostopa do dokumentacije v skladu z 9. točko 9. člena te uredbe, mora v proračun 
Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 
zakonom, ki ureja kmetijstvo. Drugi obrok podpore se mu ne izplača.  

(2) Če se pri upravičencu ob oddaji zbirne vloge, ob kontroli podatkov iz evidence rejnih živali ali ob 
kontroli na kraju samem oziroma ob kontroli povprečnega letnega staleža v registru živali v primeru 
goveda ugotovi, da ne začne z izpolnjevanjem poslovnega načrta v skladu s 1. točko 9. člena te 
uredbe v roku 9 mesecev od dneva izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, se mu drugi obrok podpore ne 
izplača.  

(3) Upravičenec, ki ne oddaja zbirne vloge, kot to določa 7. točka 9. člena te uredbe, mora v proračun 
Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 
zakonom, ki ureja kmetijstvo, drugi obrok podpore pa se mu ne izplača. 

(4) Če se ob oddaji zbirne vloge ali ob kontroli na kraju samem ugotovi, da upravičenec krši določbo 
4. točke 9. člena te uredbe in zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v upravljanju, s katerimi vstopa v 
podukrep, za več kot 10 odstotkov, se mu drugi obrok podpore ne izplača. 

(5) Če se pri upravičencu ob oddaji zbirne vloge, ob kontroli podatkov iz evidence rejnih živali ali ob 
kontroli na kraju samem oziroma ob kontroli povprečnega letnega staleža v registru živali v primeru 
goveda ugotovi, da krši določbo 5. točke 9. člena te uredbe in ne zagotavlja obtežbe s travojedimi 
živalmi v obsegu vsaj 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja od izdaje odločbe o pravici do sredstev do izplačila 
drugega obroka podpore, se mu drugi obrok podpore ne izplača. 

(6) Če se pri upravičencu, vključenem v kontrolo ekološkega kmetovanja, ob oddaji zbirne vloge, ob 
kontroli podatkov iz evidence rejnih živali ali ob kontroli na kraju samem oziroma ob kontroli 
povprečnega letnega staleža v registru živali v primeru goveda ugotovi, da krši določbo 6. točke 9. 
člena te uredbe in ne zagotavlja obtežbe s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega 
travinja od izdaje odločbe o pravici do sredstev do izplačila drugega obroka podpore, se mu drugi 
obrok podpore ne izplača. 

(7) Če se pri upravičencu ob oddaji zbirne vloge, ob kontroli podatkov iz evidence rejnih živali ali ob 
kontroli na kraju samem oziroma ob kontroli povprečnega letnega staleža v registru živali v primeru 
goveda ugotovi, da je zmanjšal obseg staleža rejnih živali oziroma obseg PKP tako, da ne zadošča 
več vstopnemu pogoju 3 GVŽ oziroma 3 PKP, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa že 
izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, kot to določa zakon, ki ureja kmetijstvo, 
drugi obrok podpore pa se mu ne izplača. 

(8) Upravičencu, ki v skladu z odločbo iz 2. odstavka 14. člena te uredbe ne vloži zahtevka za izplačilo 
drugega obroka podpore v predpisanem roku, se drugi obrok podpore ne izplača, v proračun 
Republike Slovenije pa mora vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v 
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. 

(9) Če upravičenec krši določbo 2. točke 9. člena te uredbe in v zahtevanem roku ne izpolni ciljev iz 
poslovnega načrta, mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, drugi obrok podpore pa se mu 
ne izplača. 

(10) Če upravičenec ne izpolni zahtev glede označevanja vira sofinanciranja v skladu z 8. točko  
9. člena uredbe, se določijo sankcije v naslednjih deležih:  
 1. kršitev: izreče se opozorilo; 
 2. kršitev: 15 odstotkov odobrenih sredstev se ne izplača oziroma mora v proračun Republike 

Slovenije vrniti 15 odstotkov izplačanih sredstev;  
 3. kršitev: drugi obrok podpore se ne izplača oziroma mora v proračun Republike Slovenije 

vrniti 15 odstotkov izplačanih sredstev; 
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 4. kršitev: v proračun Republike Slovenije mora vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. 
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Priloga 3: Obvezne sestavine poslovnega načrta in seznam ciljev 

Obvezne sestavine poslovnega načrta 

Poslovni načrt iz 9. točke 6. člena te uredbe je del prijavnega obrazca in mora vsebovati najmanj 
naslednje sestavine: 
 izhodiščno stanje kmetije ob oddaji vloge na javni razpis: osnovni podatki o kmetiji, podatki o 

nosilcu kmetije, članih kmetije, delovni sili, opis izhodiščnega stanja na kmetiji (kmetijska zemljišča 
v upravljanju, stalež rejnih živali …), stanje osnovnih sredstev (zgradbe, kmetijska mehanizacija in 
strojna oprema …), vrsta pridelave na kmetiji, vrednost prihodka in izračun bruto dodane vrednosti 
(BDV);  

 načrtovano stanje kmetije ob oddaji drugega zahtevka za izplačilo: kmetijska zemljišča v 
upravljanju, stalež rejnih živali, vrednost prihodka in podatki o delovni sili; 

 ključni cilji za razvoj kmetije: navedba ciljev, ki prispevajo k razvoju in povečanju konkurenčnosti 
kmetije, oziroma ciljev, ki prispevajo k doseganju horizontalnih ciljev inovacije, okolje in podnebne 
spremembe;  

 opis dejavnosti kmetije: vključno s tistimi, ki so potrebne za ohranjanje obsega kmetijske 
proizvodnje, ki so povezane z okoljsko trajnostjo in učinkovitostjo virov in ki podpirajo doseganje 
ekonomske sposobnosti (npr. opis in utemeljitev naložbe oziroma aktivnosti iz poslovnega načrta, 
opis vpliva, ki ga imajo načrtovane dejavnosti na okolje). 

 

Seznam ciljev  

Upravičenec mora v poslovnem načrtu predvideti ohranjanje obsega kmetijske proizvodnje in 
izpolnitev najmanj enega cilja, ki prispeva h gospodarskemu razvoju in povečanju konkurenčnosti 
kmetije (iz 1. točke te priloge), ali najmanj enega cilja, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev 
inovacije, okolje in podnebne spremembe (iz 2. točke te priloge).  

1. Cilji, ki prispevajo h gospodarskemu razvoju in povečanju konkurenčnosti kmetije:  
1.1 Vzdrževanje objektov, namenjenih primarni kmetijski proizvodnji in dopolnilni dejavnosti na 

kmetiji, katerih končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije.  

1.2 Nakup nove ali rabljene opreme, namenjene primarni kmetijski proizvodnji in dopolnilni 
dejavnosti na kmetiji, katerih končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o 
delovanju Evropske unije. V primeru nakupa rabljene opreme mora biti ta v stanju, primernem 
za vključitev v proizvodni proces. 

1.3 Vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katere končni proizvod je kmetijski proizvod iz 
Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije. 

1.4 Nakup nove ali rabljene kmetijske mehanizacije. V primeru nakupa rabljene kmetijske 
mehanizacije mora biti ta v stanju, primernem za vključitev v proizvodni proces. 

1.5 Povečanje obsega kmetijskih zemljišč v upravljanju za najmanj 5 odstotkov glede na vstopne 
vrednosti (iz zbirne vloge). 

1.6 Povečanje števila GVŽ za najmanj 5 odstotkov glede na vstopne vrednosti (iz evidence rejnih 
živali v letu objave javnega razpisa). V primeru, ko upravičenec načrtuje povečanje proizvodnih 
kapacitet v živinoreji, mora zagotoviti ustrezno povečanje obsega površin oziroma zagotoviti 
odkup presežnih količin živinskih gnojil, kar mu omogoča, da ne preseže letne količine dušika iz 
živinskih gnojil na ravni kmetije v količini 170 kg N/ha. 

1.7 Izboljšanje infrastrukture (ureditev dvorišč ter cestnih priključkov kmetijskega gospodarstva na 
javno infrastrukturo). 

1.8 Izboljšanje vodne infrastrukture (ureditev vodnih oziroma vodovodnih priključkov kmetijskega 
gospodarstva na javno infrastrukturo). 

1.9 Izboljšanje energetske infrastrukture (ureditev energetskih priključkov kmetijskega gospodarstva 
na javno infrastrukturo). 
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1.10 Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih z namenom izboljšanja fizikalnih, kemijskih in 
bioloških lastnosti tal ter izboljšanja dostopa na kmetijsko zemljišče v velikosti vsaj 30 arov.  

1.11 Izvedba ukrepa odprava zaraščanja: sprememba GERK-a z vrsto rabe 1411 – površina za 
ukrep odprava zaraščanja, v rabo, namenjeno kmetijski pridelavi, v velikosti vsaj 30 arov. 

1.12 Ureditev ekstenzivnega travniškega sadovnjaka z gostoto dreves med 50 in 200 dreves/ha v 
velikosti vsaj 30 arov.  

1.13 Ureditev intenzivnega sadovnjaka z gostoto dreves najmanj 100 dreves/ha pri orehu in 
kostanju, najmanj 150 dreves/ha pri oljčniku in najmanj 200 dreves/ha pri nasadih z ostalimi 
sadnimi vrstami in nasadih z mešanimi sadnimi vrstami. Intenzivni nasad mora obsegati vsaj  
15 arov.  

1.14 Ureditev nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah v velikosti vsaj 30 arov.  
1.15 Ureditev nasadov zelišč v velikosti vsaj 30 arov.  
1.16 Objekti oziroma prostori, vključno s pripadajočo opremo, namenjeni pridelavi medu in ostalih 

čebeljih proizvodov ter vzreji čebeljih matic. 
1.17 Ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi. 

 
2. Cilji, ki prispevajo k doseganju horizontalnih ciljev inovacije, okolje in podnebne spremembe:  
2.1 Preusmeritev kmetije iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo (velja za kmetije, ki v letu 

vlaganja vloge na javni razpis še niso vključene v ukrep ekološko kmetovanje).  
2.2 Vključitev v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila – KOPOP (velja za kmetije, ki v letu 

vlaganja vloge na javni razpis še niso vključene v ta ukrep). 
2.3 Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu najmanj 

50 arov).  
2.4 Pridobljeni patenti za proizvode, tehnike. 
2.5 Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi skupinami pri raznih poizkusih (sortnih, 

fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno). 
2.6 Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega gospodarstva 

(strojne in programske opreme). 
2.7 Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo pri raznih poizkusih (sortnih, 

fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno).  
2.8 Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi (v obsegu najmanj 

30 arov).  
2.9 Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetije – zbiranje meteorne vode v 

kapaciteti najmanj 10 m3.  
2.10 Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetije – ureditev bioloških in drugih 

čistilnih naprav.  
2.11 Nakup in postavitev rastlinjaka.  
2.12 Uvedba nasadov sadovnjakov s sajenjem sort rastlin, ki bolje prenašajo pozebo in sušo, v 

obsegu najmanj 15 arov. 
2.13 Uvedba mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti 

ptičem v trajnih nasadih v obsegu najmanj 15 arov. 
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Priloga 4: Seznam problemskih območij PRP 2014–2020  
 
Problemsko območje je območje spodaj navedenih 46 slovenskih občin: 
– Bohinj,  
– Bovec,  
– Brda,  
– Cerkno,  
– Črna na Koroškem,  
– Dravograd,  
– Gorje,  
– Gornji Grad,  
– Hrastnik,  
– Idrija,  
– Jesenice,  
– Jezersko,  
– Kanal,  
– Kobarid,  
– Kozje,  
– Laško,  
– Ljubno,  
– Lovrenc na Pohorju,  
– Luče,  
– Makole,  
– Mežica,  
– Mislinja,  
– Mozirje,  
– Muta,  
– Podlehnik,  
– Podvelka,  
– Radeče,  
– Ravne na Koroškem,  
– Ribnica na Pohorju,  
– Rogaška Slatina,  
– Rogatec,  
– Selnica ob Dravi,  
– Sevnica,  
– Solčava,  
– Šentilj,  
– Tolmin,  
– Trbovlje,  
– Tržič,  
– Velenje,  
– Vitanje,  
– Vuzenica,  
– Zagorje ob Savi,  
– Zreče,  
– Železniki,  
– Žetale,  
– Žiri.  
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2261. Uredba o dopolnitvah Uredbe o nacionalnih 
zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega 
zraka

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o nacionalnih zgornjih 
mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka

1. člen
V Uredbi o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal 

zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 24/05, 92/07 in 10/14) se 
za 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi:

»8.a člen
(poročanje v letih 2017 in 2018)

(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena ministr-
stvo, pristojno za varstvo okolja, za leti 2017 in 2018 pripravi 
nacionalne evidence in projekcije emisij, prostorsko razčlenje-
ne nacionalne evidence emisij, evidence velikih točkovnih virov 
in informativna poročila o evidencah ter poroča o njih v skladu 
z roki za poročanje in navodili iz tabel A, C in D iz Priloge 4, 
ki je sestavni del te uredbe, ter metodologijo iz Priloge 5, ki je 
sestavni del te uredbe.

(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, lahko pripravi 
tudi nacionalne evidence in projekcije emisij, prostorsko razčle-
njene nacionalne evidence emisij, evidence velikih točkovnih 
virov in informativna poročila o evidencah ter poroča o njih v 
skladu z roki za poročanje in navodili iz tabele B iz Priloge 4 
te uredbe.«.

2. člen
Za Prilogo 3 se dodata novi Priloga 4 in Priloga 5, ki sta 

kot priloga sestavni del te uredbe.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-31/2017
Ljubljana, dne 31. avgusta 2017
EVA 2017-2550-0045

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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PRILOGA 

»PRILOGA 4 

SPREMLJANJE IN SPOROČANJE EMISIJ ONESNAŽEVAL ZRAKA 
Tabela A 

Zahteve glede letnega poročanja o emisijah 

Element Onesnaževala Časovni 
okvir 

Datum 
poročanja 

Skupne nacionalne 
emisije po vrstah virov 
po NFR (1) (2) 

– SO2, NOX, NMVOC, NH3, CO 

– težke kovine (Cd, Hg, Pb) (3) 

–  POP (4) (skupni PAH (5), 
benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, 
benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-
cd)piren, dioksini/furani, PCB (6), 
HCB (7)) 

 

Letno, od 
leta 1990 do 
leta poročanja 
minus 2  
(X – 2) 

 15. februar (9)

Skupne nacionalne 
emisije po vrstah virov 
po NFR (2) 

– PM2,5, PM10 (8), in BC (če je na voljo)
 

Letno, od 
leta 2000 do 
leta poročanja 
minus 2  
(X – 2) 

15. februar (9)

 

Tabela B 

Zahteve glede letnega poročanja o emisijah 

Element Onesnaževala Časovni okvir Datum 
poročanja 

Skupne nacionalne 
emisije po vrstah virov 
po NFR (10) 

–  težke kovine (As, Cr, Cu, Ni, 
Se in Zn ter njihove spojine) (11)

– TSP (12) 
 

Letno, od leta 1990 
(2000 za TSP) do leta 
poročanja minus 2 
(X – 2) 

15. februar 

 

Tabela C 

Zahteve glede poročanja o emisijah in projekcijah 

Element Onesnaževala Časovni okvir/ciljna 
leta 

Datum 
poročanja 

Podatki o emisijah 
državne merilne mreže 
po vrstah virov (GNFR) 

– SO2, NOX, NMVOC, CO, NH3, 
PM10, PM2,5 

– težke kovine (Cd, Hg, Pb) 

– POP (skupni PAH, HCB, PCB, 
dioksini/furani) 

– BC (če je na voljo) 
 

Vsaka štiri leta za leto 
poročanja minus 2  
(X – 2); 
od leta 2017 

1. maj (13) 

Veliki točkovni viri po 
viru kategorije (GNFR) 

– SO2, NOX, NMVOC, CO, NH3, Vsaka štiri leta za leto 
poročanja minus 2  

1. maj (13) 
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PM10, PM2,5 

–  težke kovine (Cd, Hg, Pb) 

– POP (skupni PAH, HCB, PCB, 
dioksini/furani) 

– BC (če je na voljo) 
 

(X – 2); 
od leta 2017 

Projekcije emisij po 
združeni NFR 

– SO2, NOX, NH3, NMVOC, 
PM2,5 in BC (če je na voljo) 

 

Vsaki dve leti za leta 
projekcij 2020, 2025, 
2030, ter če so na 
voljo, za leti 2040 in 
2050; 
od leta 2017 

15. marec 

 

Tabela D 

Zahteve glede letnega poročanja o informativnem poročilu o evidencah 

Element Onesnaževala Časovni 
okvir/ciljna leta 

Datum 
poročanja 

Informativno 
poročilo o 
evidencah 

– SO2, NOX, NMVOC, NH3, CO, PM2,5, 
PM10 

– težke kovine (Cd, Hg, Pb) in BC 

– POP (skupni PAH, benzo(a)piren, 
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, 
indeno(1,2,3-cd)piren, dioksini/furani, 
PCB, HCB) 

– če je na voljo, težke kovine (As, Cr, Cu, 
Ni, Se in Zn ter njihove spojine) in TSP 

 

Vsako leto 
(kakor je prikazano 
v tabelah A, B in C) 

15. marec 

 
(1) Nomenklatura za poročanje (NFR), kot je določena v Konvenciji LRTAP. 
(2) Naravne emisije se sporočajo v skladu z metodologijami, določenimi v Konvenciji LRTAP in 
priročniku EMEP/EEA o evidencah emisij onesnaževal zraka. Ne vključijo se v skupne 
nacionalne vsote, sporočajo se ločeno. 
(3) Cd (kadmij), Hg (živo srebro), Pb (svinec). 
(4) POP (obstojna organska onesnaževala). 
(5) PAH (policiklični aromatski ogljikovodiki). 
(6) PCB (poliklorirani bifenili). 
(7) HCB (heksaklorobenzen). 
(8) »PM10« pomeni delce z aerodinamičnim premerom 10 mikrometrov (μm) ali manj. 
(9) Ponovne predložitve zaradi napak se opravijo najpozneje v štirih tednih in vključujejo jasno 
razlago sprememb. 
(10) Naravne emisije se sporočajo v skladu z metodologijami, določenimi v Konvenciji LRTAP in 
priročniku EMEP/EEA o evidencah emisij onesnaževal zraka. Ne vključijo se v skupne 
nacionalne vsote, sporočajo se ločeno. 
(11) As (arzen), Cr (krom), Cu (baker), Ni (nikelj), Se (selen), Zn (cink). 
(12) TSP (celotni prah). 
(13) Ponovne predložitve zaradi napak se opravijo v štirih tednih in vključujejo jasno razlago 
sprememb. 
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PRILOGA 5 

METODOLOGIJE ZA PRIPRAVO IN POSODABLJANJE NACIONALNIH EVIDENC IN 
PROJEKCIJ EMISIJ TER INFORMATIVNIH POROČIL O EVIDENCAH IZ 8.a ČLENA 
Za onesnaževala iz priloge 4 se pripravijo nacionalne evidence emisij, nacionalne projekcije 
emisij, prostorsko razčlenjene nacionalne evidence emisij, evidence velikih točkovnih virov in 
informativna poročila o evidencah z uporabo metodologij, ki so jih sprejele pogodbenice 
Konvencije LRTAP (v nadaljnjem besedilu: smernice za poročanje v okviru EMEP), od njih pa 
se zahteva tudi uporaba priročnika EMEP/EEA o evidencah emisij onesnaževal zraka (v 
nadaljnjem besedilu: priročnik EMEP/EEA), navedenega v konvenciji. Poleg tega se dodatne 
informacije, zlasti podatki o dejavnosti naprav, ki so potrebne za oceno nacionalnih evidenc in 
projekcij emisij, pripravijo v skladu z istimi smernicami. 

Zanašanje na smernice za poročanje v okviru EMEP ne posega v dodatne pogoje, določene v 
tej prilogi, niti v zahteve v zvezi z nomenklaturo za poročanje, časovnimi okviri in datumi 
poročanja, določenimi v prilogi 4. 

1. DEL  

Nacionalne letne evidence emisij 
 1.  Nacionalne evidence emisij morajo biti pregledne, usklajene, primerljive, popolne in točne. 
 2. Emisije iz nekaterih ključnih kategorij se izračunajo v skladu z metodologijami, določenimi v

priročniku EMEP/EEA, pri čemer se uporabi metodologija stopnje 2 ali višja (podrobnejša)
metodologija. 

Lahko se uporabljajo druge znanstveno utemeljene in združljive metodologije za vzpostavitev
nacionalnih evidenc emisij, kadar te metodologije zagotavljajo bolj točne ocene od privzetih
metodologij iz priročnika EMEP/EEA. 

 3. Emisije iz prometa se izračunajo in sporočijo v skladu z nacionalnimi energetskimi bilancami,
sporočenimi Eurostatu. 

 4. Emisije iz cestnega prometa se izračunajo in sporočijo na podlagi goriv, prodanih v Republiki
Sloveniji. Poleg tega se lahko sporočijo tudi emisije iz cestnega prometa na podlagi
porabljenih goriv ali prevoženih kilometrov v Republiki Sloveniji. 

 5. Letne emisije se sporočajo izražene v veljavni enoti, opredeljeni v predlogi NFR za poročanje
iz Konvencije LRTAP. 

2. DEL  

Nacionalne projekcije emisij 
 1. Nacionalne projekcije emisij so pregledne, usklajene, primerljive, popolne in točne,

sporočene informacije pa vsebujejo najmanj: 

(a)  jasno opredelitev sprejetih in načrtovanih politik ter ukrepov, vključenih v projekcije; 

(b) po potrebi rezultate analize občutljivosti, izvedene za projekcije; 

(c)  opise metodologij, modelov, temeljnih predpostavk ter ključnih vhodnih in izhodnih
parametrov. 

 

 2. Projekcije emisij se ocenijo in dodajo k zadevnim sektorjem, ki so viri onesnaževanja. V
skladu s smernicami, določenimi v priročniku EMEP/EEA, se pripravijo projekcije »z ukrepi«
(sprejeti ukrepi) in po potrebi projekcije »z dodatnimi ukrepi« (načrtovani ukrepi) za vsako
onesnaževalo. 

 3. Nacionalne projekcije emisij so v skladu z nacionalno letno evidenco emisij za leto x – 3 in s
projekcijami, sporočenimi po Uredbi (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1). 
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3. DEL  

Informativno poročilo o evidencah 
Informativna poročila o evidencah se pripravijo v skladu s smernicami za poročanje v okviru 
EMEP, sporočajo pa se z uporabo predloge za poročila o evidencah, ki so v njih določene. 
Poročilo o evidencah vsebuje najmanj te podatke: 

(a) opise, sklice in vire informacij posebnih metodologij, predpostavke, faktorje emisij in
podatke o dejavnostih, pa tudi temeljna načela za njihovo izbiro; 

(b) opis nacionalnih ključnih vrst virov emisij; 

(c) informacije o negotovostih, zagotavljanju kakovosti in preverjanju; 

(d) opis institucionalnih ureditev za pripravo evidence; 

(e) ponovne izračune in načrtovane izboljšave; 

(f) povzetek. 

 
(1) Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o 
mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje 
drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o 
razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 13). 
«. 
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2262. Uredba o spremembah Uredbe o načinu 
izvajanja obveznih državnih gospodarskih 
javnih služb na področju urejanja voda 
in o koncesijah teh javnih služb

Na podlagi 3., 7., 32. in 33. 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), 11. in 
36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list 
RS, št. 127/06) ter 161. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o načinu izvajanja 

obveznih državnih gospodarskih javnih služb  
na področju urejanja voda in o koncesijah  

teh javnih služb

1. člen
V Uredbi o načinu izvajanja obveznih državnih gospodar-

skih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh 
javnih služb (Uradni list RS, št. 109/10, 98/11, 102/12 in 89/14) 
se v četrtem odstavku 5. člena, drugem odstavku 9. člena, 
petem odstavku 20. člena, prvem, drugem in šestem odstav-
ku 27. člena ter prvem in tretjem odstavku 31. člena beseda 
»agencija« v različnih sklonih nadomesti z besedo »direkcija« 
v ustreznem sklonu.

2. člen
Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta uredba se ne uporablja za naloge gospodarske 

javne službe iz 4. in 5. točke drugega odstavka 98. člena 
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 
41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v na-
daljnjem besedilu: Zakon o vodah), ki se izvajajo na morju kot 
specializirana strokovna naloga v organu v sestavi ministrstva, 
pristojnega za pomorstvo.«.

3. člen
V 2. členu se besedilo »Agencija Republike Slovenije za 

okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija)« nadomesti z bese-
dilom »Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem 
besedilu: direkcija)«.

4. člen
V 3. členu se v napovednem odstavku črta besedilo 

»(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 
41/04 – ZVO-1 in 57/08; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vo-
dah)«.

V 3. točki se črta besedilo »in se v njej zavežejo v primeru 
uspeha v postopku podelitve koncesije ustanoviti projektno 
podjetje po 17. členu te uredbe za izvajanje koncesije«.

5. člen
V drugem odstavku 5. člena se v 8. točki za besedilom 

»območje povodja jadranskih rek z morjem« vejica nadomesti 
s piko in črta besedilo »razen območja Krajinskega parka Se-
čoveljske soline.«.

6. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prejšnjega člena se koncesija 

za izvajanje del in storitev čiščenja gladine celinskih voda, pre-
prečevanja onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih 
voda ter obalne linije morja iz okvira javne službe zaradi narav-
nih in drugih nesreč podeli enemu koncesionarju na celotnem 
območju Republike Slovenije.«.

Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.

7. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »štiri leta« nado-

mesti z besedilom »sedem let«.
V tretjem odstavku se beseda »četrtem« nadomesti z 

besedo »sedmem«.

8. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedilom »Zakona o 

javno-zasebnem partnerstvu« vejica nadomesti s piko in črta 
besedilo »in sicer z uporabo postopka s pogajanji po predhodni 
objavi.«.

Peti odstavek se črta.

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

»16. člen
(pogoji za podelitev koncesije)

(1) Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a)  glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavno-

sti mora biti kandidat registriran za dejavnost gradnje vodnih 
objektov (za osebe, registrirane v Republiki Sloveniji, za de-
javnost 42.910 Gradnja vodnih objektov iz priloge 1 Uredbe o 
standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 
17/08)) ali vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, 
ki se vodijo v državi članici Evropske unije, v kateri ima sedež;

b) glede tehnične sposobnosti:
– kandidat mora razpolagati s splošno in specialno opre-

mo najmanj v obsegu, kot je to potrebno za izvajanje javnih 
služb na posameznem območju koncesije;

– kandidat mora razpolagati z informacijsko in program-
sko opremo za izvajanje javnih služb na posameznem območju 
koncesije;

– kandidat mora razpolagati z ustreznimi poslovnimi pro-
stori, ki omogočajo izvajanje javnih služb po tej uredbi;

c) glede kadrovske sposobnosti:
– kandidat mora imeti v delovnem razmerju s polnim 

delovnim časom strokovne in operativne delavce z delovnimi 
izkušnjami s področja izvajanja javnih služb urejanja voda. 
Število delavcev iz te točke ter njihova potrebna izobrazba in 
delovne izkušnje se za posamezno območje koncesije določijo 
v razpisni dokumentaciji;

– kandidat je moral v zadnjih najmanj petih letih pred 
objavo javnega razpisa po tej uredbi kakovostno in pravoča-
sno izvesti vzdrževalna dela na vodni infrastrukturi, vodnih ali 
priobalnih zemljiščih, vsako v vrednosti najmanj 8.000 eurov 
brez DDV. Število zahtevanih referenčnih del, število različnih 
delovišč in starost referenc se za posamezno območje konce-
sije določijo v razpisni dokumentaciji. Za objekte vodne infra-
strukture štejejo objekti iz priloge Pravilnika o določitvi vodne 
infrastrukture (Uradni list RS, št. 46/05);

– kandidat je moral v zadnjih najmanj petih letih pred 
objavo javnega razpisa po tej uredbi kakovostno in v okviru 
projektne in druge dokumentacije pravočasno v okviru pogod-
benih rokov izvesti ukrepe zaradi onesnaženja vodnih in prio-
balnih zemljišč v skupni vrednosti, ki je za območje koncesije 
iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe določena v razpisni 
dokumentaciji;

č) glede ekonomskega in finančnega položaja:
– kandidat v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega 

razpisa po tej uredbi ni imel blokiranega nobenega od svojih 
transakcijskih računov;

– kandidat mora imeti v zadnjih petih zaključenih poslov-
nih letih pred objavo javnega razpisa najnižji letni promet naj-
manj v višini, ki je za posamezno območje koncesije določena 
v razpisni dokumentaciji.

(2) Oprema iz prve in druge alineje točke b) prejšnjega 
odstavka in poslovni prostori, strojne baze – obrati, deponije 
in drugi skladiščni prostori iz tretje alineje točke b) prejšnjega 
odstavka se za posamezno območje določijo v razpisni doku-
mentaciji.
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(3) Pogoje iz točke a), b) in č) ter prve alineje točke c) 
prvega odstavka tega člena mora izpolnjevati koncesionar tudi 
ves čas trajanja koncesije.

(4) Način dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz prvega 
odstavka tega člena se določi v razpisni dokumentaciji.

(5) Kandidata se mora iz sodelovanja v postopku izbire 
koncesionarja izključiti, če se pri preverjanju ugotovi obstoj 
razlogov za izključitev iz 75. člena Zakona o javnem naroča-
nju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon 
o javnem naročanju) ali če lahko koncedent izkaže kršitev 
izpolnjevanja obveznosti na področju okoljskega, socialnega in 
delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, pred-
pisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali 
predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega 
prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij 
določa Priloga X Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih 
pogodb (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1).«.

10. člen
V drugem odstavku 17. člena se črta tretja alineja, do-

sedanja četrta alineja postane tretja alineja, v dosedanji peti 
alineji, ki postane četrta alineja, se za besedo »solidarno« 
vejica nadomesti s piko in črta besedilo »tudi v primeru, da po 
četrtem odstavku tega člena ustanovijo projektno podjetje za 
izvajanje koncesije.«.

Četrti odstavek se črta.

11. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Merila za izbiro koncesionarja so naslednja:
– najnižje izhodiščne cene za strojne storitve, transportna 

sredstva, transportne razdalje in osnove za plače;
– tehnična opremljenost in razpolaganje s strojnimi baza-

mi – obrati, deponijami in drugimi skladiščnimi prostori;
– kadrovska sposobnost.«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta peti in šesti 

odstavek.

12. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 19. člena se črtajo

13. člen
V petem odstavku 20. člena se besedilo »petem od-

stavku 32. člena« nadomesti z besedilom »šestem odstavku 
48. člena«.

14. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cene del in storitev koncesionarja se izračunajo na pod-

lagi izhodiščnih cen strojnih in transportnih storitev ter osnov za 
stroške dela iz drugega odstavka 18. člena te uredbe, kot so do-
ločene v koncesijski pogodbi na podlagi najugodnejše ponudbe, 
ter standardiziranih opisov in normativov za vodnogospodarska 
dela, upoštevaje kalkulativne dele iz teh opisov in normativov.«.

Četrti odstavek se črta.

15. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen
(garancija)

Koncesionar mora za vsako leto za obseg in vrednost del, 
opredeljenih v letni pogodbi iz petega odstavka 20. člena te ured-
be, najpozneje v 30 dneh po sklenitvi letne pogodbe predložiti 
koncedentu nepogojno, nepreklicno in na prvi pisni poziv unov-
čljivo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice 
za dobro izvedbo del v višini največ 10 % letne vrednosti del 
(z DDV) in v trajanju še eno leto po dokončanih delih. Vrsta in 
višina zavarovanja se določita v razpisni dokumentaciji.«.

16. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen
(podizvajalci)

(1) Če koncesionar namerava oddati nekatera dela v 
okviru koncesije v izvajanje podizvajalcem, mora v ponudbi 
navesti vse podizvajalce ter dela, ki jih namerava oddati v podi-
zvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih 
podizvajalcev, izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi 
z oddajo javnega naročila po predpisih o javnem naročanju teh 
podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno 
plačilo, če podizvajalec to zahteva. Način dokazovanja izpolnje-
vanja pogojev iz tega člena se določi v razpisni dokumentaciji.

(2) Če koncesionar odda dela v izvajanje drugemu po-
dizvajalcu po podpisu koncesijske pogodbe, mora direkcija s 
tem predhodno soglašati, pri čemer mora koncesionar z novim 
podizvajalcem izpolnjevati pogoje iz te uredbe in razpisne 
dokumentacije.

(3) Za delo podizvajalcev je koncedentu odgovoren kon-
cesionar, kot da bi ga opravljal sam.«.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

17. člen
(urejanje voda na območju Krajinskega parka Sečoveljske 

soline)
Ne glede na spremenjeno 8. točko drugega odstavka 

5. člena in spremenjeni 6. člen uredbe se naloge javne službe 
urejanja voda na območju Krajinskega parka Sečoveljske soli-
ne, ki so se do uveljavitve te uredbe izvajale na podlagi Uredbe 
o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb 
na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb (Ura-
dni list RS, št. 109/10, 98/11, 102/12 in 89/14), izvajajo v skladu 
z dosedanjimi predpisi do 31. decembra 2017.

18. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
koncesiji za opravljanje obvezne državne gospodarske javne 
službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja (Uradni 
list RS, št. 69/05 in 101/05).

19. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-32/2017
Ljubljana, dne 31. avgusta 2017
EVA 2017-2550-0053

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2263. Odlok o razglasitvi Ambienta Visoške 
in Debeljakove domačije na Visokem 
pri Poljanah za kulturni spomenik državnega 
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 
111/13 in 32/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
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O D L O K
o razglasitvi Ambienta Visoške in Debeljakove 
domačije na Visokem pri Poljanah za kulturni 

spomenik državnega pomena

1. člen
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi 

enota dediščine: Visoko pri Poljanah – Ambient Visoške in 
Debeljakove domačije (EŠD 4355) skupaj s stavbami, spome-
nikom pisatelju Ivanu Tavčarju in Tavčarjevo grobnico, ki so 
neločljivi del tega ambienta.

(2) Ambient Visoške in Debeljakove domačije ima izjemen 
kulturni in družbeni pomen za Republiko Slovenijo in posebno 
kulturno vrednost kot izrazit dosežek človekove ustvarjalnosti 
in sobivanja v naravnem okolju ter je pomemben del prostora 
in dediščine Republike Slovenije. Ambient je kulturni spomenik 
s krajinsko-arhitekturnimi, arhitekturnimi, etnološkimi, umetno-
stnozgodovinskimi, zgodovinskimi in simbolnimi vrednotami.

(3) Ambient Visoške in Debeljakove domačije je varovan 
zato, da se ohrani izvirno oblikovan prostor kot kulturna vre-
dnota. Razglasitev omogoča boljšo celostno prepoznavnost 
kulturnega spomenika, spodbuja primerno rabo in poudarja 
simbolni pomen celote.

2. člen
(1) Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev Ambienta Visoške 

in Debeljakove domačije za spomenik državnega pomena, so:
– izjemna, vizualno skladna umestitev objektov Visoške 

in Debeljakove domačije v prostor, oplemenitena z izpričano 
neprekinjeno kmetijsko rabo od 13. stoletja do danes,

– izoblikovan in ohranjen zaokroženi ambient z visoko 
stopnjo sožitja med kulturno rabo in naravnimi značilnostmi 
prostora,

– skrbno premišljeni mikrolokaciji obeh domačij, dvignjeni 
nad desni breg Poljanske Sore tako, da ju vodostaj ob poplavah 
ne ogroža,

– posebna strukturna vrednost, opredmetena s prostorski-
mi razmerji dveh zrcalno postavljenih domačij, ki sta bili med 
najpomembnejšimi kmečkimi gospodarstvi Poljanske doline 
med 17. in 19. stoletjem,

– arhitektura objektov kot materializirana priča vrhunca 
gospodarske in duhovne moči najbogatejšega kmečkega sloja 
v drugi polovici 18. stoletja, ki je neločljivo povezana z neposre-
dno okolico, odprtim prostorom s travniki in zemljišči, členjenimi 
s posameznimi okrasnimi in sadnimi drevesi,

– Visoška domačija je bila dom pomembnih osebnosti z 
visokim družbenim položajem, ugledom in pomembno zgodo-
vinsko vlogo za Poljansko dolino in Slovenijo,

– Visoška domačija je bila zadnji dom slovenskega pisa-
telja, odvetnika, politika in časnikarja dr. Ivana Tavčarja, čigar 
grobnica je ob gozdnem robu nad domačijo.

(2) Varovane sestavine kulturnega spomenika so:
– krajinsko-arhitekturna ureditev in veduta območja z do-

mačijama, polji in travniki nad desnim bregom Poljanske Sore 
in odprtimi pogledi proti cerkvi sv. Volbenka,

– krajinska zgradba z reliefnimi značilnostmi, parcelacijo, 
gozdnimi in kmetijskimi zemljišči, komunikacijsko mrežo in 
razmerji med naravnimi in grajenimi sestavinami,

– mikrolokacija in kompozicijska zasnova obeh domačij in 
njunega zunanjega prostora,

– mikrolokacija grobnice in spomenika pisatelju Ivanu 
Tavčarju ter lokacija nekdanjega mlina in žage,

– vse grajene in likovne sestavine bivalnih, gospodarskih 
in spominskih objektov obeh domačij, vključno z vodnjakom in 
ostanki sušilnice,

– avtohtoni gradbeni materiali, zlasti lokalni kamen in les.
(3) Kulturni spomenik obsega nepremičnine: stavbe 

št. 40, 41, 48, 49, 94, 97, 98, 174, vse k. o. 2041 Visoko; par-
cele št. *43, *49, *52, *53, *61, *62, *67, 343/1, 343/2, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 351, 355/4 (severni del parcele do 
jugovzhodnega vogala parcele št. 349, k. o. 2041 Visoko), 356, 

358, 359/1, 359/2, 361, 362, 364, 365, 368, 372/1, 372/2, 373, 
374, 375, 377, 379, 380/1 (severni del parcele do severnega 
vogala parcele št. 383, k. o. 2041 Visoko), 380/2, 380/3, 381/1, 
381/2, 388/2, 388/5, 397/1, 397/4 (zahodni del parcele do par-
cele št. 397/20, k. o. 2041 Visoko), 397/8 (osrednji del parcele 
do severnega vogala parcele št. 383, k. o. 2041 Visoko), 398/2, 
400 (severni del parcele do jugozahodnega vogala parcele 
št. 388/2, k. o. 2041 Visoko), 410, vse k. o. 2041 Visoko.

(4) Vplivno območje kulturnega spomenika obsega nepre-
mičnine: parcele št. *68, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 337, 338/1, 
338/2, 339/1, 339/2, 340/1, 340/2, 340/3, 355/1, 355/10, 355/3, 
355/4 (osrednji in južni del parcele od jugovzhodnega vogala 
parcele št. 349, k. o. 2041 Visoko), 355/5, 355/6, 355/9, 371, 
380/1 (južni del parcele od severnega vogala parcele št. 383, 
k. o. 2041 Visoko), 383, 388/1, 388/10, 388/3, 388/4, 388/6, 
388/7, 388/8, 388/9, 391/1, 391/2, 397/15, 397/16 (zahodni del 
parcele do jugovzhodnega vogala parcele št. 338/2, k. o. 2041 
Visoko), 397/20, 397/21, 397/4 (osrednji in vzhodni del parcele 
od parcele št. 397/20, k. o. 2041 Visoko), 397/6, 397/8 (del 
parcele med severnim vogalom parcele št. 383 in jugozaho-
dnim vogalom parcele št. 388/3, obe k. o. 2041 Visoko), 398/1 
(del parcele med parcelama št. 398/3 in 334/3, obe k. o. 2041 
Visoko), 398/3, 400 (osrednji del parcele od jugozahodnega 
vogala parcele št. 388/2 do severnega vogala parcele št. 392/1, 
obe k. o. 2041 Visoko), vse k. o. 2041 Visoko.

3. člen
(1) V okviru Ambienta Visoške in Debeljakove domačije 

se za kulturni spomenik državnega pomena razglasi enota 
dediščine Visoko pri Poljanah – Visoška domačija (EŠD 824).

(2) Enota iz prejšnjega odstavka je kulturni spomenik s 
krajinskimi, arhitekturnimi, etnološkimi in zgodovinskimi vre-
dnotami.

(3) Vrednote, ki poleg tistih, navedenih v prvem odstavku 
2. člena tega odloka, utemeljujejo razglasitev Visoške (Tavčar-
jeve) domačije za kulturni spomenik državnega pomena, so:

– izjemen prostorski položaj vseh objektov znotraj kul-
turne krajine s poudarjeno zrcalno lego nasproti postavljene 
Debeljakove domačije,

– stalna poselitev, izpričana od 13. do sredine 20. stoletja,
– stavbna zasnova nekdaj samostojne kašče je domnev-

no iz 17. stoletja, v kmečki dvorec je bila dozidana in delno 
nadgrajena od sredine 18. do sredine 19. stoletja (1851),

– gospodarsko poslopje so v letu 1824 povečali in ponov-
no dogradili leta 1877. Leseni toplar je bil postavljen leta 1863 
na mestu starejšega,

– kmečki dvorec je bil dom pomembnih osebnosti, zlasti 
družine Tavčar in pred tem Kalanove rodbine.

(4) Varovane sestavine kulturnega spomenika so:
– osnovna prostorska umeščenost objektov in dostopnih 

poti,
– osnovna višinska in tlorisna zasnova vseh objektov,
– strešni nakloni in enotna, priporočena kritina iz beton-

skih špičakov na vseh objektih,
– fasade kmečkega dvorca in gospodarskega poslopja s 

kamnitimi detajli in poslikavo,
– vhodni portal s stopniščem, stenske poslikave in štuka-

ture v kmečkem dvorcu,
– izvirno stavbno pohištvo v nadstropju kmečkega dvorca,
– obokani kletni prostori hiše dvorca in obokani hlev v 

pritličju gospodarskega poslopja,
– konstrukcija in oblika lesenega toplarja,
– vodnjak in ostanki sušilnice,
– ohranjanje spomina na Kalanov rod in družino Tavčar 

ter druge lastnike domačije.
(5) Kulturni spomenik obsega nepremičnine: stavbe 

št. 40, 48, 49, vse k. o. 2041 Visoko; parcele št. *43, *62, 
344 (trikotni del parcele med parcelama št. 364 in 397/8, obe 
k. o. 2041 Visoko), 362, 364, 397/8 (osrednji del parcele med 
jugozahodnim vogalom parcele št. *43 in vzhodnim vogalom 
trikotnega dela parcele št. 344, obe k. o. 2041 Visoko), vse 
k. o. 2041 Visoko.
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4. člen
(1) V okviru Ambienta Visoške in Debeljakove domačije se 

za kulturni spomenik državnega pomena razglasi enota dedi-
ščine Visoko pri Poljanah – Debeljakova domačija (EŠD 9586).

(2) Enota iz prejšnjega odstavka je kulturni spomenik s 
krajinskimi, etnološkimi in arhitekturnimi vrednotami.

(3) Vrednote, ki poleg tistih, navedenih v prvem odstavku 
2. člena tega odloka, utemeljujejo razglasitev Debeljakove do-
mačije za kulturni spomenik državnega pomena, so:

– izjemen prostorski položaj vseh objektov v usklajenem 
razmerju z Visoško domačijo,

– stalna poselitev, izpričana od 13. stoletja do danes,
– sledljiv stavbni razvoj domačije od 17. do sredine 

19. stoletja, ki jo sestavljajo vzporedno stoječa nadstropna 
kmečka hiša in gospodarsko poslopje, nadstropna kašča s 
pomožnim objektom in leseni toplar,

– objekti domačije so regionalno značilen tip profanega 
stavbarstva,

– ohranjena primarna kmetijska dejavnost z dodano turi-
stično dejavnostjo.

(4) Varovane sestavine kulturnega spomenika so:
– osnovna prostorska umeščenost objektov,
– osnovna višinska in tlorisna zasnova vseh objektov,
– primarna in dopolnilne dejavnosti kmečkega gospo-

darstva,
– vse ohranjene izvirne arhitekturne prvine vseh objektov,
– strehe z značilnimi nakloni in kritino na vseh objektih,
– tlorisna zasnova stanovanjske hiše,
– fasada s kamnitimi detajli in vhodni portal,
– restavrirane poslikave na pročelju,
– notranjost in zunanjost gospodarskega poslopja – hleva 

s senikom,
– lega, konstrukcija in oblika lesenega kozolca,
– povezovalni zid med objektoma in manjše gospodarsko 

poslopje,
– zunanjost kašče.
(5) Kulturni spomenik obsega nepremičnine: stavbe št. 41, 

94, 97, 98, 174, vse k. o. 2041 Visoko; parcele št. *49, *61, 347 
(del parcele ob severnem robu parcele št. *61, k. o. 2041 Vi-
soko), 397/8 (vzhodni del parcele od severozahodnega vogala 
parcele št. *61, k. o. 2041 Visoko), vse k. o. 2041 Visoko.

5. člen
(1) V okviru Ambienta Visoške in Debeljakove domačije 

se za kulturni spomenik državnega pomena razglasi enota de-
diščine Visoko pri Poljanah – Spomenik Ivanu Tavčarju (EŠD 
30271).

(2) Enota iz prejšnjega odstavka je kulturni spomenik z 
umetnostnozgodovinskimi in zgodovinskimi vrednotami.

(3) Vrednoti, ki poleg tistih, navedenih v prvem odstavku 
2. člena tega odloka, utemeljujeta razglasitev spomenika Ivanu 
Tavčarju za kulturni spomenik državnega pomena, sta:

– spomenik, postavljen leta 1957, je likovno najkakovo-
stnejši spomenik pisatelju Ivanu Tavčarju (1851–1923),

– je edini znani celopostavni kip pisatelja in med najbolj 
znanimi javnimi deli akademskega kiparja Jakoba Savinška 
(1922–1961).

(4) Varovane sestavine kulturnega spomenika so:
– lokacija in postavitev javnega spomenika ob skupini 

dreves na zahodni strani domačije,
– orientacija javnega spomenika v smeri rojstnega kraja 

in podstavek ter krožno tlakovanje okoli kipa,
– bronasti kip.
(5) Spomenik obsega nepremičnine: parcelo št. 365, 

k. o. 2041 Visoko.

6. člen
(1) V okviru Ambienta Visoške in Debeljakove domači-

je se za kulturni spomenik državnega pomena razglasi eno-
ta dediščine: Visoko pri Poljanah – Grobnica družine Tavčar 
(EŠD 30270).

(2) Enota iz prejšnjega odstavka je kulturni spomenik z 
zgodovinskimi vrednotami.

(3) Vrednota, ki poleg tistih, navedenih v prvem odstavku 
2. člena tega odloka, utemeljuje razglasitev grobnice družine 
Tavčar za kulturni spomenik državnega pomena, je:

– neogotska kapela je grobnica družine Tavčar, katere 
člani so pomembno sooblikovali slovensko kulturno in politič-
no zgodovino.

(4) Varovane sestavine spomenika so:
– lokacija, osnovna višinska in tlorisna zasnova kapele,
– notranja in zunanja podoba kapele,
– grobnica,
– dostopna pot.
(5) Spomenik obsega nepremičnine: parceli št. *67, 410, 

obe k. o. 2041 Visoko.

7. člen
(1) Meje spomenikov in njihovega vplivnega območja so 

določene na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 24. ju-
nija 2003, Uradni list RS, št. 65/03; datoteka z dne 1. marca 
2017; izvorno merilo 1:2880) ter vrisane na temeljnem topo-
grafskem načrtu v merilu 1:5000.

(2) Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranita mi-
nistrstvo, pristojno za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).

8. člen
Za kulturne spomenike velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in redno vzdrževanje varovanih sestavin 

spomenikov, navedenih v 2., 3., 4., 5. in 6. členu tega odloka, 
v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti (gabaritov, oblike, 
lege, materialov, konstrukcij, struktur in barvne podobe),

– ohranjanje oblikovanih sestavin odprtega prostora, 
prostorsko usklajenega součinkovanja vseh objektov ambi-
enta, vedut nanj in iz njega na okolico, zlasti v smeri cerkve 
sv. Volbenka,

– ohranjanje sedanje namenske rabe prostora in ustre-
zne primarno osnovne rabe objektov,

– namenska raba prostora se lahko spremeni le za pose-
ge, ki so z odlokom dovoljeni, in sicer v postopku sprememb 
in dopolnitev OPN Škofja Loka,

– strokovno vzdrževanje in redno obnavljanje vseh gra-
jenih sestavin,

– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh naravnih 
sestavin s poudarkom na arboristični negi posameznih dre-
ves,

– prepovedano je postavljanje ali gradnja dodatnih stal-
nih ali začasnih objektov in nosilcev reklam ali drugih oznak, 
razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in predstavitev 
ter delovanje spomenika ali njegovih delov,

– zagotovitev vkopa obstoječega električnega voda,
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža 

varovanja spomenika ter pravic in dejavnosti lastnikov,
– v primeru okrnitve spomenika je treba zagotoviti vrni-

tev v prvotno stanje po navodilih konservatorjev in v breme 
povzročitelja,

– posegi za gradnjo in vzdrževanje gospodarske javne 
infrastrukture in prometne infrastrukture so izjemoma dovo-
ljeni s predhodno določenimi kulturnovarstvenimi pogoji in s 
soglasjem zavoda, kadar se s posegi dopolnjuje varovanje 
objektov, prostora in ustreznega namena,

– pri zagotavljanju dostopa gibalno oviranim osebam je 
treba ohranjati varovane sestavine spomenika,

– mogoča je rekonstrukcija sušilnice ter objekta nekda-
njega mlina in žage,

– mogoča je umestitev gospodarskega poslopja za de-
lovanje Debeljakove domačije,

– mogoča je rekonstrukcija travnatega teniškega igrišča 
za prikaz nekdanjega načina igranja tenisa.
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9. člen
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje strukture in prostorskih razmerij območja,
– prepoved pozidave in gradnje gozdnih vlak,
– ohranjanje gozdnega roba,
– preprečevanje zaraščanja ali pozidave travniških po-

vršin,
– posegi za gradnjo in vzdrževanje gospodarske javne 

infrastrukture in prometne infrastrukture so izjemoma dovoljeni 
s predhodno določenimi kulturnovarstvenimi pogoji in s soglas-
jem zavoda, kadar se s posegi dopolnjuje varovanje objektov, 
prostora in ustreznega namena,

– namenska raba prostora se lahko spremeni le za pose-
ge, ki so z odlokom dovoljeni, in sicer v postopku sprememb in 
dopolnitev OPN Škofja Loka.

10. člen
Za vse posege v kulturne spomenike in vplivno območje, 

razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno izpolniti 
kulturnovarstvene pogoje in pridobiti kulturnovarstveno soglas-
je zavoda.

11. člen
Lastnik ali upravljavec kulturnega spomenika izvaja na-

loge na podlagi načrta upravljanja, ki ga pripravi s strokovno 
pomočjo zavoda.

12. člen
(1) Kulturni spomeniki se označijo s predpisanimi oznaka-

mi, ki so oblikovane in pritrjene na posamezni objekt tako, da 
ne krnijo likovne podobe ali delov spomenika.

(2) Število in mikrolokacijo oznak določita v soglasju za-
vod in lastnik ali upravljavec.

13. člen
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za 

kulturno dediščino.

14. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi 

zaznamuje status kulturnega spomenika na nepremičninah, 
navedenih v tretjem odstavku 2. člena tega odloka.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-9/2017
Ljubljana, dne 31. avgusta 2017
EVA 2017-3340-0004

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
2264. Pravilnik o histovigilanci

Na podlagi 34. člena Zakona o kakovosti in varnosti 
človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list 
RS, št. 61/07 in 56/15 – ZPPDČT) izdaja ministrica za zdravje

P R A V I L N I K
o histovigilanci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(področje urejanja in pristojnosti)

(1) Ta pravilnik določa zahteve glede obveščanja o hudih 
neželenih dogodkih in hudih neželenih reakcijah (v nadaljnjem 
besedilu: hudi neželeni dogodki in reakcije), ki lahko vplivajo na 
kakovost in varnost človeških tkiv in celic (v nadaljnjem besedi-
lu: tkiva in celice) in bi jih lahko pripisali pridobivanju, testiranju, 
obdelavi, shranjevanju, dodeljevanju in razdeljevanju tkiv in 
celic, kakor tudi o opažanju kakršnih koli hudih neželenih reak-
cij med klinično uporabo ali po njej, ki bi lahko bile povezane s 
kakovostjo in varnostjo tkiv in celic, obveznosti udeležencev v 
sistemu histovigilance v skladu z:

– Direktivo 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 31. marca 2004 o določitvi standardov kakovosti in 
varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, predelave, kon-
zerviranja, shranjevanja in razdeljevanja človeških tkiv in celic 
(UL L št. 102 z dne 7. 4. 2004, str. 48), zadnjič spremenjeno 
z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere 
se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sve-
ta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom, 
Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del 
(UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2004/23/ES),

– Direktivo Komisije 2006/86/ES z dne 24. oktobra 2006 o 
izvajanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta o zahtevah po sledljivosti, obveščanju o hudih in neželenih 
reakcijah in pojavih ter nekaterih tehničnih zahtevah za kodi-
ranje, predelavo, konzerviranje, shranjevanje in razdeljevanje 
človeških tkiv in celic (UL L št. 294 z dne 25. 10. 2006, str. 32), 
zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2015/565 z 
dne 8. aprila 2015 o Spremembi Direktive 2006/86/ES v zvezi 
z nekaterimi tehničnimi zahtevami za kodiranje človeških tkiv 
in celic (UL L št. 93 z dne 9. 4. 2015, str. 43), (v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 2006/86/ES) in

– Direktivo Komisije (EU) 2015/566 z dne 8. aprila 2015 
o izvajanju Direktive 2004/23/ES v zvezi s postopki za prever-
janje ustreznosti standardov kakovosti in varnosti uvoženih 
tkiv in celic (UL L št. 93 z dne 9. 4. 2015, str. 56; v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 2015/566/EU).

(2) Ta pravilnik se uporablja za tkiva in celice, pridoblje-
ne, testirane, obdelane, shranjevane, dodeljene in razdeljene 
v Republiki Sloveniji, in tkiva in celice, ki se uvažajo iz tretjih 
držav in vnašajo iz drugih držav članic Evropske unije (v na-
daljnjem besedilu: EU), ter za tkiva in celice, namenjene za 
izvoz oziroma iznos.

2. člen
(udeleženci v sistemu histovigilance)

(1) Udeleženci v sistemu histovigilance so:
1. ustanove za tkiva in celice, vključno s tistimi, ki imajo 

odobreno dejavnost uvoza, izvoza, vnosa ali iznosa tkiv in celic, 
ali odobren enkratni uvoz (v nadaljnjem besedilu: ustanova za 
tkiva in celice),

2. donorski centri,

3. uporabniki tkiv in celic,
4. prejemniki tkiv in celic oziroma pacienti,
5. imetniki dovoljenja za uvoz, izvoz, vnos ali iznos tkiv in 

celic v nujnih primerih,
6. posredniki pri uvozu tkiv in celic,
7. tretje osebe,
8. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in me-

dicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: Agencija),
9. Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in 

tkiv (v nadaljnjem besedilu: Slovenija-transplant),
10. drugi (organi, pristojni za tkiva in celice v drugih dr-

žavah članicah EU, Svetovna zdravstvena organizacija, zdru-
ženja, pravne in fizične osebe, ki so pri svojem delu v stiku s 
tkivi in celicami).

(2) Udeleženci v sistemu histovigilance medsebojno so-
delujejo in uporabljajo druge vire podatkov, potrebne za izvaja-
nje sistema histovigilance.

3. člen
(opredelitev izrazov)

Poleg izrazov, ki so opredeljeni v Zakonu o kakovosti in 
varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Ura-
dni list RS, št. 61/07 in 56/15 – ZPPDČT; v nadaljnjem besedilu: 
zakon), se v tem pravilniku uporabljajo še naslednji izrazi:

1. »dobavitelj iz države članice EU« je ustanova, ki ima v 
drugi državi članici EU, v kateri ima sedež, dovoljenje za opra-
vljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami;

2. »dobavitelj iz tretje države« je ustanova za tkiva in celi-
ce ali druga ustanova, ki ima sedež v tretji državi in na podlagi 
dovoljenja ali drugega dokumenta pristojnega organa te države 
lahko izvaža tkiva in celice;

3. »histovigilančni primer« je katerikoli primer, povezan z 
varnostjo tkiv in celic v skladu z drugim odstavkom 34. člena 
zakona;

4. »odpoklic tkiv in celic« je vsaka aktivnost z namenom 
umika tkiv in celic za zdravljenje ljudi iz uporabe in shranje-
vanja;

5. »odpoklic tkiv in celic zaradi histovigilančnih razlogov« 
je odpoklic zaradi povečanega tveganja, ki bi vplivalo na ka-
kovost in varnost tkiv in celic, kar lahko ogrozi zdravje njihovih 
prejemnikov ter osebja, ki rokuje s temi tkivi in celicami;

6. »RATC« (Rapid Alert platform for Tissues and Cells) 
je sistem za hitro obveščanje o tkivih in celicah, prek katerega 
se pristojni organi med seboj obveščajo o nujnih ukrepih za 
zagotavljanje varnosti tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje;

7. »takoj« pomeni najpozneje prvi delovni dan po ugo-
tovitvi oziroma prvi delovni dan po prejemu podatka o hudem 
neželenem dogodku ali hudi neželeni reakciji.

II. OBVEŠČANJE O HUDIH NEŽELENIH DOGODKIH  
IN REAKCIJAH

4. člen
(obveščanje o histovigilančnih primerih)

(1) Ustanova za tkiva in celice in donorski center o vseh 
histovigilančnih primerih obveščata Slovenija-transplant.

(2) Ustanove za tkiva in celice, donorski centri, uporabniki 
tkiv in celic ter Slovenija-transplant imajo vzpostavljene po-
stopke za takojšnje obveščanje o hudih neželenih dogodkih in 
reakcijah v skladu s 5., 6. in 8. členom tega pravilnika.

5. člen
(obveščanje o hudih neželenih dogodkih)

(1) Uporabnik tkiv in celic takoj obvesti ustanovo za tkiva 
in celice ali donorski center o kakršnemkoli hudem neželenem 
dogodku ali sumu nanj, ki lahko vpliva na kakovost in varnost 
tkiv in celic.

(2) Ustanova za tkiva in celice in donorski center zagoto-
vita uporabniku tkiv in celic podatke o tem, kako naj ju obvešča 
o hudih neželenih dogodkih iz prejšnjega odstavka.
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(3) Ustanova za tkiva in celice in donorski center takoj 
obvestita Slovenija-transplant o kakršnemkoli hudem neže-
lenem dogodku ali sumu nanj, ki lahko vpliva na kakovost in 
varnost tkiv in celic na obrazcu, določenem v delu A Priloge 2 
tega pravilnika, ki je njegov sestavni del. Vsak obrazec se lahko 
uporabi za največ en hud neželen dogodek.

(4) Ustanova za tkiva in celice, ki uvozi ali vnese tkiva 
in celice, zagotovi, da jo dobavitelj iz tretje države oziroma 
dobavitelj iz države članice EU obvesti o vseh domnevnih ali 
dejanskih hudih neželenih dogodkih, ki bi lahko vplivali na ka-
kovost in varnost tkiv in celic, ki jih je uvozila oziroma vnesla ali 
jih namerava uvoziti oziroma vnesti. O prejetih obvestilih takoj 
obvesti Slovenija-transplant v skladu s prejšnjim odstavkom.

(5) Ustanova za tkiva in celice in donorski center najpo-
zneje v 14 dneh po zaključku preiskave Slovenija-transplant 
posredujeta vse razpoložljive podatke o hudih neželenih do-
godkih ali sumu nanje, njihovem ovrednotenju, vzrokih ter iz-
vedenih preventivnih in popravnih ukrepih, vključno s sklepnimi 
ugotovitvami, ki jih podata na obrazcu, določenem v delu B 
Priloge 2 tega pravilnika.

(6) Slovenija-transplant takoj po prejemu obvestila o hu-
dem neželenem dogodku o tem obvesti Agencijo na obrazcu, 
določenem v delu A Priloge 2 tega pravilnika. Najpozneje 
v 14 dneh po prejemu sklepnih ugotovitev preiskave iz prejšnje-
ga odstavka o tem obvesti Agencijo na obrazcu, določenem v 
delu B Priloge 2 tega pravilnika, in priloži svojo oceno zadev-
nega hudega neželenega dogodka.

(7) Slovenija-transplant na obrazcu, določenem v delu B 
Priloge 3 tega pravilnika, ki je sestavni del tega pravilnika, 
Agenciji vsako leto do konca marca tekočega leta predloži 
popolno letno poročilo o hudih neželenih dogodkih za preteklo 
leto.

6. člen
(obveščanje o hudih neželenih reakcijah)

(1) Uporabnik tkiv in celic takoj obvesti ustanovo za tkiva 
in celice ali donorski center o kakršnikoli hudi neželeni reakciji 
ali sumu nanjo, ki jo opazi pri prejemnikih med ali po zdravljenju 
in je lahko povezana s kakovostjo in varnostjo tkiv in celic.

(2) Ustanova za tkiva in celice ter donorski center zagoto-
vita uporabniku tkiv in celic podatke o tem, kako naj ju obvešča 
o hudih neželenih reakcijah iz prejšnjega odstavka.

(3) Ustanova za tkiva in celice ter donorski center takoj 
obvestita Slovenija-transplant o kakršnikoli hudi neželeni reak-
ciji ali sumu nanjo na obrazcu, določenem v delu A Priloge 1 
tega pravilnika, ki je sestavni del tega pravilnika. Vsak obrazec 
se lahko uporabi za največ enega prejemnika ali darovalca 
tkiv ali celic.

(4) Ustanova za tkiva in celice, ki opravlja dejavnost 
pridobivanja tkiv in celic, ter donorski center takoj obvestita 
Slovenija-transplant o hudi neželeni reakciji, ki je nastala pri 
živih darovalcih med ali po darovanju tkiv in celic in lahko vpliva 
na kakovost in varnost tkiv in celic, na obrazcu, določenem v 
delu A Priloge 1 tega pravilnika.

(5) Ustanova za tkiva in celice, ki uvozi ali vnese tkiva 
in celice, zagotovi, da jo dobavitelj iz tretje države oziroma 
dobavitelj iz države članice EU obvesti o vseh domnevnih ali 
dejanskih hudih neželenih reakcijah, ki bi lahko vplivale na 
kakovost in varnost tkiv in celic, ki jih je uvozila ali vnesla ali jih 
namerava uvoziti ali vnesti. O prejetih obvestilih takoj obvesti 
Slovenija-transplant v skladu s tretjim odstavkom tega člena.

(6) Ustanova za tkiva in celice ter donorski center najpo-
zneje v 14 dneh po zaključku preiskave Slovenija-transplant 
posredujeta vse razpoložljive informacije o hudih neželenih 
reakcijah ali sumu nanje, njihovem ovrednotenju, vzrokih ter 
izvedenih preventivnih in popravnih ukrepih, vključno s sklepni-
mi ugotovitvami, ki jih podata na obrazcu, določenem v delu B 
Priloge 1 tega pravilnika.

(7) Slovenija-transplant takoj po prejemu obvestila o hudi 
neželeni reakciji o tem obvesti Agencijo na obrazcu, določenem 
v delu A Priloge 1 tega pravilnika. Najpozneje v 14 dneh po 
prejemu sklepnih ugotovitev preiskave iz prejšnjega odstav-

ka, o tem obvesti Agencijo na obrazcu, določenem v delu B 
Priloge 1 tega pravilnika, ter priloži svojo oceno zadevne hude 
neželene reakcije.

(8) Slovenija-transplant na obrazcu, določenem v delu A 
Priloge 3 tega pravilnika, Agenciji vsako leto do konca marca 
tekočega leta predloži popolno letno poročilo o hudih neželenih 
reakcijah za preteklo leto.

(9) Prejemnik lahko posreduje podatke o hudi neželeni re-
akciji ali sumu nanjo izbranemu osebnemu zdravniku ali drugim 
zdravnikom in zdravstvenim delavcem, ki so izvedli zdravljenje 
ali sodelovali pri zdravljenju s tkivi in celicami, lahko pa tudi 
neposredno Slovenija-transplant ali Agenciji.

7. člen
(sledljivost v sistemu histovigilance)

Za ustrezno delovanje sistema histovigilance ustanova 
za tkiva in celice, donorski center, uporabnik tkiv in celic ter 
Slovenija-transplant zagotovijo popolno sledljivost v skladu s 
pravilnikom, ki ureja sledljivost.

8. člen
(nujno ukrepanje)

(1) Odgovorna oseba ustanove za tkiva in celice in donor-
skega centra za vsak hud neželen dogodek, hudo neželeno re-
akcijo ali sum nanju oceni, ali ta zahteva nujno ukrepanje zaradi 
neposrednega ogrožanja javnega zdravja in o tem najpozneje 
v 24 urah obvesti Slovenija-transplant.

(2) Slovenija-transplant o obvestilu iz prejšnjega odstavka 
najpozneje v 24 urah obvesti Agencijo in ji posreduje oceno 
hudega neželenega dogodka ali hude neželene reakcije in 
predlog nujnih ukrepov.

(3) Agencija po prejemu prijave o hudem neželenem 
dogodku ali hudi neželeni reakciji, ki zahteva nujno ukrepanje, 
poroča v RATC.

9. člen
(odpoklic tkiv in celic)

(1) Ustanova za tkiva in celice in donorski center imata 
vzpostavljen sistem za takojšen odpoklic kateregakoli pripravka 
tkiv in celic, ki je lahko povezan s hudim neželenim dogodkom 
ali hudo neželeno reakcijo in zahteva nujno ukrepanje.

(2) Ustanova za tkiva in celice in donorski center sproti 
obveščata Slovenija-transplant in Agencijo o poteku odpoklica 
iz prejšnjega odstavka.

III. SLOVENIJA-TRANSPLANT

10. člen
(naloge Slovenija-transplant)

Slovenija-transplant izvaja naslednje naloge:
1. zbira in ocenjuje poročila o hudih neželenih dogodkih 

in reakcijah, pridobljenih od udeležencev v sistemu histovigi-
lance, vključno z drugimi histovigilančnimi primeri ter s podatki 
o nepravilni uporabi, zlorabi in neučinkovitosti tkiv in celic ter o 
tem obvešča Agencijo;

2. vrednoti poročila o hudih neželenih dogodkih in reak-
cijah, prejetih od ustanov za tkiva in celice, donorskih centrov, 
uporabnikov tkiv in celic, drugih držav članic EU, tretjih držav in 
drugih udeležencev v sistemu histovigilance ter o tem obvešča 
Agencijo;

3. nudi strokovno pomoč glede sledljivosti in koordinacije, 
kadar je treba zbrati podatke na nacionalni ali mednarodni ravni 
ali poslati obvestila o nujnih ukrepih;

4. Agenciji posreduje druge pomembne podatke, ki zade-
vajo varovanje javnega zdravja;

5. Agencijo obvešča v primerih iz drugega odstavka 8. čle-
na tega pravilnika;

6. pripravi letno poročilo o hudih neželenih dogodkih in 
reakcijah, ki vsebuje podatke o številu razdeljenih tkiv in celic, 
številu hudih neželenih dogodkov in reakcij z njihovo specifi-



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 1. 9. 2017 / Stran 6543 

kacijo, številu prizadetih prejemnikov, podatke o prenesenih 
okužbah ali boleznih ter druge podatke, določene v Prilogi 3 
tega pravilnika, in ga najpozneje do konca marca tekočega leta 
za preteklo leto posreduje Agenciji;

7. pripravi nacionalno letno poročilo s podatki o številu da-
rovanj, obdelav, hramb, razdelitev, uničenj in uporab ter številu 
prejemnikov za vsako vrsto tkiv in celic, ki ga posreduje Agenciji 
najpozneje do konca marca tekočega leta za preteklo leto;

8. obvešča ustanove za tkiva in celice in donorske centre 
o obvestilih, povezanih z varnostjo tkiv in celic ter spremlja 
aktivnosti v zvezi z ukrepi za odpravo nepravilnosti;

9. spodbuja uporabnike tkiv in celic k poročanju o hudih 
neželenih dogodkih in reakcijah v povezavi s tkivi in celicami;

10. izobražuje odgovorne osebe v ustanovah za tkiva in 
celice in donorskih centrih ter pripravlja navodila za poročanje 
in obravnavo hudih neželenih dogodkov in reakcij, ki jih pred-
hodno uskladi z Agencijo;

11. vodi evidenco o izvedenih izobraževanjih vseh dele-
žnikov v sistemu histovigilance in

12. sodeluje pri delovanju v mednarodnem sistemu hi-
stovigilance.

IV. AGENCIJA

11. člen
(naloge Agencije)

Agencija izvaja naslednje naloge:
1. pri nadzorstvenih pregledih preverja izvajanje siste-

ma histovigilance v ustanovah za tkiva in celice in donorskih 
centrih;

2. spremlja in nadzira ustreznost izvajanja nalog, ki jih v 
skladu s tem pravilnikom oziroma na podlagi osmega odstavka 
34. člena zakona izvaja Slovenija-transplant;

3. vodi evidenco odgovornih oseb iz 23. člena zakona, ki 
vsebuje najmanj osebno ime odgovorne osebe, njeno izobraz-
bo in kontaktne podatke ter jih posreduje Slovenija-transplant;

4. najpozneje do 30. junija tekočega leta posreduje letno 
poročilo o hudih neželenih dogodkih in reakcijah za preteklo 
leto Evropski komisiji;

5. pošilja letna poročila o hudih neželenih dogodkih in re-
akcijah Ministrstvu za zdravje na njegovo zahtevo, na obrazcih, 
določenih v delu A in delu B Priloge 3 tega pravilnika;

6. prek RATC obvešča pristojne organe drugih držav o pri-
merih, ki zahtevajo nujno ukrepanje izven območja Republike 
Slovenije, vključno s predlogom ukrepov;

7. prek RATC prejema obvestila, ki zahtevajo nujno ukre-
panje, sodeluje s pristojnimi organi drugih držav glede prejetih 
obvestil in o njih obvešča Slovenija-transplant;

8. deluje v mednarodnem sistemu histovigilance.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o histovigilanci (Uradni list RS, št. 70/08).

13. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-28/2017
Ljubljana, dne 10. avgusta 2017
EVA 2016-2711-0016

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje
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Priloga 1 
 

OBVEŠČANJE O HUDIH NEŽELENIH REAKCIJAH 

 

DEL A 

Hitro obveščanje o sumu na hudo neželeno reakcijo 

 

Ustanova za tkiva in celice 

EU-koda ustanove za tkiva in celice  

Identifikacijska številka poročila 

Datum poročanja (dan/mesec/leto) 

Oseba (prejemnik ali darovalec) 

Datum in kraj pridobitve ali uporabe za zdravljenje ljudi (dan/mesec/leto) 

Enotna identifikacijska številka darovanja 

Datum postavitve suma na hudo neželeno reakcijo (dan/mesec/leto) 

Vrste tkiv in celic, uporabljenih v zvezi s sumom na hudo neželeno reakcijo 

 

 

Enotna evropska koda tkiv in celic, uporabljenih v zvezi s sumom na hudo neželeno reakcijo  

Vrsta suma na hudo neželeno reakcijo 
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DEL B 

Sklepne ugotovitve preiskave hudih neželenih reakcij 

 

 Ustanova za tkiva in celice 

 EU-koda ustanove za tkiva in celice  

 Identifikacijska številka poročila 

 Datum potrditve (dan/mesec/leto) 

 Datum hude neželene reakcije (dan/mesec/leto) 

 Enotna identifikacijska številka darovanja 

 Potrditev hude neželene reakcije (da/ne) 

 Enotna evropska koda tkiv ali celic, uporabljenih v zvezi s potrjeno hudo neželeno reakcijo  

 Sprememba vrste hude neželene reakcije (da/ne). Če je odgovor DA, opredeliti. 

 Klinični izid (če je znan) 

 popolna ozdravitev 

 manjše posledice 

 resne posledice 

 smrt 

 Rezultat preiskave in končne ugotovitve 

 Priporočila za preventivne in popravne ukrepe 
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Priloga 2 

OBVEŠČANJE O HUDIH NEŽELENIH DOGODKIH 

 

DEL A 

Hitro obveščanje o sumu na hud neželen dogodek 

 

Ustanova za tkiva in celice 

EU-koda ustanove za tkiva in celice  

Identifikacijska številka poročila 

Datum poročanja (dan/mesec/leto) 

Datum hudega neželenega dogodka (dan/mesec/leto) 

Hud neželen dogodek, ki lahko 
vpliva na kakovost in varnost 
tkiv in celic zaradi nepravilnosti 
pri: 

Specifikacija 

Napake tkiv  

in celic 

Napake  

v opremi 

Človeška 

napaka 

Drugo 

(navesti) 

pridobivanju 
    

testiranju 
    

prevozu 
    

predelavi 
    

shranjevanju 
    

razdeljevanju 
    

materialih 
    

drugo (navesti) 
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DEL B 

Sklepne ugotovitve preiskave hudih neželenih dogodkov 

 

 Ustanova za tkiva in celice 

 EU-koda ustanove za tkiva in celice  

 Identifikacijska številka poročila 

 Datum potrditve (dan/mesec/leto) 

 Datum hudega neželenega dogodka (dan/mesec/leto) 

 Analiza izvornega vzroka (podrobnosti) 

 

 

 

 Sprejeti ukrepi za izboljšanje stanja (podrobnosti) 
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PRILOGA  3 
 
 

OBRAZEC ZA LETNO OBVEŠČANJE  
 
 

DEL  A 
 

Obrazec za letno obveščanje o hudih neželenih reakcijah  
 
 
 

Država poročevalka  

Datum poročila  

Število hudih neželenih reakcij glede na vrsto tkiva in celic (ali vrsto izdelka v stiku s tkivi in celicami) 

 Vrsta tkiva oziroma 
celic (ali izdelka v stiku 
s tkivi in celicami) 

Število hudih neželenih 
reakcij 

Skupno število razdeljenih tkiv 
oziroma celic te vrste (če je na 
voljo) 

1    

2    

3    

4    

...    

Skupaj   

Skupno število razdeljenih tkiv in celic (vključno z vrsto tkiva in celic, za katero ni bilo predloženo 

nobeno poročilo o hudih neželenih reakcijah): 

Število prizadetih prejemnikov (skupno število prejemnikov): 
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Vrsta prijavljenih hudih neželenih reakcij Skupno število hudih neželenih reakcij 

Prenesena bakterijska okužba  

 
 
 
 
 
Prenesena virusna 
okužba 

HBV  

HCV  

HIV-1/2  

Drugo 
(navedite) 

 

 
 
Prenesena okužba  
z zajedavci (paraziti) 

Malarija  

Drugo 
(navedite) 

 

Prenesene maligne bolezni  

Drugi prenosi bolezni  

Druge hude reakcije (navedite)  
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DEL  B 
 

Obrazec za letno obveščanje o hudih neželenih dogodkih 
 

 
Država poročevalka 

Datum poročila: 1. januar–31. december (leto) 

Skupno število predelanih tkiv in celic 

Skupno število hudih neželenih 
dogodkov, za katere obstaja 
verjetnost, da so vplivali  na kakovost 
in varnost tkiv in celic zaradi 
nepravilnosti pri: 

Specifikacija 

Napaka 
tkiv in celic 
(navedite) 

Napaka  
v opremi 
(navedite) 

Človeška 
napaka 
(navedite) 

Drugo 
(navedite) 

Pridobivanju     

Testiranju     

Prevozu     

Predelavi     

Shranjevanju     

Razdeljevanju     

Materialu     

Drugo (navedite)     
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2265. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vračilu 
dela prispevkov delodajalcev za prvo 
zaposlitev

Na podlagi tretjega odstavka 157. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 
– ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – 
ZIUPTD, 102/15 in 40/17) izdaja ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vračilu dela 

prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev

1. člen
V Pravilniku o vračilu dela prispevkov delodajalcev za 

prvo zaposlitev (Uradni list RS, št. 55/13) se črtata 5. in 6. člen.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, 

se nadaljujejo po določbah tega pravilnika.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-15/2017
Ljubljana, dne 21. avgusta 2017
EVA 2017-2611-0043

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino,

socialne zadeve in enake možnosti

2266. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o tehničnih pregledih motornih 
in priklopnih vozil

Na podlagi 47. in 61. člena Zakona o motornih vozilih 
(Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16) izdaja minister za 
infrastrukturo

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah  

Pravilnika o tehničnih pregledih motornih  
in priklopnih vozil

1. člen
V Pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih 

vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 97/13, 31/14 in 9/17) se drugi 
odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Ta pravilnik deloma prenaša v pravni red Republi-
ke Slovenije Direktivo 2014/45/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motor-
nih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 
2009/40/ES (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 51) in Direktivo 
2014/46/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 
2014 o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES o dokumentih 
za registracijo vozil (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 129).«.

2. člen
V celotnem besedilu se beseda »zapisnik« v vseh sklonih 

nadomesti z besedo »potrdilo« v ustreznem sklonu.

3. člen
V 2. členu se za 3. točko dodata novi 4. in 5. točka, ki se 

glasita:
»4. »kontrolor tehničnih pregledov« je oseba, ki izpolnjuje 

pogoje za izvajalca tehničnih pregledov iz 60. člena Zakona o 
motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16; v 
nadaljnjem besedilu: zakon);

5. »nepravilnosti« so tehnične napake in drugi primeri 
neskladnosti, ugotovljeni med tehničnim pregledom;«.

Za dosedanjo 4. točko, ki postane 6. točka, se doda nova 
7. točka, ki se glasi:

»7. »potrdilo o tehničnem pregledu« pomeni poročilo stro-
kovne organizacije o tehničnem pregledu, ki vsebuje rezultate 
tehničnega pregleda;«.

Dosedanje 5., 6., 7., 8. in 9. točka postanejo 8., 9., 10., 
11. in 12. točka.

4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »Zakona o motor-

nih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10; v nadaljnjem besedilu: 
zakon)« nadomesti z besedo »zakona«.

5. člen
Za drugim odstavkom 5. člena se doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»(3) Prostori za tehnične preglede vozil morajo biti vzdr-

ževani tako, da omogočajo varno izvajanje postopkov v skladu 
s tem pravilnikom.«.

Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek posta-
nejo četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

6. člen
Za drugim odstavkom 12. člena se doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»(3) Oprema za tehnične preglede vozil mora biti vzdr-

ževana v skladu s specifikacijami, ki jih določa proizvajalec 
opreme.«.

7. člen
V drugem odstavku 17. člena se črta besedilo »(pisno ali 

elektronsko)«.

8. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen
(pregled delov in sistemov vozila)

(1) Po opravljeni identifikaciji vozila se opravi pregled 
vozila v skladu s tehnično specifikacijo za vozila TSV 605.

(2) V tehnični specifikaciji za vozila TSV 605 so poda-
ni obseg in podroben način opravljanja tehničnega pregleda 
določene kategorije vozila, kriteriji za razvrstitev nepravilnosti 
v smislu 24. člena tega pravilnika oziroma kriteriji za oceno 
njegove tehnične brezhibnosti.«.

9. člen
Za petim odstavkom 24. člena se doda nov šesti odsta-

vek, ki se glasi:
»(6) Rezultate tehničnega pregleda vozila lahko spremeni 

le pooblaščena oseba ministrstva, pristojnega za promet, če so 
ugotovitve tehničnega pregleda očitno napačne.«.

10. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po opravljenem tehničnem pregledu vozila se stranki 

izda potrdilo iz 17. člena tega pravilnika, na katerem je na-
vedeno tudi ugotovljeno stanje tehnične brezhibnosti vozila, 
ugotovljene nepravilnosti in njihova raven resnosti ter obvestilo 
o naslednjem tehničnem pregledu.«.
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11. člen
Priloga II se nadomesti z novo Prilogo II, ki je kot priloga 

sestavni del tega pravilnika.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
Zapisniki o tehničnem pregledu vozila, izdani na podlagi 

Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil 
(Uradni list RS, št. 44/13, 97/13, 31/14 in 9/17), še naprej 
veljajo v skladu z roki o tehničnih pregledih vozil, določenimi 
v zakonu.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-288/2017
Ljubljana, dne 24. avgusta 2017
EVA 2016-2430-0004

dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 

za infrastrukturo
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Priloga 
PRILOGA II 

 

 
 

Strokovna organizacija: 
Stran 1 

POTRDILO O TEHNIČNEM PREGLEDU VOZILA Št.: Veza: 

(7A) Kategorija vozila: (D1) Znamka vozila: 
 

(A) Reg. oznaka: 

(D2) Tip vozila:  
 
 

(D3) Komercialna oznaka:  Oznaka drž. reg.: 

(8A) Oblika nadgradnje: (8B) Namen uporabe: (P3) Vrsta goriva: 

 (E) Identifikacijska št. – VIN: (G) Masa vozila [kg]: (T) Najv. dov. hitrost [km/h]: Štev. prevoženih km: 

(U.1) Hrup v mirovanju 
[dB(A)]: 

(V.6) Absorpcijski koef. 
[m-1]: 

CO% pri nizki vrt.frekv.: CO% pri pov.vrt. frekv.: (R) Barva vozila: 

I. VIZUALNI PREGLED – UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI NA VOZILU IN NJIHOVA RAVEN RESNOSTI 
  
  
  
  
 Nadaljevanje na drugi strani. 

II. MERITEV ZAVORNIH UČINKOV 
Osi vozila Leva Desna Skupaj Razlika Gj [daN] pj [kPa] pN [kPa] Neobr. Obr. Neobr. Obr. Neobr. Obr. Neobr. Obr. Neobr. Obr. Neobr. Obr. 

I. os              
II. os              
III. os              
IV. os              
Skupaj              

Pa
rk

irn
a 

I. os       
II. os      
III. os      
IV. os      

Skupaj      
Izmerjena teža [daN]: Učinek del. zav. [%] – 

neobremenjeno: 
Učinek del. zav. [%] – 
obremenjeno: 

Učinek park. zav. [%]: Ustreznost debeline 
zavornih oblog: 

DA / NE 
Izmerjena hitrost [km/h]: 

 

III. MERITEV EMISIJE IZPUŠNIH PLINOV IN HRUPA 
Vrt. frekv. pr. t. [min-1]: CO% pri nizki vrt.frekv.: Lambda [λ]: Hrup v mirov. db(A) / [min-1]: 

Pov.vrt. frekv. [min-1]: CO% pri pov.vrt.frekv.: Abs. koef. [m-1]: Temp. olja [oC]: 
IV. KONTROLA NASTAVITVE ŽAROMETOV   

  Predp. naklon [%] Ustreznost kratk. svet. snopa Ustreznost dolg. svetl. snopa Žaromet za meglo   

Levi:        

Desni:       

TEHNIČNE SPREMEMBE NA VOZILU 
1  
2   

OPOMBE: 
 
 
 

TEHNIČNA BREZHIBNOST VOZILA: 
Vozilo JE TEHNIČNO BREZHIBNO 
Vozilo JE POGOJNO TEHNIČNO BREZHIBNO – lastnik mora odpraviti pomanjkljivosti v 15 dneh – ponovni pregled ni potreben! 
Vozilo NI TEHNIČNO BREZHIBNO – vozilo MORA PONOVNO NA TEHNIČNI PREGLED! 
Vozilo NI TEHNIČNO BREZHIBNO – KRITIČNA NAPAKA – vozilo do popravila NE SME BITI UDELEŽENO V CESTNEM PROMETU 
in nato MORA PONOVNO NA TEHNIČNI PREGLED! 
 

Datum:                                Pregled opravil:                                               Podpis:                                                Žig 
       
NASLEDNJI TEHNIČNI PREGLED OPRAVITI DO:    
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Potrdilo o tehničnem pregledu vozila št.: Št.: Stran 2 

UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI NA VOZILU IN NJIHOVA RAVEN RESNOSTI – NADALJEVANJE 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Datum:                                 Pregled opravil:                                      
 

                 Podpis:                                               Žig  
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2267. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja 
za obratovanje žičniških naprav

Na podlagi 49. in 51. člena Zakona o žičniških napravah 
za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14), 
izdaja minister za infrastrukturo

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o strokovnem usposabljanju osebja  
za obratovanje žičniških naprav

1. člen
V Pravilniku o strokovnem usposabljanju osebja za obra-

tovanje žičniških naprav (Uradni list RS, št. 111/06, 29/07, 
13/08, 7/09, 109/13 in 56/16) se v prvem odstavku 1. člena 
črtata vejica in besedilo »kjer so vozila obratovalno neločljivo 
pritrjena na vrv«.

2. člen 
V prvem odstavku 7. člena se črtata vejica in besedilo 

»kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kandidat za voznika mora izpolnjevati naslednje 

pogoje:
1. voznik vlečnice:
– starost najmanj 18 let in
– končana najmanj osnovna šola in najmanj dve sezoni 

delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav ali
– končana najmanj poklicna izobrazba (3. raven) in naj-

manj eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških 
naprav ali

– končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven);
2. voznik krožne žičnice:
– starost najmanj 18 let in
– usposobljenost za voznika vlečnice po programu tega 

pravilnika in najmanj tri sezone delovnih izkušenj pri obratova-
nju žičniških naprav ali

– usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika 
vlečnice in najmanj ena sezona delovnih izkušenj pri obratova-
nju žičniških naprav ali

– končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. ra-
ven).«.

3. člen
V drugem odstavku 7.a člena se 1. in 2. točka spremenita 

tako, da se glasita:
»1. strojnik vlečnice:
– starost najmanj 18 let in
– usposobljenost po programu tega pravilnika za voznika 

vlečnic in najmanj eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju 
žičniških naprav ali

– končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven) 
tehnične smeri (elektro, strojne, gradbene, prometne ali me-
hatronik) ali

– najmanj druga končana srednja poklicna izobrazba 
(4. raven) in najmanj eno sezono delovnih izkušenj pri obrato-
vanju žičniških naprav.

2. strojnik krožne žičnice:
– starost najmanj 18 let in
– usposobljenost po programu tega pravilnika za voznika 

krožne žičnice in najmanj ena sezona delovnih izkušenj pri 
obratovanju žičniških naprav ali

– usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika 
vlečnic in najmanj tri sezone delovnih izkušenj pri obratovanju 
žičniških naprav ali

– končana najmanj srednja poklicna izobrazba (4. raven) 
tehnične smeri (elektro, strojna, gradbena, prometna in meha-
tronik) ali

– končana najmanj druga srednja poklicna izobrazba 
(4. raven) in najmanj tri sezone delovnih izkušenj pri obratova-
nju žičniških naprav.«.

4. člen
V prvem odstavku 8. člena se v 1. točki na koncu tretje 

alineje podpičje nadomesti z besedo »ali« in doda nova četrta 
alineja, ki se glasi:

»– najmanj visoka strokovna izobrazba (7. raven) in naj-
manj pet let delovnih izkušenj pri upravljavcu žičniških naprav 
povezanih z obratovanjem ali vzdrževanjem žičniških naprav, 
kar kandidat dokazuje z izjavo vodje obratovanja;«.

5. člen
V petem odstavku 13. člena se črtata vejica in besedilo 

»kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv«.

6. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo »na predlog 

izpitnega odbora«.

7. člen
V tretjem odstavku 15. člena se črta besedilo »in ne daljši 

od 40 dni«.

8. člen
V prvem odstavku 28. člena se v tretji alineji za besedo 

»obsojen« doda besedilo »na nepogojno kazen zapora«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi:
»(2) Kandidat, ki pridobiva pooblastilo za vodjo obratova-

nja na podlagi priznavanja strokovne usposobljenosti v državi 
članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: državi članici EU) 
ali državi Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem 
besedilu: državi EGP), mora poleg pogoja iz druge in tretje 
alineje prejšnjega odstavka, izpolnjevati tudi pogoje iz 30. člena 
pravilnika.«

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedilom »prvega 
in drugega«.

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, 
peti in šesti odstavek.

9. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:

»29.a člen
(Priznavanje strokovne usposobljenosti pridobljene v državi 

članici EU in državi EGP)
(1) Oseba, ki je opravljala naloge voznika ali strojnika na 

žičniški napravi v državi članici EU ali državi EGP, izpolnjuje 
pogoje za voznika ali strojnika, če:

– predloži dokazilo o usposobljenosti,
– z izjavo upravljavca žičniških naprav, pri katerem je 

opravljala delo, izkaže najmanj dve sezoni delovnih izkušenj 
za voznika ali strojnika žičniške naprave in

– izkaže znanje slovenskega jezika.
(2) Oseba, ki je opravljala naloge vodje oziroma name-

stnika vodje obratovanja na žičniški napravi v državi članici EU 
ali državi EGP, izpolnjuje pogoje za vodjo oziroma namestnika 
vodje obratovanja, če:

– predloži dokazilo o usposobljenosti,
– z izjavo upravljavca žičniških naprav pri katerem je 

opravljala delo, izkaže najmanj pet sezon delovnih izkušenj 
za vodjo oziroma namestnika vodje obratovanja na žičniških 
napravah,

– ima najmanj eno leto delovnih izkušenj pri obratovanju 
žičniških naprav v Republiki Sloveniji, kar dokazuje z izjavo 
upravljavca in

– izkaže znanje slovenskega jezika.
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(3) V izjavi upravljavca iz prvega in drugega odstavka 
tega člena mora biti navedeno obdobje, opis nalog in vrsta 
(vlečnica, krožna žičnica, nihalka, vzpenjača) ter tip (proizva-
jalec) žičniške naprave na kateri je opravljal delo. Za ustrezne 
izkušnje za določen naziv na posamezni vrsti/tipu žičniške 
naprave štejejo izkušnje, ki so po vsebini primerljive znanju 
osebja, ki uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.

(4) Z izjavo upravljavca iz prejšnjega odstavka, oseba 
upoštevaje prvi ali drugi odstavek tega člena, dokazuje stro-
kovno usposobljenost za delo na tisti vrsti (vlečnica, krožna 
žičnica, nihalka, vzpenjača) in tipu (proizvajalec) žičniške na-
prave, na katero se nanaša izjava. S tako izjavo in najmanj 
eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičniških naprav 
v Republiki Sloveniji lahko oseba dokazuje tudi izpolnjevanje 
vstopnih pogojev za izobraževanje po tem pravilniku.

(5) Za izpolnjevanje pogoja iz tretje alineje prvega in 
četrte alineje drugega ostavka veljajo pogoji za dokazovanje 
znanja slovenskega jezika, na podlagi zakona, ki ureja drža-
vljanstvo Republike Slovenije. Kandidat lahko dokazuje znanja 
slovenskega jezika tudi z izjavo upravljavca žičniških naprav na 
območju Republike Slovenije, pri katerem je pridobil delovne 
izkušnje pri obratovanju žičniških naprav, v kateri upravljavec 
navede, da sta pri delu komunicirala v slovenskem jeziku.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
(prehodna določba)

Oseba, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika 
veljavno obvestilo o uspehu za voznika krožne žičnice, kjer so 
vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv, se šteje da ima 
obvestilo o uspehu za voznika krožne žičnice.

11. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-56/2017
Ljubljana, dne 23. avgusta 2017
EVA 2017-2430-0016

dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister

za infrastrukturo

2268. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih 
in standardih za izvajanje izobraževalnih 
programov in vzgojnega programa 
na področju srednjega šolstva

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost 
in šport izdaja

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

in standardih za izvajanje izobraževalnih 
programov in vzgojnega programa  

na področju srednjega šolstva

1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje iz-

obraževalnih programov in vzgojnega programa na področju 

srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10 in 99/10) se v 
39. členu besedilo »poslovni sekretar VI« v vseh sklonih in 
številih nadomesti z besedilom »tajnik VIZ VI« v ustreznem 
sklonu in številu.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika opravljali delo 

na delovnem mestu poslovni sekretar VI, po uveljavitvi tega 
pravilnika opravljajo delo na delovnem mestu tajnik VIZ VI.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-48/2017/7
Ljubljana, dne 9. avgusta 2017
EVA 2017-3330-0040

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica

 za izobraževanje, znanost in šport

2269. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih 
in standardih v dvojezični srednji šoli

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – 
popr. in 25/17 – ZVaj) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah 
italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F) 
ter s soglasjem Pomurske madžarske samoupravne naro-
dne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 
Közösség, ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o normativih  
in standardih v dvojezični srednji šoli

1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih v dvojezični srednji 

šoli (Uradni list RS, št. 85/03, 100/07, 67/08, 21/11 in 55/11) se 
v prvem odstavku 13. člena v prvi alineji besedilo »poslovnega 
sekretarja VI« nadomesti z besedilom »tajnika VIZ VI«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika opravljali delo 

na delovnem mestu poslovni sekretar VI, po uveljavitvi tega 
pravilnika opravljajo delo na delovnem mestu tajnik VIZ VI.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-49/2017/5
Ljubljana, dne 9. avgusta 2017
EVA 2017-3330-0041

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 

za izobraževanje, znanost in šport
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2270. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih 
in standardih v srednjih šolah z italijanskim 
učnim jezikom

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – 
popr. in 25/17 – ZVaj) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah 
italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 102/07 – ZOsn-F) 
ter s soglasjem Obalne samoupravne skupnosti italijanske 
narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità 
Italiana ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

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

in standardih v srednjih šolah  
z italijanskim učnim jezikom

1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih v srednjih šolah 

z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 85/03, 103/07, 
67/08, 5/11 in 55/11) se v prvem odstavku 12. člena besedilo 
»poslovnega sekretarja VI« nadomesti z besedilom »tajnika 
VIZ VI«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika opravljali delo 

na delovnem mestu poslovni sekretar VI, po uveljavitvi tega 
pravilnika opravljajo delo na delovnem mestu tajnik VIZ VI.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-50/2017/3
Ljubljana, dne 9. avgusta 2017
EVA 2017-3330-0042

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 

za izobraževanje, znanost in šport

2271. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih 
in standardih za izvajanje programa glasbene 
šole

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost 
in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o normativih  
in standardih za izvajanje programa  

glasbene šole

1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje pro-

grama glasbene šole (Uradni list RS, št. 76/08, 31/10 in 5/11) 

se v 8. členu besedilo »poslovni sekretar VI« v vseh sklonih 
in številih nadomesti z besedilom »tajnik VIZ VI« v ustreznem 
sklonu in številu.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika opravljali delo 

na delovnem mestu poslovni sekretar VI, po uveljavitvi tega 
pravilnika opravljajo delo na delovnem mestu tajnik VIZ VI.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-51/2017/3
Ljubljana, dne 9. avgusta 2017
EVA 2017-3330-0043

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 

za izobraževanje, znanost in šport

2272. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih 
in standardih za izvajanje programa osnovne 
šole

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost 
in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o normativih  
in standardih za izvajanje programa  

osnovne šole

1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje pro-

grama osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 
51/14 in 64/15) se v 16. in 17. členu besedilo »poslovni sekretar 
VI« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedilom »tajnik VIZ 
VI« v ustreznem sklonu in številu.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika opravljali delo 

na delovnem mestu poslovni sekretar VI, po uveljavitvi tega 
pravilnika opravljajo delo na delovnem mestu tajnik VIZ VI.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-52/2017/3
Ljubljana, dne 9. avgusta 2017
EVA 2017-3330-0044

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica

za izobraževanje, znanost in šport
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2273. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih 
in standardih za izvajanje programa osnovne 
šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih 
šolah z italijanskim učnim jezikom

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 24. člena Zakona o 
posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 
in 102/07 – ZOsn-F) ter s soglasjem Pomurske madžar-
ske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség in Obalne samoupravne 
skupnosti italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Co-
stiera della Nazionalità Italiana, ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport izdaja

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

in standardih za izvajanje programa osnovne 
šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih 

šolah z italijanskim učnim jezikom

1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje pro-

grama osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih 
šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 75/05, 
85/06, 68/07, 73/08, 18/11, 51/14, 79/14 – popr. in 64/15) se v 
16. in 17. členu »poslovni sekretar VI« v vseh sklonih in številih 
nadomesti z besedilom »tajnik VIZ VI« v ustreznem sklonu in 
številu.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika opravljali 

delo na delovnem mestu poslovni sekretar VI, po uveljavitvi 
tega pravilnika opravljajo delo na delovnem mestu tajnik 
VIZ VI.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-53/2017/3
Ljubljana, dne 9. avgusta 2017
EVA 2017-3330-0045

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

2274. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o normativih in standardih za izvajanje 
vzgojno-izobraževalnih programov za otroke 
s posebnimi potrebami

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost 
in šport izdaja

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

in standardih za izvajanje vzgojno-
izobraževalnih programov za otroke  

s posebnimi potrebami

1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgoj-

no-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami 
(Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11, 56/14 in 66/15) se naslov 
16. člena spremeni tako, da se glasi »spremljevalec skupine 
v zavodu za gibalno ovirane otroke in mladostnike V«, v be-
sedilu pa se beseda »spremljevalec« nadomesti z besedilom 
»spremljevalec skupine v zavodu za gibalno ovirane otroke in 
mladostnike V«.

2. člen
V 18. in 20. členu besedilo »poslovni sekretar VI« v 

vseh sklonih in številih nadomesti z besedilom »tajnik VIZ VI« 
v ustreznem sklonu in številu.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Delavci, ki so v zavodu za gibalno ovirane otroke in 

mladostnike opravljali delo spremljevalca na delovnem mestu 
varuha negovalca V, nadaljujejo delo v tem zavodu na delov-
nem mestu spremljevalec skupine v zavodu za gibalno ovirane 
otroke in mladostnike.

4. člen
Delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika opravljali delo 

na delovnem mestu poslovni sekretar VI, po uveljavitvi tega 
pravilnika opravljajo delo na delovnem mestu tajnik VIZ VI.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-54/2017/3
Ljubljana, dne 9. avgusta 2017
EVA 2017-3330-0046

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

2275. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika 
o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje

Na podlagi 14. in 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO) ministrica za izobraževanje, znanost in 
šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika  

o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje

1. člen
V Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti pred-

šolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) se 14. člen spremeni 
tako, da se glasi:
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»14. člen
(računovodja, tajnik VIZ VI ali poslovni sekretar)

(1) V samostojnem vrtcu s 15 ali več oddelki se sistemi-
zira eno delovno mesto računovodje, ki je uvrščeno najmanj 
v VI. tarifni razred in eno delovno mesto tajnika VIZ VI ali po-
slovnega sekretarja, ki je uvrščen najmanj v VII/1. tarifni razred.

(2) V šoli, ki ima vrtec, se delovno mesto računovodje in 
tajnika VIZ VI ali poslovnega sekretarja sistemizira tako, da se 
upoštevajo oddelki šole in vrtca.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika opravljali delo 

na delovnem mestu poslovni sekretar VI, po uveljavitvi tega 
pravilnika opravljajo delo na delovnem mestu tajnik VIZ VI.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-55/2017/4
Ljubljana, dne 9. avgusta 2017
EVA 2017-3330-0047

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 

za izobraževanje, znanost in šport

2276. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov

Na podlagi četrtega odstavka 68. člena in trinajste alineje 
sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 47/16 
– popr. in 25/17 – ZVaj) izdaja ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o upravljanju učbeniških skladov

1. člen
V Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list 

RS, št. 27/17) se 6. členu se za drugim odstavkom doda nov 
tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) V srednjih šolah je upravljavec sklada plačan iz 
sredstev prispevkov za izposojo učbenikov. Višina plačila se 
določi v skladu z enačbo iz prvega odstavka tega člena, vendar 
ne sme presegati 10 % vseh sredstev sklada v posameznem 
šolskem letu.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

2. člen
V 9. členu se črtata tretji in šesti odstavek. Četrti in peti 

odstavek postaneta tretji in četrti odstavek, sedmi odstavek pa 
postane peti odstavek.

3. člen
V prvem odstavku 11. člena se v drugi alineji za besedo 

»sklada« doda besedilo »v osnovnih šolah«.

4. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Osnovna šola zagotovi z učbeniškim skladom izpo-
sojo učbenikov vsem učencem in izposojo učnih gradiv za prvi 
razred vsem učencem prvega razreda.«.

5. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravljavec sklada pripravi letni popis odpisanih 

učbenikov za vsako šolsko leto in vnese podatke v ustrezno 
evidenco. Postopki odpisa in ravnanja z odpisanim knjižničnim 
gradivom se vodijo v skladu s knjižničarskimi pravili. Predlog 
odpisa pisno potrdi ravnatelj.«.

6. člen
Za drugim odstavkom 16. člena se doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»(3) Letni obseg sredstev za učbeniški sklad in za plačilo 

upravljavca sklada posamezne šole iz 7. člena pravilnika za 
proračunsko leto 2017 določi minister najkasneje do 15. sep-
tembra 2017.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek in se 
spremeni tako, da se besedilo »šolsko leto 2016/17« nadome-
sti z besedilom »šolsko leto 2017/2018.«.

7. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-56/2017
Ljubljana, dne 25. avgusta 2017
EVA 2017-3330-0048

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

BANKA SLOVENIJE
2277. Sklep o poročanju efektivnih obrestnih 

mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom 
o potrošniških kreditih

Na podlagi šestega odstavka 26. člena Zakona o potrošni-
ških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju ZPotK-2), 
tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zako-
na o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno preči-
ščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o poročanju efektivnih obrestnih mer bank  

in hranilnic v skladu z Zakonom  
o potrošniških kreditih

1. člen
(Splošne določbe)

(1) Sklep določa obseg, način in roke poročanja bank in 
hranilnic (v nadaljevanju bank) o efektivnih obrestnih merah, ki 
jih uporabljajo za potrošniške kredite po ZPotK-2.

(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo tudi za podružnice 
bank držav članic.

(3) Za potrebe tega sklepa se uporablja definicija in način 
izračuna efektivne obrestne mere iz ZPotK-2.

(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpi-
sov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem 
besedilu.



Stran 6560 / Št. 47 / 1. 9. 2017 Uradni list Republike Slovenije

2. člen
(Opredelitev pojmov)

Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot 
v določbah ZPotK-2 oziroma Zakonu o bančništvu (Uradni 
list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17).

3. člen
(Ročnosti in zneski potrošniških kreditov)

(1) Banka poroča o povprečnih efektivnih obrestnih me-
rah za naslednje ročnosti in zneske potrošniških kreditov:

– ročnost do vključno 6 mesecev ter znesek do vključno 
1.000 eurov (I. razred),

– ročnost nad 6 mesecev in do vključno 12 mesecev 
ter znesek nad 1.000 eurov in do vključno 2.000 eurov 
(II. razred),

– ročnost nad 12 mesecev in do vključno 36 mesecev 
ter znesek nad 2.000 eurov in do vključno 4.000 eurov (III. ra-
zred),

– ročnost nad 36 mesecev in do vključno 10 let ter zne-
sek nad 4.000 eurov in do vključno 20.000 eurov (IV. razred).

(2) Za namen poročanja iz prvega odstavka tega člena 
banka upošteva dogovorjene efektivne obrestne mere iz skle-
njenih kreditnih pogodb.

(3) Potrošniški kredit, ki se ne uvršča v nobeno od kom-
binacij ročnosti in zneska iz prvega odstavka tega člena, se v 
skladu s četrtim odstavkom 26. člena ZPotK-2 razvrsti v tisti 
razred, v katerem njegova ročnost in znesek ne presežeta 
zgornje meje za ta razred.

4. člen
(Obseg potrošniških kreditov)

(1) Banka za namen poročanja povprečnih efektivnih 
obrestnih mer iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa upo-
števa potrošniške kredite, vključno s potrošniškimi krediti za 
nepremičnino.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena banka med 
potrošniškimi krediti ne upošteva kreditnih pogodb iz 4., 6. in 
12. točke 2. člena ZPotK-2.

5. člen
(Način izračuna povprečnih efektivnih obrestnih mer bank)

(1) Banka pri izračunu povprečnih efektivnih obrestnih 
mer iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa upošteva kre-
ditne pogodbe, sklenjene v obdobju preteklih 6 mesecev, in 
sicer za obdobje od 1. januarja do 30. junija in od 1. julija do 
31. decembra.

(2) Pri izračunu povprečnih efektivnih obrestnih po posa-
meznih razredih banka uporabi navadno aritmetično sredino.

6. člen
(Roki in način poročanja)

(1) Banka poroča o povprečnih efektivnih obrestnih me-
rah po razredih iz 3. člena tega sklepa dvakrat letno, in sicer 
najkasneje do 15. dne v mesecu, ki sledi zaključku obdobja 
iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa.

(2) Banka poroča o povprečnih efektivnih obrestnih me-
rah potrošniških kreditov na obrazcu EOM-PotK, katerega 
oblika in način posredovanja sta natančneje opredeljena s 
tehničnim navodilom, objavljenim na spletni strani Banke Slo-
venije (področje Poročanje BS).

7. člen
(Prenehanje uporabe sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati 
Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic 
v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, 
št. 9/17).

8. člen
(Uveljavitev sklepa)

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

Ljubljana, dne 29. avgusta 2017

Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2278. Sklepi o imenovanjih predsednikov okrajnih 

volilnih komisij

Na podlagi 34., 35. in 37. člena Zakona o volitvah v dr-
žavni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 
– odločba US) je Državna volilna komisija na 6. seji 29. avgusta 
2017, sprejela

S K L E P E
o imenovanjih predsednikov okrajnih  

volilnih komisij

Za preostanek mandatne dobe
volilne komisije volilne enote 200 – Postojna se za 

predsednico imenuje sodnica:
Ana Tamara Kokalj
okrajne volilne komisije 108 – Škofja Loka se za pred-

sednico imenuje sodnica:
Irma Kirin
okrajne volilne komisije 406 – Ljubljana Moste-Polje 

se sodnik
Dragan Trivič, razreši funkcije namestnika predsednika 

in se imenuje za predsednika okrajne volilne komisije 406 
Ljubljana Moste-Polje.

okrajne volilne komisije 510 – Ravne na Koroškem se 
za predsednico imenuje sodnica:

Petra Čas Špenger
okrajne volilne komisije 809 – Ptuj se sodnica:
Simona Čuš Zamuda, razreši funkcije namestnice pred-

sednika in se imenuje za predsednika okrajne volilne komisije 
809 – Ptuj.

Št. 040-35/2014-612
Ljubljana, dne 29. avgusta 2017

Peter Golob l.r.
Namestnik predsednika
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OBČINE

CERKNICA

2279. Sklep o začetku priprave Sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu – center Cerknice CE-16C 
in CE-18C – krajše SD OPPN CC – 2

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 
– odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine 
Cerknica UPB-1 (Uradni list RS, št. 2/17) župan Občine Cer-
knica sprejema

S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C – 

krajše SD OPPN CC – 2

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

(1) Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
– center Cerknice CE-16C in CE-18C je bil sprejet v letu 2009 
(Uradni list RS, št. 81/09) in dopolnjen 2014 (Uradni list RS, 
št. 54/14), z namenom oživitve in ureditve mestnega jedra. 
Za konkretizacijo rešitev javnega in zasebnega interesa v 
osrednjem delu Cerknice je bilo nujno izdelati kompleksen 
izvedbeni načrt. Obravnavano območje je namreč osrednji del 
občinskega središča mesta Cerknice z zgodovinskim jedrom, 
centralnimi površinami z javnimi objekti ter relativno gostimi 
in raznolikimi stanovanjskimi površinami. Območje je vpeto 
od Tabora z osrednjo cerkvijo do struge Cerkniščice. Čez 
ta osrednji del potekata tudi glavni prometni tranzitni žili, in 
sicer iz smeri Rakeka proti Grahovemu in Rakitni. V letu 2016 
je bil akt dopolnjen glede na izdelano prometno študijo za 
mesto Cerknica in spremembe področne zakonodaje glede 
pomožnih objektov.

(2) Konceptualno akt še vedno predstavlja kvalitetno 
osnovo za ureditev mestnega jedra, potreben pa je manjših 
korekcij, ki se nanašajo na ureditev letnega gledališča, manjše 
dograditve stanovanjskih blokov Tabor 8 in Tabor 9, ter pokritja 
odprtega dela tržnice ter še nekatere manjše korekcije.

2. člen
(območje urejanja in predmet SD OPPN CC – 2)

(1) Območje OPPN se ne spreminja in obsega enoto 
urejanja prostora CE 01/1, ki je definirana v Odloku o pro-
storskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12, 
58/13, 1/14, 76/14, 38/16). Sprememba imena območja sledi 
spremembi imena enote urejanja prostora v sprejetem hi-
rarhično višjem dokumentu (OPN Občine Cerknica). Meja 
OPPN Center Cerknica se ne spreminja, površina obravna-
vanega območja znaša ca. 12.7 ha in se v celoti nahaja v 
k.o. Cerknica.

(2) Predmet sprememb so korekcije tekstualnega in gra-
fičnega dela odloka. Spremembe so manjše narave in ne 
spreminjajo dokumenta v osnovnem konceptu. Gre za uredi-
tev letnega gledališča ter dopolnilne gradnje oziroma manjše 
dograditve stanovanjskih blokov Tabor 8 in Tabor 9 ter pokritja 
odprtega dela tržnice. Druge predvidene spremembe odpravlja-
jo manjše nedoslednosti, ki so se pokazale kot potrebne skozi 
implementacijo dokumenta.

3. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)

V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo pristojno za 
okolje (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) oprede-
lilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na 
okolje.

4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za SD OPPN CC-2 se pridobijo na 

podlagi strateškega prostorskega akta občine, prikaza stanja 
prostora, prometne študije, javnega interesa, upoštevajoč 
smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Uporabi 
se tudi obstoječe strokovne podlage pripravljavca, ki so bile 
izdelane za potrebe priprave OPN.

5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza – sklep o začetku postopka
2. faza – izdelava osnutka 5 dni
3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO ter 

usklajevanje smernic 30 dni
4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in priprava 

gradiva za javno razgrnitev 5 dni
5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni
6. faza – priprava stališč do pripomb, 1. obravnava na 

OS 5 dni
7. faza – izdelava predloga 5 dni
8. faza – pridobivanje mnenj 30 dni
9. faza – priprava usklajenega predloga in gradiva za 

OS, predstavitev na OS 5 dni
10. faza – priprava končnega akta 5 dni
11. faza – objava v Uradnem listu RS.
(2) Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. V 

kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z 
določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo SD 
OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave 
OPPN. Terminski plan ne vključuje dodatnih usklajevanj z 
nosilci urejanja prostora.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za 
načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji 
nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:

Nosilci urejanja prostora po področjih:
1. varstvo okolja:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 

Sektor za CPVO, Dunajska 22, Ljubljana
2. varstvo kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 

Maistrova 10, 1000 Ljubljana
3. lokalno cestno omrežje
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
4. državno cestno omrežje
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Diretorat za 

infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana
5. Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
Krajevna skupnost Cerknica.
(2) Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, 

da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso 
našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mne-
nja pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v 
skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena 
ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu 
prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
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7. člen
(obveznost financiranja)

Finančna sredstva za pripravo SD OPPN CC je pripravlja-
vec zagotovil v poračunu Občine Cerknica za leto 2017.

8. člen
(uveljavitev in objava sklepa)

Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.

Št. 350-0002/2017
Cerknica, dne 2. avgusta 2017

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

LJUBLJANA

2280. Sklep o začetku postopka priprave sprememb 
in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta 
za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 
Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 
Križišče Drama

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - 
ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 
57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US in 14/15 - 
ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) sprejemam

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb  

in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta  
za območja urejanja CO 2/43 Drama,  

CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja  
CT 29 Križišče Drama

1.
Predmet sklepa

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev 
občinskega lokacijskega načrta za območja urejanja CO 2/43 
Drama, CO 2/44 Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 
Križišče Drama (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopol-
nitve OLN).

2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb  

in dopolnitev OLN
Območje SNG Drama ureja Odlok o občinskem lokacij-

skem načrtu za območja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 
Mali nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče Drama 
(Uradni list RS, št. 109/07, 78/10 in 27/11; v nadaljnjem bese-
dilu: OLN).

OLN je bil pripravljen predvsem z namenom omogočiti 
rekonstrukcijo in razširitev SNG Drama Ljubljana. Do realiza-
cije posegov ni prišlo, saj je načrtovana gradnja po obsegu 
presegala realne finančne okvirje. Zaradi dejansko izredno 
slabega stanja stavbe, prostorov za izvajanje gledališke de-
javnosti in za obiskovalce, so potrebe po spremembah pere-
če. SNG Drama Ljubljana se je zato skupaj z Ministrstvom 
za kulturo odločila za prenovo stavbe, vendar v manjšem 
obsegu, kot je predviden po OLN, in pristopila k natečaju 
»Celovita prenova SNG Drama Ljubljana«. Izhodišča za na-
tečaj so opredelila manjši obseg gradnje: območje obstoječih 

prizidkov se pozida samo v okvirih obstoječih tlorisnih gaba-
ritov, višine pa se omeji na višine obstoječih sosednjih stavb 
in rekonstruirane kupole nad glavnim odrom. Prvonagrajeni 
natečajni elaborat predlaga tudi drugačno zunanjo ureditev, 
kot jo določa OLN.

Da bo prenovo SNG Drama Ljubljana mogoče izvesti v 
manjšem obsegu, kot ga predvideva OLN, in po izbrani nate-
čajni rešitvi, je treba izdelati spremembe in dopolnitve OLN.

3.
Območje sprememb in dopolnitev OLN

Območje sprememb in dopolnitev OLN obravnava celotno 
območje OLN.

4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane 

prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo  
pri pripravi sprememb in dopolnitev OLN

Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat 

za kulturno dediščino;
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet.
Drugi udeleženci:
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Di-

rektorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ-

na enota Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 

prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave spre-
memb in dopolnitev OLN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo 
delovno področje.

5.
Način pridobitve strokovne rešitve

Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OLN je pr-
vonagrajena rešitev javnega natečaja Celovita prenova SNG 
Drama Ljubljana.

6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OLN

Priprava sprememb in dopolnitev OLN se bo vodila po 
skrajšanem postopku, saj spremembe ne vplivajo na celovitost 
načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč 
in objektov.

Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OLN je pred-
viden osem mesecev po začetku priprave sprememb in dopol-
nitev OLN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb  

in dopolnitev OLN
Pripravo sprememb in dopolnitev OLN financira investitor, 

ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zako-
nite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja 
se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino 
Ljubljana in investitorjem.

8.
Objava in uveljavitev

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.

Št. 3505-8/2017-6
Ljubljana, dne 8. avgusta 2017

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.
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2281. Sklep o začetku postopka priprave sprememb 
in dopolnitev občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje Bavarskega 
dvora

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 
- ZUPUDPP, 106/10 - popr. ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 
57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US in 
14/15 - ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljublja-
na (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) 
sprejemam

S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb  
in dopolnitev občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje  
Bavarskega dvora

1.
Predmet sklepa

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolni-
tev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
Bavarskega dvora (v nadaljnjem besedilu: spremembe in do-
polnitve OPPN).

2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb  

in dopolnitev OPPN
Območje Bavarskega dvora ureja Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora 
(Uradni list RS, št. 83/08, 78/10, 43/14 in 50/16; v nadaljnjem 
besedilu: OPPN).

V času od sprejema OPPN se je investicijska namera za 
vzhodni del območja OPPN spremenila. Novi investitor name-
rava v delu stolpnice urediti hotel višje kategorije. Del zahtev, 
ki jih mora stavba takega hotela zagotoviti, OPPN ne dopušča. 
Hotel potrebuje dovoz iz Slovenske ceste s kratkotrajnim stoj-
nim mestom za taksije in avtobuse ter večji nadstrešek nad 
vhodom, kar vse ni v skladu z določili OPPN.

Predlogi sprememb so sprejemljivi in ne spreminjajo ce-
lovitosti načrtovanih prostorskih ureditev v območju OPPN. Da 
bo hotel mogoče izvesti z vsemi potrebnimi dopolnitvami je 
treba izdelati spremembe in dopolnitve OPPN.

3.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN

Območje sprememb in dopolnitev OPPN obravnava vzho-
dni del območja OPPN - območje prostorskih enot P2, del C3 
in del C1.

Območje sprememb in dopolnitev OPPN se v fazi pripra-
ve lahko spremeni.

4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane 

prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo  
pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN

Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Di-

rektorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 

prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave spre-
memb in dopolnitev OPPN izkaže, da ureditve posegajo v 
njihovo delovno področje.

5.
Način pridobitve strokovne rešitve

Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN je 
strokovna rešitev dovoza iz Slovenske ceste.

6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN

Priprava sprememb in dopolnitev OPPN se bo vodila po 
skrajšanem postopku, saj se nanašajo samo na posamične 
posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih pro-
storskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.

Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je pred-
viden osem mesecev po začetku priprave sprememb in dopol-
nitev OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb  

in dopolnitev OPPN
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira inve-

stitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje 
zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti inve-
stitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno 
občino Ljubljana in investitorjem.

8.
Objava in uveljavitev

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.

Št. 3505-15/2017-3
Ljubljana, dne 10. avgusta 2017

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

PIVKA

2282. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Pivka za leto 2017

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 in 76/16 – odl. US), 29. 
in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 55/15 – 
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Pivka 
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 
in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 16. seji dne 30. 8. 
2017 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Pivka za leto 2017

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2017 (Uradni 

list RS, št. 87/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov Proračun 

leta 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 12.911.229,17
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.878.589,46

70 DAVČNI PRIHODKI 4.275.667,63
700 Davki na dohodek in dobiček 3.782.838,00
703 Davki na premoženje 360.420,00
704 Domači davki na blago in storitve 132.409,63
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.602.921,83
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.402.759,15
711 Takse in pristojbine 5.500,00
712 Globe in druge denarne kazni 119.200,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.336,00
714 Drugi nedavčni prihodki 63.126,68

72 KAPITALSKI PRIHODKI  663.801,24
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 283.244,24
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolg. sredstev 380.557,00

73 PREJETE DONACIJE 810,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 810,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.368.028,47
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.194.153,11
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 5.173.875,36

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0,00
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 13.345.245,11
40 TEKOČI ODHODKI 2.366.720,94

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 477.323,37
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 72.123,22
402 Izdatki za blago in storitve 1.740.074,35
403 Plačila domačih obresti  57.200,00
409 Rezerve 20.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.867.552,53
410 Subvencije 440.550,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 967.535,96
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 475.785,25
413 Drugi tekoči domači transferi 983.681,32
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.904.171,64
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  7.904.171,64

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 206.800,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso PU 74.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 132.800,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –434.015,94

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. 75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)  2.107,60
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 2.107,60
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0,00
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih  
in dr. osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 2.107,60

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 50 ZADOLŽEVANJE (500) 254.451,00

500 Domače zadolževanje 254.451,00
VIII. 55 ODPLAČILA DOLGA (550) 191.692,00

550 Odplačila domačega dolga 191.692,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) –369.149,34

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 62.759,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 434.015,94

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 369.149,34

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– kontov in načrt razvojnih programov, sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Pivka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-16/2017
Pivka, dne 30. avgusta 2017

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

RAZKRIŽJE

2283. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Razkrižje za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zako-
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na o javnih financah (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11 s 
spremembami) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni 
list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine 
Razkrižje na 16. redni seji dne 9. 8. 2017 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna  

Občine Razkrižje za leto 2016

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje 

za leto 2016.

2. člen
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 1.142.034,79
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 935.597,05

70 DAVČNI PRIHODKI 730.800,04
700 Davki na dohodek in dobiček 683.600,00
703 Davki na premoženje 36.754,86
704 Domači davki na blago in storitve 8.824,66
706 Drugi davki 1.620,52

71 NEDAVČNI PRIHODKI 204.797,01
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 169.656,42
711 Takse in pristojbine 1.147,04
712 Globe in druge denarne kazni 320,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 9.138,85
714 Drugi nedavčni prihodki 24.534,70

74 TRANSFERNI PRIHODKI 206.437,74
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 173.807,89
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sred. prorač EU 32.629,85

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.088.850,29
40 TEKOČI ODHODKI 232.869,01

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 96.496,30
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 14.333,01
402 Izdatki za blago in storitve 110.977,88
403 Plačila domačih obresti 7.197,49
409 Rezerve 3.864,33

41 TEKOČI TRANSFERI 531.710,01
410 Subvencije 141.121,48
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 235.569,48
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 12.534,89
413 Drugi tekoči domači transferi 142.484,16

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 307.497,06
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 307.497,06

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.774,21
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 5.058,34
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 11.715,87

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 53.184,50
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 72.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 72.000,00

500 Domače zadolževanje 72.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 114.558,21
55 ODPLAČILO DOLGA (550) 114.558,21

550 Odplačila domačega dolga 114.558,21
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 10.626,29
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –42.558,21
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –53.184,50
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. 2015 –13.030,60

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Razkrižje se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0064/2017-1
Šafarsko, dne 9. avgusta 2017

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l.r.

TIŠINA

2284. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, 
enota Tišina

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 
36/10, 62/10 – ZUJPS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUJPS-A in 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), določil Pravilnika o plačilih staršev 
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 
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102/09, 62/10 – ZUPJS in 40/11), 34. člena Pravilnika o nor-
mativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni 
list RS, št. 27/14), 19. in 68. člena Pravilnika o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni 
list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13, 92/12) 
in Sklepa Občinskega sveta Občine Tišina o pooblastilu županu 
Občine Tišina za sprejem sklepov o določitvi normativov za 
sprejem otrok v vrtec št. 007-0029/2014-1 z dne 2. 7. 2014 je 
župan Občine Tišina dne 11. 8. 2017 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 

ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina

1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota 

Tišina (Uradni list RS, št. 78/16) se spremeni prvi odstavek 
tretjega člena, in sicer tako, da glasi:

»V skladu s tretjim odstavkom 34. člena Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti pred-
šolske vzgoje, Občina Tišina pri izvajanju dnevnih programov 
v Vrtcu Lavra, enota Tišina, določa kot maksimalni normativ 
2 starostno kombinirana oddelka, v prvem starostno kombini-
ranem oddelku je lahko vključenih največ 19 otrok, v drugem 
starostno kombiniranem oddelku pa je lahko vključenih največ 
17 otrok.«

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2017 dalje.

Št. 032-0027/2017-1
Tišina, dne 11. avgusta 2017

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

TREBNJE

2285. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta – Kulturni 
center Trebnje

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: 
ZPNačrt) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Ura-
dni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje 
dne 17. 8. 2017 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta – Kulturni center Trebnje

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na območju priprave Občinskega podrobnega prostor-
skega načrta – Kulturni center Trebnje (v nadaljevanju: OPPN) 
je v veljavi Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16; v 
nadaljevanju: OPN).

(2) Območje OPPN se nahaja v središču naselja Trebnje, 
in sicer med Gubčevo cesto in železniško progo, na odseku 
med Temeniško potjo in Baragovim trgom.

(3) Predmet priprave OPPN je določitev podrobnejših 
izvedbenih pogojev za pozidavo in zunanje ureditve, ter za 
priključevanje na prometno in komunalno, energetsko in ostalo 
infrastrukturo.

(4) V OPPN se lahko vključijo tudi druge ureditve na pod-
lagi zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi ostale pobude, 
če se bo za to pokazala potreba.

2. člen
(območje urejanja)

(1) Okvirno območje urejanja obsega večji del enote 
urejanja prostora TRE-027 CU (OPPN) in enoto TRE-029 CU 
(OPPN) ter dele okoliških enot urejanja prostora.

(2) V območje urejanja so vključena zemljišča ali deli 
zemljišč s parc. št. 183/2, 184, 185, 186/3, 193, 196/1, 196/2, 
196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 201/1, 202/1, 202/2, 203/1, 
204/1, 204/2, 206/1, 206/2, 206/3, 207, 208, 209/1, 210, 211, 
212/1, 212/2, 213, 214, 215, 216, 230, 231/2, 231/3, 232, 233, 
259, 360/5, 360/6, 360/7, 348/1, 356, 357, 358, 359, 369/25, 
vse k.o. 1422 – Trebnje.

(3) Na osnovi izbrane natečajne rešitve in drugih strokov-
nih podlag ter izraženih interesov pripravljavca OPPN in na 
podlagi smernic nosilcev urejanja prostora se območje OPPN 
lahko tudi zmanjša in/ali poveča z namenom, da se zagotovijo 
celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Pri pripravi OPPN se uporabijo rešitve, pridobljene z 
arhitekturnim natečajem (Arhitekturna rešitev stavbe kulturne-
ga doma v Trebnjem s predlogom širše urbanistične zasnove, 
2016) za Kulturni center Trebnje, po potrebi pa se izdelajo še 
dodatne strokovne podlage.

(2) Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o 
OPN izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora ter 
programskih izhodišč v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne 
za določitev sestavin vsebine OPPN, skladno z določili Pravilni-
ka o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

4. člen
(postopek in roki priprave OPPN)

(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– izdelava osnutka OPPN na podlagi izbrane natečajne 

rešitve – 20 dni po predaji geodetskega načrta ter drugih že 
izdelanih strokovnih podlag;

– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite 

presoje vplivov na okolje;
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 20 dni po pri-

dobitvi smernic;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev, 

obravnavo na odborih in na občinskem svetu;
– javna razgrnitev in javna obravnava – 30 dni;
– prva obravnava na odborih in na seji občinskega sveta;
– proučitev ter priprava predloga stališč do podanih pri-

pomb in predlogov – 15 dni po dostavi vseh pripomb in pre-
dlogov;

– sprejem stališč do pripomb;
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do 

pripomb in predlogov – 15 dni po sprejemu stališč;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni;
– izdelava usklajenega predloga OPPN – 15 dni po pri-

dobitvi mnenj;
– druga obravnava na odborih in sprejem na seji občin-

skega sveta;
– objava v Uradnem listu Republike Slovenije – 10 dni po 

sprejetju OPPN;
– priprava končnih elaboratov sprejetega OPPN – 15 dni 

po objavi.
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(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega 
področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo 
skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in ZPNačrt, 
posledično pa se podaljšajo roki izdelave in priprave ter spre-
jemanja OPPN.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mne-
nja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega 
področja, so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sek-
tor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana

4. Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, 
Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto

5. Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) – za področje 
cestne in železniške infrastrukture, Tržaška 19, 1000 Ljubljana

6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo 
mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto

7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ-
na enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto

9. Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska 
cesta 7, 8000 Novo mesto

10. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje
11. GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana
12. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrež-

ja, Center za dostopovna omrežja Celja – Novo mesto, Pod-
bevškova ulica 17, 8000 Novo mesto

13. Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba 

pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja pro-
stora, se v postopek vključijo naknadno.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom 
ZPNačrt podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema vlo-
ge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora 
v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu 
z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora 
načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje pred-
videne prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo 
od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem 
roku po prejemu zahtevka za izdajo mnenja, mnenja ne bo 
podal, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt 
nadaljevala s postopkom priprave OPPN.

(4) Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 
58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, 
Direktoratu za okolje, Sektorju za SPVO, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN treba izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje.

6. člen
(obveznost financiranja)

Izdelavo OPPN financira Občina Trebnje.

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletni strani Občine Trebnje.

Št. 007-20/2017-1
Trebnje, dne 17. avgusta 2017

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

2286. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa 
o začetku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za sanacijo neskladnih 
in nelegalnih gradenj na območju Občine 
Trebnje

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju 
ZPNačrt) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Ura-
dni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje 
dne 16. 8. 2017 sprejel

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku 

priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za sanacijo neskladnih in nelegalnih 

gradenj na območju Občine Trebnje

1. člen
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o začet-

ku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine 
Trebnje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/16 (v 
nadaljevanju: sklep).

2. člen
2. člen (območje urejanja) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Območje izdelave OPPN obsega naslednje parcele 

oziroma dele parcel št.: 1764/4, 1225, 1229, vse k.o. 1403 – 
Čatež; 468/5, 9/7, 458/1, 456/1, 456/7, 431/3, 434/3, 402/2, 
387/2, 387/1, vse k.o. 1420 – Češnjevek; 1232, 1221/5 (cesta), 
obe k.o. 1431 – Dobrnič; 206/6, 206/1, 206/5, vse k.o. 1404 – 
Dolga njiva; 632/2, 2780/1 (cesta), 314, 268, 663/1, 662, 320/1, 
321/1, 2777/1 (cesta), 105, 206/2, 104, 108, 2776/18 (cesta), 
452/2, 267, 2783 (cesta), 427, 2778/3, 2778/2, 2778/4, 222/2, 
221, 85,87, 534, 535/2, 533, 535/1, 2781/1 (cesta), 666/2, 
667/2, 197, 198, 2776/18 (cesta), 698/1, 681, 2781/2, 654/1, 
653, 298/1, 300/1, 224/1, 225/2, 2776/18 (cesta), 449/1, 450, 
2777/1 (cesta), 284/3, 321/2, 322/2, 2780/1, 706/1, 230,229, 
311/1, 313, 311/2, 2780/1 (cesta), 470/2, 2780 (cesta), 436/1, 
2777/1, 412/5, 412/3, 412/4, 680/1, 680/2, vse k.o. 1430 – 
Knežja vas; 566/3, 2640/1, 391/2, 292, 454/3, 455, 447, 2636 
(cesta), 356/1, 354/1, 350/1, 346, 2636 (cesta), vse k.o. 1432 
– Korita; 2423, 2420/1, 2836/3, 2836/4, 2954/1, 4141/1 (ce-
sta), 1778/3, 1778/1, 1774, 2836/4, 2836/2, 2836/3, 2956/1, 
2950/1, 2956/2, 1769/2, 1769/1, 3083/1, 3083/4, 3084/1, 
3731/1, 3731/2, 3736/1, 3730, 3449/1, 3450/3, 3445/2, 2408/3, 
4147/5 (cesta), 3502/2, 3480/1, 3502/3, 4118 (cesta), 3352/3, 
3352/1, 3348/3, 1772, 2179, 4175 (cesta), 2493/2, 2493/3, 
2492, 4159/10 (cesta), 494/1, 3805/36, 3497/1, 3598/1, 1798/2, 
1796, 4180 (cesta), 1800, 1799, 4267, 3969/1, 2240, 2247, 
2254, 2255, 2260, 2265, 4176 (cesta), 1686/2, 3770/2, 3772/1, 
3770/1, 3993/2, 3994/2, 3985, 3994/1, 3995, 4120/1 (cesta), 
3207/2, 3207/3, 2873, 2872/2, 2872/1, 2870/2, 1775, 1772, 
2977/1, 3971/4, 4121, 2417/1, 2417/2, vse k.o. 1418 – Lukovek; 
326/1, 326/3, obe k.o. 1405 – Mali Videm; 962/11 k.o. 1421 – 
Medvedje Selo; 331/2, 331/1, 338/1, 338/3, 412, 417/2, 417/4, 
vse k.o. 1426 – Prapreče; 118/9, 208/3, 208/4, 621/3 (cesta), 
109/3, 112/5, 4, 118/10, 208/4, 208/3, 122, 621/3 (cesta), 112/4, 
112/2, 621/3 (cesta), 209/1, 210/2, 113/2, 113/1, vse k.o. 1407 – 
Roje; 293, 1006/3, 1010, 1204/1, 1198/5, 1205/2, vse k.o. 1408 
– Ševnica; 427/6, 427/3, 427/5, 427/1, vse k.o. 1422 – Trebnje.

(2) Parcele v območju OPPN (navedene v prvem odstav-
ku tega člena) so povzete iz posameznih geodetskih načrtov 
in se lahko skozi postopek spremenijo, če pride do zemljiško- 
lastniških sprememb ali spremembe območja OPPN. Območje 
OPPN se lahko spremeni (poveča, zmanjša) skladno s spre-
jetimi pripombami z javne razgrnitve, pripombami občinskega 
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sveta ali pripombami nosilcev urejanja prostora z namenom, da 
se zagotovijo celovite urbanistične in funkcionalne ureditve v 
skladu s prostorsko zakonodajo in drugimi določili OPN.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletnih straneh Občine Trebnje.

Št. 007-4/2016-2
Trebnje, dne 16. avgusta 2017

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

VIPAVA

2287. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za naselje 
Goče (EUP GO23, GO24, GO25, GO30)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in ZPNačrt-B, 
57/12) ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, 
št. 42/11, 73/14, 20/17) je župan Občine Vipava dne 11. avgu-
sta 2017 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za naselje Goče  
(EUP GO23, GO24, GO25, GO30)

1. člen
(splošna določila)

S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za Goče.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Predmet prostorskega akta je revitalizacija naselja Goče. 
V občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava se obravnava-
no območje nahaja v enotah urejanja Goče GO23 z namensko 
rabo SS, GO24 z namensko rabo SSc, GO25 z namensko 
rabo ZK, GO30 z namensko rabo SS, za katero je predvidena 
izdelava podrobnega prostorskega akta. Pobudo za izdelavo 
prostorskega akta je podala Občine Vipava.

3. člen
(območje prostorskega načrta, ki je predmet načrtovanja)

S predmetnim postopkom se ureja naselje Goče. Obmo-
čje se zaradi celovitosti obravnave Enote dediščine Goče–Vas, 
EŠD 157, Enote dediščine Goče–Cerkev sv. Andreja, EŠD 
3646, Enote dediščine Goče–Kapela Božjega groba, EŠD 3650 
in Enot dediščine Goče–Oltarna znamenja, EŠD 30278, 30279, 
30280 in 30281 lahko razširi do zunanje meje njihovih vplivnih 
območij.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve za izvedbo prostorskega načrta teme-
ljijo na podlagi konservatorskega načrta prenove za naselje 
Goče; ki se pripravlja vzporedno; stanja prostora, določil ob-
činskega prostorskega načrta, posebnih in splošnih smernic in 
geodetskih podlag. Vsebina in obseg območja se lahko korigira 
na osnovi smernic nosilcev urejanja prostora.

5. člen
(aktivnosti in roki za pripravo prostorskega načrta)

Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo priprava 
prostorskega akta potekala po priloženem (okvirnem) termin-
skem planu.
Faza Roki
Sklep župana o začetku priprave 7 dni
Pridobitev posebnih smernic 14 dni
Priprava osnutka 30 dni
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka 30 dni
Javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni
Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve 7 dni
Priprava predloga 30 dni
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 30 dni
Priprava usklajenega predloga 15 dni
Sprejem in objava odloka 30 dni

V kolikor se na podlagi obvestila pristojnega ministrstva 
ugotovi, da je potrebno voditi tudi postopek celovite presoje 
vplivov na okolje se le-ta vključi v postopek.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani k izdaji smernic 
za načrtovanje in mnenj na prostorski načrt v skladu z 58. in 
61. členom ZPNačrt. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja 
prostora v zakonskem roku ne poda smernic oziroma mnenja 
pripravljavec nadaljuje s postopkom.

Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 

cesta 55, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za promet, Agencija za civilno letalstvo, 

Langusova 4, 1535 Ljubljana,
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpi-

nova 16, 5000 Nova Gorica,
6. Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarje-

va ulica 62, 5000 Nova Gorica,
7. Zavod za gozdove, OE Tolmin, Tumov drevored 17, 

5220 Tolmin,
8. Elektro Primorska, Erjavčeva cesta 22, 5000 Nova 

Gorica,
9. Komunala Komunalno stanovanjska družba Ajdovšči-

na, (vodovod, kanalizacija, odpadki in javna razsvetljava), Go-
riška cesta 23B, 5270 Ajdovščina,

10. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 5, 5000 Nova Gorica,

11. Občina Vipava, (vsi uradi), Glavni trg 15, 5271 Vipava,
12. KS Goče, Goče 34, 5271 Vipava.
Drugi udeleženci:
13. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 
Ljubljana.

V postopek so lahko vključeni tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku ugotovi, da ureditve posegajo v 
njihovo delovno področje.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave pro-
storskega akta zagotovi Občina Vipava.
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8. člen
(odprava predhodnega sklepa)

S tem sklepom se odpravi Sklep o začetku priprave ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta za naselje Goče 
(EUP GO23, GO24, GO25, GO30) številka 350-5/2017-1, 
z dne 24. 7. 2017.

9. člen
(končne določbe)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu.

Št. 350-5/2017-4
Vipava, dne 22. avgusta 2017

Župan 
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

ZAGORJE OB SAVI

2288. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 
članu Občinskega sveta Občine Zagorje 
ob Savi in prehodu na naslednjega kandidata

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi sprejela 
naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

I.
Občinska volilna komisija Občine Zagorje ob Savi ugo-

tavlja, da:
– je prenehal mandat članu Občinskega sveta Občine 

Zagorje ob Savi Gašperju Koprivšku, roj. 28. 6. 1982, sta-
nujočemu Medijske Toplice 29, 1411 Izlake z liste Stranke 
modernega centra;

– mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 
preide na naslednjega kandidata z liste Stranke modernega 
centra;

– je naslednji kandidat na listi Stranke modernega centra 
Marjan Dolinšek, roj. 5. 4. 1962, stalno prebivališče Cesta 
Borisa Kidriča 2, 1410 Zagorje ob Savi, ki mandata ni sprejel;

– je naslednji kandidat na listi Stranke modernega centra 
Nina Kos, roj. 14. 2. 1974, stalno prebivališče Cesta zmage 37, 
1410 Zagorje ob Savi, ki mandata ni sprejela;

– je naslednji kandidat na listi Stranke modernega cen-
tra Anton Beja, roj. 9. 9. 1958, stalno prebivališče Polje 5, 
1410 Zagorje ob Savi.

II.
Občinska volilna komisija Občine Zagorje ob Savi ugo-

tavlja, da:
– je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje 

ob Savi, za preostanek mandatne dobe, prešel na nasle-
dnjega kandidata (pod zap. št. 5) z liste Stranke modernega 
centra;

– je novi član občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, 
za preostanek mandatne dobe, Anton Beja, roj. 9. 9. 1958, 
stalno prebivališče Polje 5, 1410 Zagorje ob Savi, ki je 24. 7. 
2017 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.

III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 041-3/2014
Zagorje ob Savi, dne 7. avgusta 2017

Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi
Sašo Ostrožnik l.r.

Predsednik
 Občinske volilne komisije

ŽUŽEMBERK

2289. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Občine Žužemberk za območje – SD OPN 1

Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: 
ZPNačrt) ter na podlagi 40. člena Statuta Občine Žužemberk 
(Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je župan Občine Žužemberk 
dne 18. 8. 2017 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta Občine 
Žužemberk za območje – SD OPN 1

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Žužem-
berk, ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 55/14, v nada-
ljevanju: OPN).

(2) Spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljevanju 
SD OPN 1) se nanašajo na območje obvozne ceste naselja 
Žužemberk. Načrtovanje obvozne ceste bo potekalo v dveh 
fazah, s SD OPN 1 pa se bo obravnavala le 1. faza, v dolžini 
cca 2,5 km. Obvozna cesta se je v OPN načrtovala kot prome-
tna rešitev za zagotavljanje večje prometne varnosti in boljše 
pretočnosti prometa na območju Občine Žužemberk. V OPN je 
opredeljena v strateškem delu in prikazana v grafičnih prikazih 
strateškega dela – karti 2: Prikazi zasnove gospodarske javne 
infrastrukture ter v izvedbenem delu OPN, kjer je potek trase 
prikazan v grafičnih prikazih (v M 1:5.000), na listih s prikazom 
območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastruk-
ture (črtkano po kmetijskih zemljiščih).

(3) Priprava in izdelava SD OPN 1 je utemeljena z razlogi, 
da na podlagi obstoječih veljavnih določil OPN ni določene 
prave namenske rabe za realizacijo obvoznice. Predlog za SD 
OPN 1 tako vključuje:

– določitev namenske rabe prometne infrastrukture (spre-
memba namenske rabe iz kmetijskih zemljišč v območje pro-
metnih površin) ter

– oblikovanje novega EUP, ki se mu dodeli potrebna ozna-
ka ter zanj predpiše (določi) izdelava občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).

2. člen
(okvirno območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)

(1) Trasa obvozne ceste naselja Žužemberk – 1. faza je 
načrtovana po severozahodnem in vzhodnem robu naselja in 
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pod območjem dela naselja z lokalnim imenom Cviblje. Prostor 
je nepozidan, razen na delu prehoda predora proti v zahodnem 
robu naselja, kjer poteka trasa pod stanovanjskim objektom. 
Na vzhodnem delu je potek trase v bregu naravnega jarka, 
ki ločuje območje bivšega kamnoloma od pobočja Zafare, se 
nadaljuje pod območjem Zafare in preide pod hribom Cviblje 
na odprte kmetijske površine slabše kvalitete.

(2) Območje SD OPN 1 obsega sledeče podrobne na-
menske rabe prostora (PNRP) ter enote urejanja prostora 
(EUP): najboljša kmetijska zemljišča (K1): KGV; druga kmetij-
ska zemljišča (K2): KGV, KGV-ZA14, KGV-ŽU-11; stanovanjske 
površine (SS): ŽU09, oppn50-03; osrednja območja centralnih 
dejavnosti (CU): ŽU09, oppn50-03, oppn50-01, ŽU48; druga 
območja centralnih dejavnosti (CD): ŽU04, ŽU05; gospodarske 
cone (IG): ŽU04, ŽU01, oppn50-01; druge prometne površine 
(PO): KGV; površine cest (PC): KGV, ŽU48, ŽU04; druge 
urejene zelene površine (ZD): ŽU107, ZA13. V območje ure-
janja so vključena zemljišča s parc. št. 366/77, 366/46, 1944/2 
(regionalna cesta), 366/53, 366/76, 366/77, 366/42, 366/43, 
366/78, 366/44, 366/45, 379/7, 379/6, 1964/4 (regionalna ce-
sta), 379/5, 379/4, 1478, 1484, 366/69, 366/83, 1485/4, 1485/2, 
366/81, 372, 1485/1, 1944/5 (lokalna cesta), 1496/6, 1491, 
1496/17, 349/1, 349/5, 344/1, 1962/3, 341/2, 341/4, 341/3, 
341/5, 1961/44 (regionalna cesta), 1082/5, 1961/41, 329/4, 
330/1, 1074/4, 1075/1, 1072/1,1072/4,1072/2,1075/2, 330/2, 
329/2, 1082/1, 1961/64, 1961/65, 1039/1, 1047/2, 1034/1, 
1037, 1036, 1015/2, *336, 1015/1, 1022/5, 1022/21, 1022/27, 
1957/1, 982/1, 982/2, 1022/38, 1957/4, 981/2, 1942/7 (regio-
nalna cesta), 1022/39, vse k.o. Žužemberk.
Območje SD OPN 1 je opredeljeno na osnovi poteka trase 
v OPN (črtkane po kmetijskih zemljiščih). Končno območje 
SD OPN 1 bo opredeljeno na osnovi idejnega projekta in na 
osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov lokalne 
skupnosti ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, (v 
nadaljevanju: NUP), tako da se zagotovijo celovite urbanistič-
ne, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko 
zakonodajo in drugimi določili OPN.

(3) SD OPN 1 bodo pripravljene v vsebini, obliki in na-
tančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski 
načrt. Zaradi vsebine predlaganih sprememb in dopolnitev in 
natančnosti prikaza postopek ne izpolnjuje pogojev za izvedbo 
po skrajšanem oziroma kratkem postopku, zato bo priprava 
potekala v skladu z določili ZPNačrt po postopku kot je predpi-
san za pripravo OPN.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za izdelavo SD OPN 1 se uporabijo že izdelane 
strokovne podlage, študije, raziskave in ekspertna gradiva, 
ki so bila izdelana za pripravo OPN in drugih občinskih pro-
storskih aktov. Izdelovalec je dolžan uporabiti tudi strokovne 
podlage NUP, če bo tako določeno v prvih mnenjih za pripravo 
SD OPN 1. Izdelane strokovne podlage za pripravo občinskih 
prostorskih aktov pridobi izdelovalec pri pripravljavcu, ostale 
strokovne podlage pa pri NUP.

(2) Kot posebne strokovne podlage, ki bodo podlaga za 
SD OPN 1, bo naročnik zagotovil idejni projekt za obvozno ce-
sto 1. faza v vsebini, ki jo zahteva Ministrstvo za infrastrukturo. 
Odstopanja so dopustna glede na zahteve nosilcev urejanja 
prostora.

4. člen
(faze postopka priprave SD OPN)

(1) Priprava SD OPN 1 naj poteka v naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag:
– preučitev obstoječih strokovnih podlag;
– izdelava posebnih strokovnih podlag (idejni projekt).
2. Faza: izdelava osnutka SP OPN 1:
– izdelava osnutka SD OPN 1 na podlagi strokovnih 

podlag;

– pridobitev prvega mnenja NUP;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite 

presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO).
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 1:
– pregled in analiza mnenj (izdela izdelovalec in priloži h 

gradivu za dopolnjen osnutek);
– izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 1;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev 

na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na 
odborih občinskega sveta in Občinskem svetu Občine Žužem-
berk;

– javna razgrnitev in javne obravnave;
– prva obravnava na odborih občinskega sveta in na seji 

Občinskega sveta Občine Žužemberk;
– preučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave 

in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč 
do podanih pripomb in predlogov;

– sprejem stališč do pripomb.
4. Faza: izdelava predloga SD OPN 1:
– izdelava predloga SD OPN 1 v skladu s sprejetimi sta-

lišči do pripomb in predlogov in obrazložitvijo, kako so bila pri 
njegovi pripravi upoštevana prva mnenja NUP;

– pridobitev drugega mnenja NUP.
5. Faza: izdelava usklajenega predloga SD OPN 1 in 

sprejem:
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega 

predloga SD OPN 1;
– predstavitev in obravnava usklajenega predloga SD 

OPN 1 na Občinskem svetu Občine Žužemberk in njegovih 
odborih v drugi obravnavi ter sprejem predloga SD OPN 1;

– objava v Uradnem listu Republike Slovenije in spletnih 
straneh občine;

– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega 

področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPN ter izva-
jajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni 
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: 
U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12 Odl. US: 
U-I-88/10-11, 92/13) in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo 
roki izdelave in sprejem SD OPN.

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice 
in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega de-
lovnega področja, so:

– Za področje razvoja poselitve:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 

prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Lju-
bljana

– Za področje kmetijstva:
2. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Direk-

torat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
3. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Di-

rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana

4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, 
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto

– Za področje rabe in upravljanja z vodami:
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto
– Za področje ohranjanja narave:
7. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Lju-

bljana
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo 

mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
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– Za področje varstva kulturne dediščine:
9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 

Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto
– Za področje cestnega in železniškega prometa in za 

področje avtocest:
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski 

promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infra-

strukturo, Sektor za upravljanje cest, OE Novo mesto, Ljubljan-
ska 36, Novo mesto

– Za področje trajnostne mobilnosti:
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno in 

prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje pomorskega in zračnega prometa:
14. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in 

pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje rudarstva:
15. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 

energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje energetike:
16. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– Za področje zaščite in reševanja:
17. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Za področje obrambe:
18. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojko-

va cesta, 61, 1000 Ljubljana.
(2) Lokalni nosilci urejanja prostora podajo smernice 

in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega 
delovnega področja oziroma nosilci urejanja prostora, ki so 
vključeni zaradi priprave prostorskega akta v vsebini, obliki in 
natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski 
načrt, so:

19. Elektro Ljubljana, d.d., DE Ljubljana okolica, Po-
drečje 48, Domžale

20. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, 
Novo mesto

21. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrež-
ja, Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto

22. Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 

prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve pose-
gajo v njihovo delovno področje.

(4) V postopku priprave SD OPN 1 sodeluje tudi Mini-
strstvo za in okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za 
celovito presojo vplivov na okolje, ki na podlagi vloge občine in 
priloženih prvih mnenj odloči ali je za SD OPN 1 treba izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave  

in izdelave SD OPN 1)
Pripravo in izdelavo SD OPN 1 financira Občina Žužem-

berk kot naročnik in investitor. Občina bo sredstva za izvedbo 
SD OPN 1 zagotovila iz sredstev proračuna.

7. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletnih straneh Občine Žužemberk, pošlje pa se tudi ministr-
stvu pristojnemu za prostor in sosednjim občinam.

Št. 350-48/2017-1
Žužemberk, dne 18. avgusta 2017

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

MINISTRSTVA
2290. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavi, 

nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije 
Republike Slovenije za medicinsko etiko

Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o zdra-
vstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) izdaja 
ministrica za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sestavi, nalogah, 

pristojnostih in načinu dela Komisije Republike 
Slovenije za medicinsko etiko

1. člen
V Pravilniku o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela 

Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko (Uradni list RS, 
št. 30/95 in 69/09) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»Komisijo Republike Slovenije za medicinsko etiko (v na-
daljnjem besedilu: komisija) sestavljajo predsednik in 16 članov.

Predsednika in člane komisije imenuje minister za zdravje 
(v nadaljnjem besedilu: minister) med izkušenimi in uglednimi 
strokovnjaki s področja medicinskih, farmacevtskih in psiholo-
ških ved, pa tudi s področja pravnih, socioloških in humanistič-
nih strok ter s področja deontologije.«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0120-4/2014/22
Ljubljana, dne 28. avgusta 2017
EVA 2017-2711-0046

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2291. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, 
vsebini in poteku specializacij zdravnikov

Na podlagi 17., 18. in 28. člena Zakona o zdravniški 
službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 
– ZdZPZD in 40/17) in 9. člena Statuta Zdravniške zbornice 
Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 – čistopis, 22/98, 113/00, 
30/01, 43/02, 124/03, 34/04 in 23/08) je Skupščina Zdravniške 
zbornice Slovenije na 86. seji 13. 2. 2017 in 88. seji 20. 4. 2017 
v soglasju z ministrico za zdravje sprejela

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini  

in poteku specializacij zdravnikov

1. člen
V Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdrav-

nikov (Uradni list RS, št. 22/09, 42/09 – popr., 22/10, 76/11, 
48/15 in 1/17) se Priloga 1A nadomesti z novo Prilogo 1A, ki je 
v Prilogi tega pravilnika.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-44/2017
Ljubljana, dne 3. avgusta 2017
EVA 2017-2711-0037

mag. Marko Bitenc l.r.
Predsednik 

Skupščine Zdravniške zbornice Slovenije

Soglašam!
Milojka Kolar Celarc l.r.

Ministrica 
za zdravje
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  »Priloga 1A 
zap. 
št. 

vrste specializacij trajanje  
v letih 

datum 
sprejetja 

organ 
sprejetja 

uporaba od 
dne 

datum 
sprejetja 
zadnje 
spremembe  

uporaba 
zadnje 
spremembe 
od dne 

1 Abdominalna kirurgija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 14-jun-2005 1-mar-2007 
2 Anesteziologija, 

reanimatologija in  
perioperativna 
intenzivna medicina 

6 9-maj-2000 ZZS 1-jun-2000
16-dec-2015 1-jan-2017 

3 Dermatovenerologija  4 9-maj-2000 ZZS 1-jun-2000
4 Družinska medicina 4 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 17-dec-2014 1-jun-2015 
5 Fizikalna in 

rehabilitacijska 
medicina 

5 29-mar-2001 ZZS 1-maj-2001 22-jun-2006 1-mar-2007 

6 Gastroenterologija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 1-jan-2010 1-jan-2010 
7 Ginekologija in 

porodništvo 
5 9-maj-2000 ZZS 1-jun-2000 22-jun-2006 1-mar-2007 

8 Hematologija  6 21-dec-2006 ZZS 1-nov-2007  
9 Infektologija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000  
10 Intenzivna medicina 2 22-jun-2006 ZZS 1-sept-2006 13-jun-2007 1-nov-2007 
11 Interna medicina 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000
12 Internistična 

onkologija 
6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 17-dec-2014 1-jun-2015 

13 Javno zdravje 4 20-mar-2002 ZZS 1-maj-2002
14 Kardiologija in 

vaskularna medicina 
4 1-jan-2010 ZZS 1-jan-2010   

15 Kardiovaskularna 
kirurgija 

6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 14-jun-2005 1-mar-2007 

16 Klinična fiziologija 4 31-mar-2010 ZZS 1-nov2011   
17 Klinična genetika 5 29-mar-2001 ZZS 1-maj-2001 9-feb-2009 1-apr-2009 
17 Klinična 

mikrobiologija 
5 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 20-nov-2003 1-maj-2004 

19 Maksilofacialna 
kirurgija 

6 22-maj-2003 ZZS 1-jul-2003 1-jun-2015 

20 Medicina dela, 
prometa in športa 

4 29-mar-2001 ZZS 1-maj-2001

21 Nefrologija 6 9-maj-2000 ZZS 1-jun-2000 20-nov-2003 1-maj-2004 
22 Nevrokirurgija 6 22-maj-2003 ZZS 1-jul-2003   
23 Nevrologija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 20-nov-2003 1-maj-2004 
24 Nuklearna medicina 5 9-maj-2000 ZZS 1-jun-2000
25 Oftalmologija 4,5 29-mar-2001 ZZS 1-maj-2001
26 Onkologija z 

radioterapijo 
5 20-nov-2003 ZZS 1-maj-2004 13-feb-2017 1-avgust-2017

27 Ortopedska kirurgija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 14-jun-2005 1-mar-2007 
28 Otorinolaringologija 5 4-apr-2000 ZZS 1-jul-2000 31-mar-2010 1-nov-2011 
29 Otroška in 

mladostniška 
psihiatrija 

5 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 13-feb-2017 1-avgust-2017

30 Otroška kirurgija 6 15-jun-2015 ZZS 1-jan-2017   
31 Otroška nevrologija 3,5 14-apr-2004 ZZS 1-maj-2004 23-apr-2008 1-apr-2009 
32 Patologija  5 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 22-jun-2006 1-mar-2007 
33 Pediatrija 5 20-mar-2002 ZZS 1-maj-2002 17-dec-2014  1-jun-2015 
34 Plastična, 

rekonstrukcijska in 
estetska kirurgija 

6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000
31-mar-2010 1-nov-2011 

35 
 

Pnevmologija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000
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zap. 
št. 

vrste specializacij trajanje  
v letih 

datum 
sprejetja 

organ 
sprejetja 

uporaba od 
dne 

datum 
sprejetja 
zadnje 
spremembe  

uporaba 
zadnje 
spremembe 
od dne 

36 Psihiatrija 5 9-maj-2000 ZZS 1-jun-2000   
37 Radiologija  5 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 1-jun-2015 

38 Revmatologija 6 14-sept-2004 ZZS 1-nov-2004   
39 Sodna medicina 5 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 17-dec-2014 1-jun-2015 
40 Splošna kirurgija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 14-jun-2005 1-mar-2007 
41 Torakalna kirurgija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 14-jun-2005 1-mar-2007 
42 Transfuzijska 

medicina 
5 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000

43 Travmatologija  6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 14-jun-2005 1-mar-2007 
44 Urgentna medicina 5 22-jun-2006 ZZS 1-mar-2007   
45 Urologija 6 4-apr-2000 ZZS 1-jun-2000 14-jun-2005 1-mar-2007 
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POPRAVKI

2292. Tehnični popravek Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Občine 
Beltinci

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem 
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) objavljam

T E H N I Č N I   P O P R A V E K
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih  

za območje Občine Beltinci  
(Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 

102/09, 43/11, 75/11, 37/13, 11/15)

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 
102/09, 43/11, 75/11, 37/13, 11/15) je bila ugotovljena redak-
cijska napaka, ki se popravi tako, da se:

– v drugem stavku četrtega odstavka 29. člena izbriše 
besedilo »če so na sosednjih parcelah že taki objekti in«.

Tako, da se drugi stavek četrtega odstavka 29. člena pra-
vilno glasi: »Izjemoma se stanovanjski objekti lahko gradijo v no-
tranjosti parcele le, če imajo zagotovljen dovoz z javne ceste.«.

Št. 351-2/2017
Beltinci, dne 16. avgusta 2017 

Župan 
Občine Beltinci

Milan Kerman l.r.

2293. Popravek Pravilnika o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Brezovica za programsko obdobje 
2017–2020

V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij-
stva in podeželja v Občini Brezovica za programsko obdobje 
2017–2020 objavljenem v Uradnem listu RS, št. 41/17 z dne 
28. 7. 2017, so bile ugotovljene napake, zato na podlagi dru-
gega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 102/07, 109/09 in 
38/10 – ZUKN) objavljam

P O P R A V E K
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 

kmetijstva in podeželja v Občini Brezovica  
za programsko obdobje 2017–2020

V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij-
stva in podeželja v Občini Brezovica za programsko obdobje 

2017–2020 (Uradni list RS, št. 41/17) se v 13. členu Podukrep 
1.3. spremeni v petem odstavku tako, da se pravilno glasi:

»(5) – do 50% upravičenih stroškov naložb.«
V 17. členu UKREPA 5 se tretji odstavek spremeni tako, 

da se pravilno glasi:
»(3) Upravičenci do pomoči: 
– kmetijska gospodarstva, lastniki objektov nepremične 

kulturne dediščine, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, 
ki izpolnjujejo pogoje iz prve točke prvega odstavka 6. člena 
tega pravilnika.«

V 17. členu UKREPA 5 se zadnja alineja četrtega odstav-
ka spremeni tako, da se pravilno glasi:

»– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.«

Št. 330-21/2017
Brezovica, dne 22. avgusta 2017

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

2294. Popravek Odloka o proračunu Občine 
Brezovica za leto 2017

P O P R A V E K
Odloka o proračunu Občine Brezovica  

za leto 2017

V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2017, ki 
je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 86/16, dne 29. 12. 2016, 
se v 2. členu pod točko C. RAČUN FINANCIRANJA popravi 
znesek v vrstici,

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –571.291,05

da se glasi:
»

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 570.163,05

«

Brezovica, dne 31. avgusta 2017

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret

Po pooblastilu
Podžupan

Marko Čudn l.r.

VSEBINA

VLADA
2260. Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon 

dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020 6481

2261. Uredba o dopolnitvah Uredbe o nacionalnih zgor-
njih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka 6531

2262. Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja 
obveznih državnih gospodarskih javnih služb na 
področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih 
služb 6536

2263. Odlok o razglasitvi Ambienta Visoške in Debelja-
kove domačije na Visokem pri Poljanah za kulturni 
spomenik državnega pomena 6537
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MINISTRSTVA
2264. Pravilnik o histovigilanci 6541
2265. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vračilu dela 

prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev 6551
2266. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil 6551
2267. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje 
žičniških naprav 6555

2268. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in 
standardih za izvajanje izobraževalnih programov 
in vzgojnega programa na področju srednjega šol-
stva 6556

2269. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in 
standardih v dvojezični srednji šoli 6556

2270. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in 
standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim 
jezikom 6557

2271. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in 
standardih za izvajanje programa glasbene šole 6557

2272. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole 6557

2273. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole 
v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z 
italijanskim učnim jezikom 6558

2274. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih 
in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih 
programov za otroke s posebnimi potrebami 6558

2275. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o 
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje 6558

2276. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o upravljanju učbeniških skladov 6559

2290. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavi, na-
logah, pristojnostih in načinu dela Komisije Repu-
blike Slovenije za medicinsko etiko 6571

BANKA SLOVENIJE
2277. Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank 

in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških 
kreditih 6559

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2278. Sklepi o imenovanjih predsednikov okrajnih volilnih 

komisij 6560

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2291. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini 
in poteku specializacij zdravnikov 6572

OBČINE
CERKNICA

2279. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem na-
črtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C – krajše 
SD OPPN CC – 2 6561

LJUBLJANA
2280. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in 

dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za ob-
močja urejanja CO 2/43 Drama, CO 2/44 Mali 
nebotičnik in del območja urejanja CT 29 Križišče 
Drama 6562

2281. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in 
dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje Bavarskega dvora 6563

PIVKA
2282. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Pivka za leto 2017 6563

RAZKRIŽJE
2283. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Raz-

križje za leto 2016 6564

TIŠINA
2284. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dolo-

čitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina 6565

TREBNJE
2285. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta – Kulturni center Trebnje 6566
2286. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku 

priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za sanacijo neskladnih in nelegalnih gra-
denj na območju Občine Trebnje 6567

VIPAVA
2287. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za naselje Goče (EUP GO23, 
GO24, GO25, GO30) 6568

ZAGORJE OB SAVI
2288. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu 

Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi in pre-
hodu na naslednjega kandidata 6569

ŽUŽEMBERK
2289. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta Občine Žužem-
berk za območje – SD OPN 1 6569

POPRAVKI
2292. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditve-

nih pogojih za območje Občine Beltinci 6575
2293. Popravek Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 

razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brezovica 
za programsko obdobje 2017–2020 6575

2294. Popravek Odloka o proračunu Občine Brezovica 
za leto 2017 6575

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 47/17 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi 2149
Javne dražbe 2179
Razpisi delovnih mest 2181
Druge objave 2184
Evidence sindikatov 2188
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin 2189
Objave sodišč 2190
Izvršbe 2190
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 2190
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2192
Oklici dedičem in neznanim upnikom 2193
Oklici pogrešanih 2194
Preklici 2195
Spričevala preklicujejo 2195
Drugo preklicujejo 2195
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