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ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo 

gozda po naravni nesreči ţledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja 

podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 – predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade: 

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 

ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji  

 

                                                                   SKLEP 

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za 

sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči ţledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz 

Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

 

Priloga: 

- Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo 

gozda po naravni nesreči ţledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa 

razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 

 

Sklep prejmeta: 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Sluţba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 

 

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v drţavnem 

zboru z obrazloţitvijo razlogov: 

/. 

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

– Tadeja Kvas Majer, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, 

– Igor Ahačevčič, vodja Sektorja za podeţelje, 

– Zoran Planko, višji svetovalec, Sektor za podeţelje, 

– Maja Močilar, višja svetovalka, Sluţba za pravne zadeve 

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: 

/ 

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu drţavnega zbora: 

/ 

5. Kratek povzetek gradiva: 

 

Uredba spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni 
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nesreči ţledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeţelja Republike 

Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: uredba) ureja vse spremembe in 

dopolnitve, ki so nastale zaradi 2. spremembe Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za 

obdobje 2014–2020, spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. 12. 

2016 o odobritvi spremembe programa razvoja podeţelja za Slovenijo za podporo iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeţelja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 (v nadaljnjem 

besedilu: PRP 2014–2020). 

Ostale spremembe so predvsem tehnične narave, katerih cilj je povečati jasnost in konsistentnost 

besedila uredbe in odprava pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri administrativni obravnavi vlog, 

ki so prispele na ţe objavljene javne razpise. V katalogu kršitev in sankcij, ki je priloga 10 uredbe, so 

določene sankcije zaradi večje jasnosti dopolnjene. 

 

6. Presoja posledic za: 

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih 
DA 

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije 
DA 

c) administrativne posledice NE 

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij 
DA 

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA 

e) socialno področje NE 

f) dokumente razvojnega načrtovanja: 

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja 

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna 

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij 

NE 

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 

 

Gradivo ne pomeni dodatnih finančnih posledic, ampak so te v okviru potrjenih finančnih 

sredstev, določenih s PRP 2014–2020. 

 

Sredstva za posamezno leto se zagotavljajo na proračunskih postavkah 140021 Program razvoja 

podeţelja - 14-20 – EU sredstva in 140022 Program razvoja podeţelja - 14-20 - slovenska udeleţba.  

 

Kot je razvidno iz tabele Ocena finančnih posledic v nadaljevanju. 
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

 Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

drţavnega proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

drţavnega proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov 

    

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva 

    

II. Finančne posledice za drţavni proračun 

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 

Ime proračunskega 

uporabnika  

Šifra in naziv 

ukrepa, projekta 

Šifra in naziv 

proračunske 

postavke 

Znesek za 

tekoče leto (t) 
Znesek za t + 1 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

2330-16-0020 

»M08.4 Podpora 

za odpravo škode 

v gozdovih«  

 

140021 

Program 

razvoja 

podeţelja – 

14–20 – EU   

2.250.000 EUR 2.250.000 EUR 

Ministrstvo za 

kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

prehrano 

2330-16-0020 

»M08.4 Podpora 

za odpravo škode 

v gozdovih«  

 

140022 

Program 

razvoja 

podeţelja – 

14–20 – 

slovenska 

udeleţba 

750.000 EUR 750.000 EUR 

SKUPAJ 3.000.000 EUR 3.000.000 EUR 

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: 

Ime proračunskega 

uporabnika  

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta 

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke  

Znesek za 

tekoče leto 

(t) 

Znesek za t + 1  

     

     

SKUPAJ   

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: 

Novi prihodki 
Znesek za tekoče leto 

(t) 
Znesek za t + 1 

   

   

   

SKUPAJ   
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OBRAZLOŢITEV: 

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 

zmanjšanje): 

 prihodkov drţavnega proračuna in občinskih proračunov, 

 odhodkov drţavnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov, 

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov. 

 

II. Finančne posledice za drţavni proračun 

Prikazane morajo biti finančne posledice za drţavni proračun, ki so na proračunskih postavkah 

načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: 

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 

katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 

financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 

povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 

se navedejo: 

 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, 

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in  

 proračunske postavke. 

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 

oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 

zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo ţe 

sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. 

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: 

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 

uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 

projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 

dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 

navedenih v točki II.a. 

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 

proračuna: 

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 

II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 

drţavnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 

prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 

izvrševanje drţavnega proračuna. 

 

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: 

/ 

Kratka obrazloţitev 

 

8. Predstavitev sodelovanja z zdruţenji občin: 

Vsebina predloţenega gradiva (predpisa) vpliva na: 

- pristojnosti občin, 

- delovanje občin, 

- financiranje občin. 

 

NE 

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 21. 6. 2017 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA 
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 Zdruţenju občin Slovenije ZOS: DA 

 Zdruţenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA 

 

Predlogi in pripombe zdruţenj so bili upoštevani: 

 v celoti, 

 večinoma, 

 delno, 

 niso bili upoštevani. 

 

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. 

 

Predlog predpisa ne posega v pristojnosti občin. 

 

9. Predstavitev sodelovanja javnosti: 

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA 

(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) 

Datum objave na e-demokraciji 13. 3. 2017. Datum objave na spletni strani MKGP: 13. 3. 2017 

V razpravo so bili vključeni:  

 nevladne organizacije,  

 predstavniki zainteresirane javnosti, 

 predstavniki strokovne javnosti. 

 

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev:  

- Zavod za gozdove Slovenije 

- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. 

 

Več pripomb je bilo tehnične narave, s ciljem zagotavljanja večje jasnosti besedila. 

 

Upoštevani so bili: 

 večinoma. 

 

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: 

Upoštevani niso bili predlogi, ki so v nasprotju s PRP 2014-2020 oz. z EU predpisi, ki urejajo področje 

ukrepov razvoja podeţelja. 

  

Poročilo je bilo dano …/………….. 

 

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 

predpisa.) 

 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti: 
DA 

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE 

 

 

                                  Mag. Dejan Ţidan 

                                           minister 

 



 

 

 

                                                                                               PREDLOG 
(EVA 2017-2330-0014) 

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

 

U R E D B O 

 o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni 
nesreči ţledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeţelja 

Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 

 

1. člen 
 

V Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči ţledu med 30. januarjem in 

10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 

(Uradni list RS, št. 3/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 

 

»1. člen 

(vsebina) 

 

(1) Ta uredba ureja izvajanje operacij Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči ter 

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz Programa razvoja podeţelja 

Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 

13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za podporo iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, 

zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. 12. 2016 o 

odobritvi spremembe programa razvoja podeţelja za Slovenijo za podporo iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeţelja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 (v 

nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na spletnih straneh Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  in na spletni strani Programa razvoja podeţelja 

(www.program-podezelja.si), (v nadaljnjem besedilu: spletna stran Programa razvoja 

podeţelja). 

 

(2) Ta uredba po posameznih vrstah operacij določa namen podpore, upravičence, upravičene 

stroške, pogoje za dodelitev sredstev, postopek za dodelitev sredstev, obveznosti, finančne 

določbe in splošne določbe za operacije, 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 podeţelja in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo, 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) 2016/2135 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. novembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 
glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere drţave članice, ki imajo ali jim 
grozijo resne teţave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 338 z dne 13. 12. 2016, 
str. 34), (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 podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP) 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), 
zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeţelja iz Evropskega kmetijskega 
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sklada za razvoj podeţelja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 
št. 130 z dne 19. 5. 2016, 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 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/2073 z dne 23. novembra 2016 o povrnitvi odobritev, 
prenesenih iz proračunskega leta 2016, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 320 z dne 26. 11. 2016, str. 25), (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 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega 
in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se 
uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeţelja in navzkriţno skladnost 
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič popravljene s Popravkom Delegirane 
uredbe Komisije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 
št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev 
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj 
podeţelja in navzkriţno skladnost (UL L št 227 z dne 20. 8. 2016, str. 5), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 640/2014/EU); 

5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijam i in 
ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura 
(UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraţevalnih ustanov s sadjem in 
zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 
907/2014 (UL L št. 5 z dne 10. 1. 2017, str. 11); 

6. Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeţelju za zdruţljive z notranjim trgom z 
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 
2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU); 

7. 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 
podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (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 podeţelja in spremljanja ukrepov v podporo vključevanju 
drţavljanov tretjih drţav ter o popravku navedene uredbe (UL L št. 308 z dne 16. 11. 2016, 
str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);  

8. 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 
administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeţelja in navzkriţno 
skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe 
Komisije (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 podeţelja in navzkriţno skladnostjo (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in 

9. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami 
in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, 
varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1786 z dne 7. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) št. 908/2014 glede izjav o odhodkih za programe razvoja podeţelja (UL L št. 
273 z dne 8. 10. 2016, str. 31).«. 
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2. člen 
 

V 2. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 

»2. krčitev gozda pomeni krčitev gozda, iz 13. točke 3. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, 
št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 
101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16), (v nadaljnjem besedilu: ZG);«. 

V 3. točki se za besedilom »10. aprila 2014« doda vejica in besedilo »z vsemi spremembami«. 

 

3. člen 
 

V prvem odstavku 5. člena se za besedama »naslednjim aktivnostim« doda besedilo »odprave 
škode in obnove gozdov, poškodovanih zaradi ţledoloma, rastlinskih bolezni in napada 
prenamnoţenih populaciji ţuţelk kot posledica ţledoloma«. 

 

4. člen 
 

V prvem odstavku 7. člena se za besedo »ţledoloma« dodata vejica in besedilo »rastlinskih 
bolezni in napada prenamnoţenih populacij ţuţelk kot posledica ţledoloma«. 

 

5. člen 
 

V 8. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi: 

»6. upravičenec za aktivnost 1 je ob izdaji odločbe iz 3. točke tega člena podpisal Izjavo lastnika 
gozda iz priloge 8 ali priloge 9, ki sta sestavni del te uredbe.«. 

 

6. člen 
 

Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»(3) Izvajalec lahko vloţi dve vlogi iz prvega odstavka tega člena v enem koledarskem letu.«. 

Na koncu petega odstavka se doda besedilo: »Pogoje iz tretjega do petega odstavka 28. člena 

te uredbe ARSKTRP preveri na dan izdaje odločbe ZGS iz 3. točke prejšnjega člena.«. 

 

 

  
7. člen 

 

V drugem odstavku 13. člena se za besedo »ţledoloma« dodata vejica in besedilo »rastlinskih 
bolezni in napada prenamnoţenih populacij ţuţelk kot posledica ţledoloma«. 

 

8. člen 
 

V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo »na območju, ki je opredeljen v načrtu sanacije 
gozdov«. 

Na koncu 5. točke se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 6. točka, ki se glasi: 

»6. do podpore so upravičena dela odprave škode in obnove gozda iz 2. točke prvega odstavka 
5. člena te uredbe samo na območju, določenem v javnem razpisu, ki izhaja iz načrta sanacije 
gozdov.«. 
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9. člen 
 

V devetem odstavku 16. člena se besedilo »identifikacijske kode« nadomesti z besedilom 
»številke dokumenta«. Na koncu drugega stavka se za kratico »ARSKTRP« doda besedilo »ter 
naslov javnega razpisa, na katerega se prijavlja«. 

 

V desetem odstavku se besedilo »identifikacijske kode« nadomesti z besedilom »številke 
dokumenta«. 

 

10. člen 
 

V prvem odstavku 17. člena se besedilo »gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih 
enot« nadomesti z besedilom »načrtih za gospodarjenje z gozdovi«. 

 

11. člen 
 

V prvem odstavku 18. člena se za besedo ţledoloma dodata vejica in besedilo »rastlinskih 
bolezni in napada prenamnoţenih populacij ţuţelk kot posledica ţledoloma«. 

 

12. člen 
 

V 19. členu se v prvi, drugi in tretji alineji črta besedilo »zaradi ţledoloma«.  

 
13. člen 

 
V 21. členu se na koncu 4. točke doda besedilo »oziroma pravnomočna odločba ZGS v skladu 
z osmim odstavkom 37. člena ZG;«. 
 
Na koncu 12. točke se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 13. točka, ki se glasi: 
»13. do podpore so upravičene samo naloţbe iz prvega odstavka 18. člena te uredbe, ki 
omogočajo sanacijo gozdov na območju, določenem v javnem razpisu, ki izhaja iz načrta 
sanacije gozdov.«. 
 
 

14. člen 
 

V četrtem odstavku 23. člena se v točki b) za besedo »gozda« doda besedilo »oziroma odločba 
ZGS«. 

Točka f) se spremeni tako, da se glasi : 

»f) originalni izvodi računov, elektronski in e-računi« 

V točki n) se beseda »in« nadomesti s podpičjem. 

V točki o) se pika nadomesti s podpičjem. 

Dodata se novi p) in r) točki, ki se glasita:  

»p) potrdilo občine ali njihove zveze, da je ureditev gozdne vlake del občinskega načrta 
razvojnih programov (oblika PDF) in 

r) izjava vlagatelja o uveljavitvi DDV kot upravičenega stroška pri naloţbi (oblika PDF).«. 

Sedmi odstavek se spremeni tako da se glasi: 
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»Vlagatelj vloge za operacijo 2 priloţi priloge iz točk a), č), d), e), h), j), k), l), m), n), o), p) in r) 
četrtega odstavka tega člena v elektronski PDF obliki.«. 

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(8) Obvezne priloge, ki jih mora vlagatelj vloge za operacijo 2 priloţiti k vlogi na javni razpis in 
brez katerih se v skladu s 52. členom Zakona o kmetijstvu vloga na javni razpis zavrţe brez 
pozivanja na dopolnitev, so priloge iz alineje a) in alinej č) do k) četrtega odstavka tega člena.«. 

Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:  

»(10) Računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca za operacijo 2 oziroma na 
lastnike gozdnih parcel na trasi gozdne vlake, ki je predmet podpore.«. 

V enajstem odstavku se besedilo »identifikacijske kode« nadomesti z besedilom »številke 
dokumenta«. Na koncu drugega stavka se za kratico »ARSKTRP« doda besedilo »ter naslov 
javnega razpisa, na katerega se prijavlja«. 
 
V dvanajstem odstavku se besedilo »identifikacijske kode« nadomesti z besedilom »številke 
dokumenta«.  

 

15. člen 
 
V petem odstavku 25. člena se za besedilom »pogoji za izplačilo sredstev« dodata vejica in 
besedilo »območje upravičenosti, ki izhaja iz načrta sanacije gozdov«. 

 

16. člen 
 
V drugem odstavku 28. člena se za besedo »ţledoloma« doda besedilo »in napada škodljivih 
organizmov, kot posledica ţledoloma«. 

 

17. člen 
 
Sedmi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(7) Izvajalec oziroma vsi upravičenci iz te uredbe morajo v skladu s 13. členom Uredbe 
808/2014/EU ter Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejmejo 
podporo iz PRP 2014–2020, objavljenimi na spletni strani Programa razvoja podeţelja, izpolniti 
zahteve glede označevanja vira sofinanciranja.«. 

 

18. člen 
 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe. 

 

19. člen 
 
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe. 

 

20. člen 
 
Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe. 
 
 

21. člen 
 
Priloga 9 se nadomesti z novo prilogo 9, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe. 
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22. člen 
 

V prilogi 10 se v poglavju »A. Kršitve in sankcije, ki veljajo za vse operacije« v 4. točki črta 
besedilo »ali v obdobju do petih let po izplačilu sredstev ni zagotavljal označenosti«. 

 

Tabela 1 se nadomesti z novo tabelo, ki se glasi: 

 

»Tabela 1: Deleţ neizplačanih sredstev in vračila izplačanih sredstev glede na število 
ponovljenih kršitev 

Št. kršitev Vrsta sankcije (deleţ neizplačanih sredstev, vračila) 

1. kršitev opozorilo 

2. kršitev 20 % 

3. kršitev 50 % 

4. kršitev 30 % 

.«. 

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

23. člen 
 

Postopki, začeti na podlagi Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči 
ţledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeţelja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16), se končajo v skladu z Uredbo o 
ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči ţledu med 30. januarjem in 10. 
februarjem 2014 iz Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 3/16). 

 

24. člen 
 

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

 

 

Št. 007-2/2017/ 

Ljubljana, dne …  

EVA 2017-2330-0014 

Vlada Republike Slovenije 

                                                                                                                 dr. Miroslav Cerar     

                                                                                                                             predsednik 



 

PRILOGA 1: 

Priloga 2: Zapisnik o prevzemu izvedenih del 

 

Prevzem izdelal:_____________________________                                                  Datum: ________________ 

 

Podpis lastnika oziroma pooblaščenca:_______________________                          Datum: ________________ 

 

Izpolni ZGS                                      
 

Št. dokumenta: 3408- 

                               Območna enota  
 

ZAPISNIK O PREVZEMU IZVEDENIH DEL 

  

Krajevna enota                    , revir                                                  Lastništvo:  

Odločba 322-                       , izdana (datum) 

 
 

  

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) prevzema aktivnosti lastnika gozda (ime in priimek, h.št. in kraj, poštna št. in pošta): 

Davčna številka lastnika gozda:  

št.  
Vrsta del 

PRP 
(šifra in naziv) 

Vrsta dela 
ZGS 
(šifra) 

Obseg 

Enota 
mere 
(ha, 

kos, m
3
) 

Priznana* 
vrednost 

(€/EM) 

Vrsta in 
stopnja 

poudarjenosti 
funkcij  

Sof. *   
% 

Sof. €* K. O. Parcela Odsek 
Datum 

prevzema 
dela 

Številka poligona 

              

              

              

              

Skupaj              
 

*Te stolpce je treba izpolniti le pri uveljavljanju aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda.  

 

Meritev površin je bila opravljena na podlagi poligonov, ki jih v elektronski obliki vodi ZGS. 

 

Spodaj podpisani lastnik gozda oziroma pooblaščenec lastnika gozda izjavljam, da sem sadike oziroma material, če sem ga prejel s Potrdilom o prejemu 

materiala – sadik številka:_____________________________ od ZGS, uporabil na svoji gozdni parceli skladno z namenom. 
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Šifra 
PRP 

Vrsta dela PRP Šifra in vrsta dela – ZGS 

1. Nega obnovljenih površin (ha) 

710 – Obţetev (ha) 

711 – Nega mladja (ha) 

719 – Odstranjevanje vzpenjavk (ha) 

2. Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov (ha) 

712 – Nega gošče (ha) 
713 – Nega letvenjaka (ha) 
714 – Nega drogovnjaka (ha) 

718 – Nega v prebiralnem gozdu (ha) 

3. Priprava površin za obnovo (ha) 
311 – Priprava površine za obnovo (prip.sest) – ujma (ha) 

312 – Priprava površine za obnovo (prip.tal) – ujma (ha) 

4. Obnova s sadnjo (ha) 313 – Sadnja – ujma (ha)  

5. Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov (ha) 831 – Premazi vršičkov (ha) 

6. Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem (vključno z izdelavo kolov) (kos) 833 – Zaščita s količenjem (kos) 

7. Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci (kos) 834 – Zaščita s tulci (kos) 

8. Zaščita mladja z ograjo (vključno z izdelavo kolov oziroma škarij) (m) 
836 – Zaščita mladja z ograjo – novogradnja (m) 
837 – Vzdrţevanje zaščitnih ograj (m) 

9. Posek z motorno ţago v varovalnih gozdovih (m
3
) 865 – Posek z motorno ţago v varovalnih gozdovih (m

3
) 

10. Spravilo s traktorjem v varovalnih gozdovih (m
3
) 866 – Spravilo s traktorjem v varovalnih gozdovih (m

3
) 

11. Spravilo z ţičnim ţerjavom s procesorsko glavo v varovalnih gozdovih (m
3
) 867 – Spravilo z ţičnim ţerjavom s procesorsko glavo v varovalnih gozdovih (m

3
) 

12. Vzpostavljanje gozdne higiene (ha) 870 – Vzpostavljanje gozdne higiene (ha) 

 



 

PRILOGA 2: 

Priloga 5: Način izvedbe del za odpravo škode in obnovo gozda  
 
1. Nega obnovljenih površin 
 
Nega obnovljenih površin pomeni odstranitev rastlin iz zeliščnega in grmovnega sloja, ki ovirajo 
ali onemogočajo vznik oziroma razvoj mladovja na površinah, kjer je bil zaradi posledic 
ţledoloma, rastlinskih bolezni in napada prenamnoţenih populacij ţuţelk, kot posledica 
ţledoloma izveden posek. Minimalna površina poligona je 0,1 ha. Odstranjena vegetacija lahko 
ostane na licu mesta, tako da ne ovira rasti ciljnega mladja.  
Z nego odstranjujemo rastline iz zeliščne in grmovne vegetacije ter plezalke, ki ovirajo, 
onemogočajo ali ogroţajo normalni razvoj mladovja na obnovljenih površinah. Izvaja se na 
površinah, obnovljenih s sadnjo ali setvijo, ali na površinah, kjer je načrtovana naravna obnova. 
Na površinah, obnovljenih s sadnjo, se okoli posajenih sadik praviloma izvaja obţetev v obliki 
lijakov. Obţetev se izvaja tudi na površinah, kjer je naravna obnova, če zeliščni in grmovni sloj 
ogroţata mlada drevesca, vzklila in zrasla iz naravne nasemenitve. Na nepomlajenih površinah 
se poreţe rastline iz zeliščne in grmovne plasti, ter plezalke, ki ovirajo naravno nasemenitev in 
vznik drevesnih vrst. Nega se po potrebi izvaja več let zapored enkrat do dvakrat v tekočem 
letu, odvisno od bujnosti rasti zeliščne in grmovne vegetacije. Ne glede na to se delo obračuna 
največ enkrat letno. 
 
Nega obnovljenih površin zajema ta dela: 
710 – Obžetev (ha) 
711 – Nega mladja (ha) 
719 – Odstranjevanje vzpenjavk (ha) 
 
 
2. Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov 
 
Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov pomeni odstranjevanje drevesc oziroma 
rastlin iz zeliščnega in grmovnega sloja, ki ovirajo razvoj mladovja in tanjšega drogovnjaka. 
Minimalna površina poligona je 0,1 ha. Odstranjena vegetacija lahko ostane na licu mesta. Delo 
se izključuje z izvedo priprave površine za obnovo na isti površini. Mladovje in tanjši drogovnjak 
sta razvojni fazi gozda s srednjim premerom drevja v vladajočem in sovladajočem poloţaju do 
20 cm v prsni višini, poškodovanem po ţledu, ki ga zaradi poškodb ni treba uvesti v obnovo. 
Posekana drevesa lahko ostanejo neizdelana (neokleščena vej, deblo ni razrezano) v gozdu, če 
ne ovirajo rasti mladih dreves. Posekana drevesa iglavcev, ter veje in vrhače, ki so sveţi, 
neizsušeni rastlinskih sokov, ter pomenijo nevarnost za namnoţitev podlubnikov, je treba 
razţagati in zloţiti na kupe ali  pri strojni sečnji zaloţiti v sečne poti oziroma izdelati in spraviti iz 
gozda. Poškodovana drevesa, ki ne ovirajo rasti mladih dreves, lahko ostanejo neposekana v 
sestoju. 
 
Nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov zajema ta 
dela: 
712 – Nega gošče (ha) 
713 – Nega letvenjaka (ha) 
714 – Nega drogovnjaka (ha) 
718 – Nega v prebiralnem gozdu (ha) 
 
 
3. Obnova s sadnjo 
 
Obnova s sadnjo pomeni saditev sadik gozdnih drevesnih vrst drevja na območju, ki ga je 
prizadela ujma, z minimalno gostoto sadnje 1.000 sadik/ha. Minimalna površina poligona za 
sadnjo je 0,1 ha. ZGS z odločbo določi število in vrstno sestavo sadik. Razporeditev sadik je 
prilagojena terenu. Način sadnje je prilagojen vzgojnim oblikam sadik. Gozdni reprodukcijski 
material zagotavlja ZGS. 
 
Obnova s sadnjo zajema to delo: 
313 – Sadnja – ujma (ha) 
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4. Zaščita mladja na obnovljenih površinah 
 
Zaščita mladja pred divjadjo na obnovljenih površinah pomeni zaščito pred objedanjem vršnih 
poganjkov mladja gozdnega drevja ter pred poškodbami na lubju mladih dreves. Ukrepi se 
nanašajo na zaščito mladja na obnovljenih površinah zaradi posledic ţledoloma, rastlinskih 
bolezni ter napada prenamnoţenih populacij ţuţelk kot posledica ţledoloma. 
 
 
4.1 Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci (vključno z izdelavo opornih količkov) 
 
Drevesce se zaščiti s tulci tako, da se ob njem v primerni razdalji zabije en oziroma dva oporna 
kola, na katera se namesti tulec, s katerim zaščitimo drevesce po navodilih proizvajalca oziroma 
ZGS. Dva kola sta nujna le za namestitev tulcev večjega premera (pribliţno 30 cm). Tulce 
lastnikom gozdov dobavi ZGS. 
 
Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci (vključno z izdelavo opornih količkov) 
zajema to delo: 
834 – Zaščita s tulci, mrežo (kos) 
 
 
4.2 Zaščita mladja z ograjo (vključno z izdelavo kolov oziroma škarij) 
 
Zaščita mladja z ograjo je ograditev površine za obnovo gozda z namenom zaščite mladja pred 
divjadjo. Postavitev ţične ograje se opravlja na dva načina: s klasično postavitvijo s pokončnimi 
opornimi koli ali s škarjasto postavitvijo. Priznana vrednost dela zajema izdelavo kolov, 
postavitev, napenjanje in učvrstitev mreţe ter izdelavo vhoda v ograjeno površino. 
 
Upošteva se, da je izvedena zaščita mladja z ograjo: 

 če gre za novograjeno ograjo, 

 če gre za obnovo v ţledolomu močno poškodovane ograje, ko je treba zamenjati vsaj 
polovico dolţine mreţe in polovico opornih kolov. Prevzame se obnovljena dolţina ograje. 

 
Ograjo in potreben pomoţni material za postavitev ograje (razen opornih kolov), zaokroţeno na 
50 m navzgor, lastnikom gozdov dobavi ZGS. 
 
Zaščita mladja z ograjo (vključno z izdelavo kolov oziroma škarij) zajema ti dve deli: 
836 – Zaščita mladja z ograjo - novogradnja (m) 
837 – Vzdrževanje zaščitnih ograj (m) 
 
 
4.3 Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov 
 
Individualna zaščita drevesc pred divjadjo se izvede s premazom vršičkov z zaščitnim 
sredstvom. Premaz nanesemo minimalno na zgornji del terminalnega poganjka pri tem  
upoštevamo navodila proizvajalca sredstva za uporabo. ZGS z odločbo določi drevesno vrsto, 
ki se na objektu zaščiti s premazom vršičkov. Upošteva se, da je neka površina zaščitena s 
premazom vršičkov, če so v tekočem letu vidno premazani vršički najmanj 1.000 drevesc na 
hektar (sadike ali naravno mladje drevesnih vrst), ne glede na to ali so drevesca, zaščitena s 
premazi, enakomerno ali skupinsko ali šopasto porazdeljena po prevzeti površini. Če je s 
premazom zaščitenih manj kot 1.000 drevesc na hektar, se pri izračunu površine upošteva 10 
m

2
/premazano drevesce. 

Sredstvo za premaz lastnikom gozdov dobavi ZGS, in sicer se potrebna količina sredstva 
zaokroţi navzgor na najmanjšo enoto pakiranja. 
 
Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov zajema to delo: 
831 – Premazi vršičkov (ha) 
 
 
4.4 Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem (vključno z izdelavo kolov) 
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Sadika oziroma drevesce se zaščiti s tremi koli, ki jih je treba trdno zabiti v tla okoli sadike tako, 
da je debelce sadike oziroma drevesca zaščiteno pred drgnjenjem divjadi. Material za zaščito s 
količenjem (kole) priskrbi lastnik sam. 
 
Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem (vključno z izdelavo kolov) zajema to delo: 
833 – Zaščita s količenjem (kos) 
 
 
5. Priprava površine za obnovo 
 
Priprava površine za obnovo (naravno obnovo ali obnovo s sadnjo) pomeni posek ter izdelavo 
(kleščenje vej in razrez debla) močno poškodovanega drevja na površini, ki jo je treba obnoviti 
zaradi posledic ţledoloma, rastlinskih bolezni in napada prenamnoţenih populacij ţuţelk kot 
posledica ţledoloma. Upošteva se površine, velikosti vsaj 0,10 ha.  
V gozdu lahko ostane skupaj neposekanih (poškodovanih, nepoškodovanih in odmrlih stoječih) 
do 120 dreves na hektar s prsnim premerom, večjim od 15 cm, drevesa, opredeljena v 
naslednjem odstavku, so šteta v to število. Večdebelna drevesa se štejejo kot eno drevo. Če je 
površina manjša ali večja od enega hektarja, se sorazmerno spremeni število dreves.  
 
Posamična močno poškodovana drevesa zaradi ţledoloma oziroma posamična odmrla drevesa 
ali šopi dreves (do 5 močno poškodovanih dreves zaradi ţledoloma oziroma do 5 odmrlih 
dreves) različnih debelin s premerom, večjim od 15 cm, lahko ostanejo neposekana v gozdu za 
ohranjanje biotskega ravnovesja in zaradi oblikovanja sestojne mikroklime. 
V gozdu lahko ostane tudi do 10 posamičnih posekanih ali podrtih dreves prsnega premera, 
večjega od 15 cm na hektar. 
Posekana in izdelana drevesa (okleščene veje in razrezano deblo) morajo biti spravljena s 
površin za obnovo (razen dovoljenih 10 posamičnih posekanih dreves na hektar). Sečni ostanki 
ne smejo ovirati ţe prisotnega rastočega mladja na površini za obnovo. 
Pri obnovi s sajenjem je treba sečne ostanke zloţiti v rede ali kupe vsaj pred začetkom sadnje 
tako, da je površina pripravljena za sajenje. Pri naravni obnovi ni treba zloţiti sečnih ostankov v 
rede ali kupe, vendar ti ne smejo ovirati pomlajevanja.  
Močno poškodovana drevesa zaradi ţleda so drevesa, ki so izruvana, odlomljena, prelomljena, 
močno nagnjena ali imajo močno poškodovane krošnje (več kot tretjina polomljene krošnje pri 
iglavcih ter več kot 60 % oziroma v najbolj poškodovanem območju 80 % poškodovane krošnje 
pri listavcih). 
 
Priprava površine na obnovo zajema ti dve deli: 
311 – Priprava površine za obnovo (prip.sest) – ujma (ha) 
312 – Priprava površine za obnovo (prip.tal) – ujma (ha) 
 
 
6. Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov 
 
Varovalni gozdovi so gozdovi, ki so kot taki določeni v Uredbi o varovalnih gozdovih in gozdovih 
s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15).   
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov pomeni posek in odstranitev poškodovanega 
drevja zaradi ţledoloma, rastlinskih bolezni in napada prenamnoţenih populacij ţuţelk kot 
posledica ţledoloma iz varovalnih gozdov. 
Posekana drevesa morajo biti spravljena iz gozda. Sečni ostanki ne smejo ovirati rasti mladih 
dreves. 
Veje in vrhače iglavcev, ki so sveţi, neizsušeni rastlinskih sokov, ter pomenijo nevarnost za 
namnoţitev podlubnikov, je treba razţagati in zloţiti na kupe oziroma ob uporabi procesorske 
glave na dvigalu ţičnice, zloţiti na kupe tudi ob kamionski cesti. Odpravljene morajo biti 
poškodbe na gozdnih tleh in gozdnih vlakah, ki  so lahko vzrok za začetek erozije. Iz strug 
potokov in hudournikov morajo biti odstranjeni vsi sečni ostanki. 
 
 
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov zajema ta dela: 
865 – Posek poškodovanega drevja z motorno žago (neto m

3
) 
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866 – Spravilo poškodovanega drevja s traktorjem (neto m
3
) 

867 – Spravilo poškodovanega drevja z žičnim žerjavom s procesorsko glavo (neto m
3
) 

 

7. Vzpostavljanje gozdne higiene  

 

Vzpostavitev gozdne higiene predstavlja pospravilo polomljenih, sveţih vrhov iglavcev s 
premerom debla nad 10 cm na debelejšem koncu, ko posek dreves brez vrhov ni potreben, ter 
pospravilo močno poškodovanih tanjših dreves iglavcev (do 10 cm prsnega premera) z 
namenom preprečevanja in zatiranja bolezni ter škodljivcev. Upošteva se površine vsaj 0,10 ha, 
kjer je bilo treba zaradi poškodb v ţledolomu pospraviti vsaj 10 vrhov oziroma 10 močno 
poškodovanih tanjših dreves iglavcev na 0,10 ha. 
Vrhove in debelca je treba razţagati oziroma zloţiti na kupe ali na sečne poti ali odpeljati iz 
gozda. Na prevzeti površini lahko ostane v povprečju neizdelanih do 10 vrhov oziroma močno 
poškodovanih tanjših dreves iglavcev na hektar. 
 

Vzpostavljanje gozdne higiene zajema to delo: 

870 – Vzpostavljanje gozdne higiene (ha) 
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PRILOGA 3 

Priloga 8: Izjava lastnika gozda za fizične osebe (razen s. p.) 

 
IZJAVA LASTNIKA GOZDA ZA FIZIČNE OSEBE (RAZEN S. P.) 

 
Podpisani ________________________________________________________ 
                                                                 (ime in priimek) 
________________________________________________________________izjavljam, da 

                                                                    (naslov) 

1. sem za iste upravičene stroške prejel sredstva na podlagi uredbe, ki ureja ukrepe za sanacijo in 
obnovo gozda po naravni nesreči ţledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa 
razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, nacionalna sredstva ali sredstva iz 
zavarovalnih polic in bi ta lahko presegala 100 % upravičenih stroškov ali sem prejel materialna 
sredstva ali so bila v mojem gozdu izvedena dela za sanacijo gozda;  

 

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroţi) 

Če ste obkroţili DA, je treba izpolniti ta del: 

Od 30. januarja 2014 sem prejel denarna, materialna sredstva ali izvedena dela za sanacijo svojega gozda 
zaradi ţledoloma, rastlinskih bolezni in napada prenamnoţenih populacij ţuţelk kot posledica ţledoloma: 
(ustrezno obkroţi) 

- iz proračuna Republike Slovenije – drţavne pomoči,  
- od dobrodelne organizacije___________________, 
- od Taborniške zveze Slovenije, 
- od Občine___________________, 
- drugo____________________. 
Svoj gozd imam odškodninsko zavarovan pri Zavarovalnici __________________ na podlagi zavarovalne 
police št.________________.  

 

2. sem v osebnem stečaju; 
 

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroţi) 

Če ste obkroţili DA, je treba ustrezno obkroţiti: 

- osebni stečaj je bil razglašen po 30. januarju 2014 zaradi ţledoloma, rastlinskih bolezni in napada 
prenamnoţenih populacij ţuţelk kot posledica ţledoloma, 

- v osebnem stečaju sem bil ţe pred 30. januarjem 2014, 
- osebni stečaj je bil razglašen po 30. januarju 2014 iz drugih razlogov; 

 

3. imam neporavnani nalog za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v katerem je 
pomoč razglasila za nezakonito in nezdruţljivo v skladu z notranjim trgom po točki (a) petega 
odstavka 1. člena Uredbe Komisije (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeţelju za zdruţljive z notranjim trgom z 
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1). 

 
                                                       DA                                           NE                  (ustrezno obkroţi) 
 
4. imam poravnane vse davčne obveznosti do drţave. 
 
                                                       DA                                           NE                  (ustrezno obkroţi) 
 
S podpisom soglašam, da Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja (ARSKTRP) ali Zavod za 
gozdove Slovenije (ZGS) preveri podatke iz te izjave. Podatke, ki jih ne moreta preveriti iz uradnih 
evidenc, bom na zahtevo ARSKTRP ali ZGS posredoval sam. 
 

V/na ______________________               ___________________________________ 
 
 

(ime in priimek) 

dne _______________________ _____________________________________ 
                     (podpis upravičenca) 
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PRILOGA 4 

Priloga 9: Izjava lastnika gozda za pravne osebe in s. p. 

IZJAVA LASTNIKA GOZDA ZA PRAVNE OSEBE IN S.P. 

Podpisani ________________________________________________________ 
                                                                 (firma) 
________________________________________________________________izjavljamo, da 

                                                                    (sedeţ) 

1. smo za iste upravičene stroške prejeli sredstva na podlagi uredbe, ki ureja ukrepe za sanacijo in 
obnovo gozda po naravni nesreči ţledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa 
razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, nacionalna sredstva ali sredstva 
zavarovalnih polic in bi ta lahko presegala 100 % upravičenih stroškov ali smo prejeli materialna 
sredstva ali so bila v našem gozdu izvedena dela za sanacijo gozda; 

 

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroţi) 

Če ste obkroţili DA je treba izpolniti ta del: 

Od 30. januarja 2014 smo prejeli denarna, materialna sredstva ali izvedena dela za sanacijo svojega 
gozda zaradi ţledoloma, rastlinskih bolezni in napada prenamnoţenih populacij ţuţelk kot posledica 
ţledoloma: (ustrezno obkroţi) 

- iz proračuna Republike Slovenije – drţavne pomoči,  
- od dobrodelne organizacije___________________, 
- od Taborniške zveze Slovenije, 
- od Občine___________________, 
- drugo____________________. 
Svoj gozd imamo odškodninsko zavarovan pri Zavarovalnici __________________ na podlagi 
zavarovalne police št.________________.  

 

2. smo podjetje v teţavah, kot je opredeljeno v 14. točki 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 702/2014 z 
dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na 
podeţelju za zdruţljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1),(v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU); 

 

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroţi) 

Če ste obkroţili DA, je treba ustrezno obkroţiti: 

- podjetje v teţavah smo postali po 30. januarju 2014 zaradi ţledoloma, rastlinskih bolezni in napada 
prenamnoţenih populacij ţuţelk kot posledica ţledoloma, 

- podjetje v teţavah smo bil ţe pred 30. januarjem 2014, 
- podjetje v teţavah smo postali po 30. januarju 2014 iz drugih razlogov; 

 

3. imamo neporavnani nalog za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v katerem 
je pomoč razglasila za nezakonito in nezdruţljivo v skladu z notranjim trgom po točki (a) petega 
odstavka 1. člena Uredbe 702/2014/EU. 

 
                                                       DA                                           NE                  (ustrezno obkroţi) 
 
4.  imamo poravnane vse davčne obveznosti do drţave. 
 
                                                       DA                                           NE                  (ustrezno obkroţi) 
 
S podpisom soglašamo, da Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja (ARSKTRP) ali Zavod za 
gozdove Slovenije (ZGS) preveri podatke iz te izjave. Podatke, ki jih ne moreta preveriti iz uradnih 
evidenc, bomo na zahtevo ARSKTRP ali ZGS posredovali sami. 
 

V/na ______________________               ___________________________________ 
 
 

                             (firma) 

dne _______________________ _____________________________________ 
               (podpis odgovorne osebe) 
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OBRAZLOŢITEV 

 

 
I. UVOD 
 

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo 
predpisa) 
 

Pravna podlaga za Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči ţledu 
med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeţelja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020 je 24. člen Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeţelja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeţelja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 130 z dne 
19. 5. 2016, str. 1), 10. in 12. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in Program razvoja podeţelja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi 
programa razvoja podeţelja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeţelja št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjen z Izvedbenim 
sklepom Komisije št. C(2016)8717 z dne 13. 12. 2016 o odobritvi spremembe programa razvoja 
podeţelja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja in 
spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849. 
 
PRP 2014–2020 je skupni programski dokument posamezne drţave članice Evropske unije in 
je programska osnova za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeţelja (EKSRP). 
 

2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon. 
 

Zakon o kmetijstvu roka za izdajo te uredbe ne predpisuje, je pa bistvenega pomena, da bo 
predpis sprejet in uveljavljen čim prej, da se izvede sanacija poškodovanega gozda po naravni 
nesreči ţledolomu, rastlinskih boleznih in napadu prenamnoţenih populacij ţuţelk. 
 
 

3. Splošna obrazloţitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna. 
 

/ 
 
 

 
4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti 

celovito predstavljene v predlogu zakona. 
 

/ 
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II. VSEBINSKA OBRAZLOŢITEV PREDLAGANIH REŠITEV 
 

 

Pojasnila k posameznim členom uredbe: 

K 1. členu 

Sprememba se nanaša na vključitev 2. spremembe PRP 2014–2020. Dopolnjene so pravne 
podlage za sprejem uredbe.  

K 2. členu  

Dopolnjene so pravne podlage Zakona o gozdovih in vključene dopolnitve Načrta sanacije. 

K 3. členu  

Sprememba se nanaša na 2. spremembo PRP 2014–2020. Omogoči se sanacija gozdov, ki so 
bili poškodovani tudi zaradi rastlinskih bolezni in prenamnoţenih populacij ţuţelk, zaradi 
ţledoloma. 

K 4. členu  

Sprememba se nanaša na 2. spremembo PRP 2014–2020. Omogoči se sanacija gozdov, ki so 
bili poškodovani tudi zaradi rastlinskih bolezni in prenamnoţenih populacij ţuţelk, zaradi 
ţledoloma. 

K 5. členu  

Določeno je, kdaj mora biti podpisana izjava 8 ali 9 iz priloge uredbe, in sicer ţe ob izdaji 
odločbe za sadnjo in zaščito sadik.  

K 6. členu  

Spremenjen je način vlaganja vlog ZGS na ARSKTRP. 
 
Določeno je, kdaj ARSKTRP preveri določene pogoje iz 28. člena uredbe. 

K 7. členu  

Sprememba se nanaša na 2. spremembo PRP 2014–2020. Omogoči se sanacija gozdov, ki so 
bili poškodovani tudi zaradi rastlinskih bolezni in prenamnoţenih populacij ţuţelk, zaradi 
ţledoloma. 

K 8. členu 

Besedilo določa, da se območje upravičenosti za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo 
gozda določi z javnim razpisom. 

K 9. členu  

Spremembe so tehnične narave in so odraz spremembe elektronske aplikacije za vnos vlog na 
javne razpise na ARSKTRP.  

 



 

 22 

K 10. členu  

Besedilo Načrti za gospodarjenje z gozdovi poimenuje poleg načrtov gozdnogospodarskih 
načrtih gozdnogospodarskih enot tudi območne načrte. V obojih so določene stopnje funkcij 
gozdov, zato je uporabljena nadpomenko.   

K 11. členu in 12. členu 

Sprememba se nanaša na 2. spremembo PRP 2014–2020. Omogoči se sanacija gozdov, ki so 
bili poškodovani tudi zaradi rastlinskih bolezni in prenamnoţenih populacij ţuţelk, zaradi 
ţledoloma. 

K 13. členu  

Dodan je nov pogoj, in sicer pravnomočna odločba ZGS, ki je določena s osmim odstavkom 37. 
člena ZG. 
 
Besedilo določa, da se območje upravičenosti za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za 
izvedbo sanacije gozdov določi z javnim razpisom. 

K 14. členu  

Dodana je nova priloga odločba ZGS. Dodajo se dve novi prilogi potrdilo občine in izjava 
vlagatelja. Določi se njihova oblika, ki je elektronska PDF oblika. Overjena soglasja lastnikov 
gozdov in solastnikov na gozdni parceli postanejo priloge, za katere se poziva na dopolnitev 
Ostale spremembe so tehnične narave in so odraz spremembe elektronske aplikacije za vnos 
vlog na javne razpise na ARSKTRP. 

K 15. členu  

Sprememba določa novo vsebino, ki se opredeli v javnem razpisu.  

K 16. členu  

Sprememba se nanaša na 2. spremembo PRP 2014–2020. Uporabili smo širši pojem, ki ga 
določa Uredba 702/2014/EU. 

K 17. členu  

Besedilo glede označevanja je na novo določeno, ker je bolj jasno in transparentno. 

K 18. členu in 19. členu 

Določita se novi prilogi. 

K 20. členu in 21. členu 

Določita se novi prilogi. 

K 22. členu  

Na novo so določene sankcije, zato se je določila nova Tabela 1.  

K 23. in 24. členu  

Gre za prehodno in končno določbo. 


