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ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe ukrepih za sanacijo in obnovo gozda 
po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja 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, 32/15, 27/17 in 22/18) 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 vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                          Stojan Tramte
                                                                                GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmeta:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– mag. Robert Režonja, v.d. generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo,
– Zoran Planko, višji svetovalec, Sektor za gozdarstvo,
– Tanja Krebs, višja svetovalka, Sektor za pravno sistemske zadeve in spremljanje gospodarjenja z    
državnimi gozdovi.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni 
nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v 
nadaljnjem besedilu: uredba) omogoča sanacijo gozdov, ki jih je poškodovala naravna nesreča 



2

vetrolom med 29. in 30. oktobrom 2018 (v nadaljnjem besedilu: vetrolom 2018). 

Naravna nesreča vetrolom 2018 je določena v skladu z Zakonom o dodatnih ukrepih za odpravo 
posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (Uradni list RS, št. 14/18).

Naravna nesreča vetrolom 2018 je nastala med 29. in 30. oktobrom 2018. Vsa potrebna dela za 
sanacijo gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije gozdov poškodovanih v vetrolomu 
od 29. do 30. oktobra 2018, z dne 14. januarja 2019, ki ga je pripravil Zavod za gozdove Slovenije.
Naravna nesreča vetrolom 2018 je bila potrjena s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 34000-
6/2018/4 z dne 10. januarja 2019.
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  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

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 
podeželja - 14-20 – EU sredstva in 140022 Program razvoja podeželja - 14-20 - slovenska udeležba,
kot je razvidno iz preglednice 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 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni 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 (2019) Znesek za t + 1

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-16-0020 »M08.4 
Podpora za odpravo 
škode v gozdovih« 

140021 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 – EU  

1.575.000,00 1.500.000,00

Ministrstvo za 
kmetijstvo, 
gozdarstvo in 
prehrano

2330-16-0020 »M08.4 
Podpora za odpravo 
škode v gozdovih« 

140022 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
slovenska 
udeležba

525.000,00 500,000,00

SKUPAJ 2.100.000,00 2.000.000,00
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

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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega 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 državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni 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 že 
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 
državnega 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 državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 26. 4. 2019
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA
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 Združenju občin Slovenije ZOS: DA
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA

Predstavniki občin niso podali predlogov in pripomb na to gradivo. 

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 29. 4. 2019. Datum objave na spletni strani MKGP: 6. 5. 2019
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,
- Zveza lastnikov gozdov Slovenije.

Več pripomb je bilo tehničnih, 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 podeželja.

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

                                  Dr. Aleksandra Pivec
                                           ministrica



                                                                                                                           PREDLOG
(EVA 2019-2330-0053)

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

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni 
nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–

2020

1. člen

V Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 10/19) se v 1. 
členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ta uredba ureja izvajanje operacij Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči 
vetrolomu ter Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov po vetrolomu, za 
sanacijo in obnovo gozda, poškodovanega v vetrolomu med 11. in 13. decembrom 2017 in 
vetrolomu med 29. in 30. oktobrom 2018, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o 
odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjen 
z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2019) 2538 z dne 27. 3. 2019 o odobritvi spremembe 
programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja CCI 2014SI06RDNP001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in je 
dostopen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na spletni 
strani Programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si), (v nadaljnjem besedilu: spletna 
stran Programa razvoja podeželja).«.

V drugem odstavku se v 1. točki besedilo »2018/1719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
14. novembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko,
socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (UL L št. 291 
z dne 16. 11. 2018, str. 5)« nadomesti z besedilom »(EU) 2019/711 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno 
dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (UL L št. 123 z dne 10. 5. 2019, str. 1)«.

V 2. točki se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o 
spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in 
III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, 
str. 6)« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 
glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020
(UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14)«.

V 5. točki se besedilo »2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev 
za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko 
rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj 
oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih 
stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1)« nadomesti z besedilom »2019/289 z dne 19. 
februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1)«.

V 6. točki se besedilo »2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in 
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Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44.)« nadomesti z besedilom »2019/936 z dne 6. 
junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 
908/2014 glede finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj 
podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58.)«.

V 7. točki se besedilo »2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter pregledov, UL L št. 125 z 
dne 22. 5. 2018, str. 1)« nadomesti z besedilom »2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi 
izvedbenih uredb (EU) št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih 
instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 
2019, str. 58.)«.

V 8. točki se besedilo »2018/56 z dne 12. januarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
št. 908/2014 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. 10 z dne 13. 1. 2018, str. 
9)« nadomesti z besedilom »2019/936 z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) 
št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih na podlagi programov za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 
58.)«.  

2. člen

V 2. členu se v 3. točki za besedilom »februarja 2018« doda besedilo »in Načrt sanacije 
gozdov, poškodovanih v vetrolomu od 29. do 30. oktobra 2018, z dne 14. januarja 2019« in 
besedilo »(v nadaljnjem besedilu: načrt sanacije gozdov), ki je objavljen« nadomesti z 
besedilom »ki sta objavljena«.

V 6. točki se za besedo »vetroloma« doda besedilo »med 11. in 13. decembrom 2017 in 
vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018«.

3. člen

V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka so stroški odprave škode in obnove gozda, 
nastali zaradi naravnih nesreč vetroloma po 13. decembru 2017 in vetroloma po 30. oktobru 
2018, potrjenih v skladu z osmim odstavkom 34. člena Uredbe 702/2014/EU.«. 

4. člen

V 20. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(4) Upravičeni stroški iz prvega odstavka tega člena so stroški odprave škode in obnove 
gozda, nastali zaradi naravnih nesreč vetroloma po 13. decembru 2017 in vetroloma po 30. 
oktobru 2018, potrjenih v skladu z osmim odstavkom 34. člena Uredbe 702/2014/EU.«.

5. člen

V 35. členu se v drugem odstavku znesek »3.500.000 eurov« nadomesti z zneskom »3.920.000
eurov«.

6. člen

Priloga 8 se nadomesti z novo Prilogo 8, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
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7. člen

Priloga 9 se nadomesti z novo Prilogo 9, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

8. člen
(začeti postopki)

Postopki, začeti na podlagi Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči 
vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni 
list RS, št. 10/19), se končajo v skladu z Uredbo o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po 
naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020 (Uradni list RS, št. 10/19).

9. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-80/2019/
Ljubljana, dne … 
EVA 2019-2330-0053

  Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
 predsednik
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PRILOGA 1:
»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 vetrolomu iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, sredstva na podlagi uredbe, ki ureja ukrepe za 
sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 
2014 iz Programa razvoja podeželja 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 obkroži)

Če ste obkrožili DA, je treba izpolniti ta del:

Od 13. decembra 2017 sem prejel denarna, materialna sredstva ali izvedena dela za sanacijo 
svojega gozda zaradi vetroloma: (ustrezno obkroži)

- iz proračuna Republike Slovenije – državne 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 (vetrolom med 11. in 13. decembrom 2017);

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroži)

Če ste obkrožili DA, je treba ustrezno obkrožiti:

- osebni stečaj je bil razglašen po 13. decembru 2017 zaradi vetroloma v letu 2017,
- v osebnem stečaju sem bil že pred 13. decembrom 2017,
- osebni stečaj je bil razglašen po 13. decembru 2017 iz drugih razlogov;

3. sem v osebnem stečaju (vetrolom med 29. in 30. oktobrom 2018);

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroži)

Če ste obkrožili DA, je treba ustrezno obkrožiti:

- osebni stečaj je bil razglašen po 30. oktobru 2018 zaradi vetroloma v letu 2018,
- v osebnem stečaju sem bil že pred 30. oktobrom 2018,
- osebni stečaj je bil razglašen po 30. oktobru 2018 iz drugih razlogov;
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4. imam neporavnani nalog za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v 
katerem je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo v skladu z notranjim trgom iz
točke (a) petega odstavka 1. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za 
združljive 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), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 
2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z 
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 
48 z dne 20. 2. 2019, str. 1);

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroži)

5. imam do 50 eurov zapadlih davčnih obveznosti do države;

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroži)

S podpisom soglašam, da Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(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 2:

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

IZJAVA LASTNIKA GOZDA ZA PRAVNE OSEBE IN S.P.

Podpisani ________________________________________________________
                                                                 (firma)
________________________________________________________________izjavljamo, da

                                                                    (sedež)

1. smo za iste upravičene stroške prejeli sredstva na podlagi uredbe, ki ureja ukrepe za 
sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, sredstva na podlagi uredbe, ki ureja ukrepe za 
sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 
2014 iz Programa razvoja podeželja 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 obkroži)

Če ste obkrožili DA, je treba izpolniti ta del:

Od 13. decembra 2017 smo prejeli denarna, materialna sredstva ali izvedena dela za sanacijo 
svojega gozda zaradi vetroloma: (ustrezno obkroži)

- iz proračuna Republike Slovenije – državne 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 težavah, kot je opredeljeno v 14. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive 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), zadnjič 
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 702/2014/EU) (vetrolom med 11. in 13. decembrom 2017);

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroži)

Če ste obkrožili DA, je treba ustrezno obkrožiti:

- podjetje v težavah smo postali po 13. decembru 2017 zaradi vetroloma v letu 2017,
- podjetje v težavah smo bili že pred 13. decembrom 2017,
- podjetje v težavah smo postali po 13. decembru 2017 iz drugih razlogov;



11

3. smo podjetje v težavah, kot je opredeljeno v 14. točki 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 
702/2014 (vetrolom med 29. in 30. oktobrom 2018);

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroži)

Če ste obkrožili DA, je treba ustrezno obkrožiti:

- podjetje v težavah smo postali po 30. oktobru 2018 zaradi vetroloma v letu 2018,
- podjetje v težavah smo bili že pred 30. oktobrom 2018,
- podjetje v težavah smo postali po 30. oktobru 2018 iz drugih razlogov;

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

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroži)

5.  imamo do 50 eurov zapadlih davčnih obveznosti do države;

                                            DA                                           NE                  (ustrezno obkroži)

S podpisom soglašamo, da Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(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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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

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

Pravna podlaga za Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in 
obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020 je  10. in 12. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in Program razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 
13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, 
zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2019) 2538 z dne 27. 3. 2019 o 
odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja CCI 2014SI06RDNP001.

PRP 2014–2020 je skupni programski dokument posamezne države članice Evropske unije in 
je programska podlaga za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP).

Uredba omogoča sanacijo gozdov, ki jih je poškodovala naravna nesreča vetrolom 2018.

Naravna nesreča vetrolom 2018 je določena v skladu z Zakonom o dodatnih ukrepih za 
odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (Uradni list RS, št. 14/18).

Naravna nesreča vetrolom 2018 je nastala med 29. in 30. oktobrom 2018. Vsa potrebna dela za 
sanacijo gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije gozdov poškodovanih v 
vetrolomu od 29. do 30. oktobra 2018, z dne 14. januarja 2019, ki ga je pripravil Zavod za 
gozdove Slovenije. Naravna nesreča je bila potrjena s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 
34000-6/2018/4 z dne 10. januarja 2019.

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 začel veljati čim prej, da se izvede sanacija poškodovanega gozda po naravni 
nesreči vetrolomu iz leta 2018.

3. Splošna obrazložitev 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 OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Pojasnila k posameznim členom uredbe:

K 1. členu

Sprememba ažurira pravne podlage.

K 2. členu

Sprememba opredeljuje in določa načrt sanacije gozdov. S tem se omogoča sanacija gozdov, ki 
jih je poškodoval vetrolom v letu 2018. Določi se za katera dva vetroloma se vrši sanacija. 
Tehnično navodilo za pripravo poligonov. 

K 3. členu

S spremembo se pri aktivnosti 2 na novo določi datum upravičenost stroškov sanacije.

K 4. členu

S spremembo se pri operaciji 2 na novo določi datum upravičenost stroškov sanacije.

K 5. členu

S spremembo se na novo določi vrednost razpoložljivih sredstev. Zvišanje je posledica porabe 
denarja tudi za sanacijo vetroloma v letu 2018.

K 6. in 7. členu

Določijo se nove priloge, ki nadomestijo stare.

K 8. in 9. členu

Gre za prehodno in končno določbo. Določi se kako se končajo že začeti postopki. Ker želimo 
čim prej objaviti javne razpise, je potrebna takojšnja veljavnost predpisa.
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