PREDLOG
(EVA 2018-2330-0045)
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

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 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
1. člen
V Uredbi o ukrepih 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 (Uradni
list RS, št. 3/16 in 63/17) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(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 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(2017) 7523 z dne 8. 11. 2017 o odobritvi spremembe programa
razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja CCI
2014SI 06 RD NP 001 (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 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»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
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)
2017/2305 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št.
1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj
„naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15.
12. 2017, str. 1);«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori
za razvoj podeželja 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
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), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1305/2013/EU);«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»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 Uredbo (EU) 2017/2393
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št.

1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o
pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike,
(EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o
določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi
z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. 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) 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 (UL L št. 10 z dne
13. 1. 2018, str. 9).«.
2. člen
V 2. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. načrta sanacije gozdov sta Načrt sanacije gozdov, poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do
10. februarja 2014 z dne 10. aprila 2014, in Načrt sanacije gozdov poškodovanih zaradi podlubnikov
(v nadaljnjem besedilu: načrt sanacije gozdov), ki sta objavljena na spletni strani Zavoda za gozdove
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS);«.
V 7. točki se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. podlubniki pomenijo škodljive organizme na rastlinah iz 18. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU.«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se v napovednem stavku za besedama »naslednjim aktivnostim« doda
besedilo »odprave škode in obnove gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma in zaradi napada
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedo »žledoloma« doda besedilo »in zaradi napada
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma.«.
5. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka so stroški odprave škode in obnove gozda zaradi
naravnih nesreč žledoloma, nastali po 30. januarju 2014, in zaradi napada prenamnoženih populacij
podlubnikov kot posledica žledoloma, nastali po 15. maju 2015, potrjenih v skladu z osmim odstavkom
34. člena Uredbe 702/2014/EU.«.
6. člen
V prvem odstavku 18. člena se za besedo »žledoloma« doda besedilo »in zaradi napada
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (v nadaljnjem besedilu: sanacija
gozdov).«.

7. člen
V 19. členu se v prvi, drugi in tretji alineji za besedama »zaradi žledoloma« doda besedilo »in zaradi
napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma«.
8. člen
Četrti odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravičeni stroški iz prvega odstavka tega člena so stroški zaradi naravnih nesreč žledoloma,
nastali po 30. januarju 2014, in zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica
žledoloma, nastali po 15. maju 2015, potrjenih v skladu z osmim odstavkom 34. člena Uredbe
702/2014/EU.«.

9. člen
V 21. členu se v 5. točki črta besedilo »več kot«.
10. člen
V drugem odstavku 28. člena se za besedo »žledoloma« doda besedilo »in napada prenamnoženih
populacij podlubnikov kot posledica žledoloma.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Upravičenci imajo lahko do 50 evrov neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti do države.«.
11. člen
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
12. člen
Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
13. člen
Priloga 9 se nadomesti z novo prilogo 9, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
(končanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o ukrepih 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 (Uradni list RS, št. 3/16 in 63/17), se končajo v skladu z Uredbo o ukrepih 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 (Uradni list RS, št. 3/16 in
63/17).

15. člen
(začetek uporabe)
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na dodelitev pomoči iz Uredbe 702/2014/EU, se začnejo uporabljati
po objavi obvestila ministra, pristojnega za kmetijstvo, v Uradnem listu Republike Slovenije o pridobitvi
potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o shemi državne pomoči z identifikacijsko
številko sheme pomoči.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-34/2018/
Ljubljana, dne …
EVA 2018-2330-0045
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar
predsednik

PRILOGA 1:
»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 žledoloma ter
zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma 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 ogrožajo 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 obžetev v obliki lijakov. Obžetev se izvaja tudi na
površinah, kjer je naravna obnova, če zeliščni in grmovni sloj ogrožata mlada drevesca, vzklila in
zrasla iz naravne nasemenitve. Na nepomlajenih površinah se poreže 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
izvedbo priprave površine za obnovo na isti površini. Mladovje in tanjši drogovnjak sta razvojni fazi
gozda s srednjim premerom drevja v vladajočem in sovladajočem položaju do 20 cm v prsni višini,
poškodovanem po žledu, 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 sveži, neizsušeni
rastlinskih sokov, ter pomenijo nevarnost za namnožitev podlubnikov, je treba razžagati in zložiti na
kupe ali pri strojni sečnji založiti 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. Sadike se po strokovni presoji ZGS tudi obeležijo s
količki (ZGS z odločbo določi drevesno vrsto, ki se na objektu obeleži). 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
in količke za obeleževanje sadik zagotavlja ZGS.
Obnova s sadnjo zajema to delo:
313 – Sadnja – ujma (ha)

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 žledoloma ter zaradi napada
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma.
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 (približno 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 žične 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 mreže 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 žledolomu močno poškodovane ograje, ko je treba zamenjati vsaj polovico
dolžine mreže in polovico opornih kolov. Prevzame se obnovljena dolžina ograje.
Ograjo in potreben pomožni material za postavitev ograje (razen opornih kolov), zaokroženo 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
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hektar, se pri izračunu površine upošteva 10 m /premazano drevesce.
Sredstvo za premaz lastnikom gozdov dobavi ZGS, in sicer se potrebna količina sredstva zaokroži
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)
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 žledoloma ter zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma.
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 žledoloma oziroma posamična odmrla drevesa ali
šopi dreves (do 5 močno poškodovanih dreves oziroma odmrlih dreves zaradi žledoloma ) 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
že prisotnega rastočega mladja na površini za obnovo.
Pri obnovi s sajenjem je treba sečne ostanke zložiti v rede ali kupe vsaj pred začetkom sadnje tako, da
je površina pripravljena za sajenje. Pri naravni obnovi ni treba zložiti sečnih ostankov v rede ali kupe.
Močno poškodovana drevesa zaradi žleda 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 žledoloma ter zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma iz
varovalnih gozdov.
Posekana drevesa morajo biti spravljena iz gozda. Sečni ostanki ne smejo ovirati rasti mladih dreves.
Veje in vrhače iglavcev, ki so sveži, neizsušeni rastlinskih sokov, ter pomenijo nevarnost za
namnožitev podlubnikov, je treba razžagati in zložiti na kupe oziroma ob uporabi procesorske glave na
dvigalu žičnice, zložiti 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:
3
865 – Posek poškodovanega drevja z motorno žago (neto m )
3
866 – Spravilo poškodovanega drevja s traktorjem (neto m )
3
867 – Spravilo poškodovanega drevja z žičnim žerjavom s procesorsko glavo (neto m )

7. Vzpostavljanje gozdne higiene
Vzpostavitev gozdne higiene predstavlja pospravilo polomljenih, svežih 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
žledolomu pospraviti vsaj 10 vrhov oziroma 10 močno poškodovanih tanjših dreves iglavcev na 0,10
ha.
Vrhove in debelca je treba razžagati oziroma zložiti 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)«.

PRILOGA 2:
»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 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 30. januarja 2014 sem prejel denarna, materialna sredstva ali izvedena dela za sanacijo svojega
gozda zaradi žledoloma in zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica
žledoloma: (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 (žledolom);
DA

NE

(ustrezno obkroži)

Če ste obkrožili DA, je treba ustrezno obkrožiti:
-

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

3. sem v osebnem stečaju (podlubniki);
DA

NE

(ustrezno obkroži)

Če ste obkrožili DA, je treba ustrezno obkrožiti:
-

osebni stečaj je bil razglašen po 15. maju 2015 zaradi napada prenamnoženih populacij
podlubnikov kot posledica žledoloma,
v osebnem stečaju sem bil že pred 15. majem 2015,
osebni stečaj je bil razglašen po 15. maju 2015 iz drugih razlogov;

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 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 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).
DA

NE

(ustrezno obkroži)

5. imam manj kot 50 evrov zapadlih davčnih obveznosti do države.
DA

NE

(ustrezno obkroži))

S podpisom soglašam, da Agencija RS 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)

PRILOGA 3:
»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 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 30. januarja 2014 smo prejeli denarna, materialna sredstva ali izvedena dela za sanacijo svojega
gozda zaradi žledoloma in napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma:
(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 (ES) 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),(v nadaljnjem besedilu: Uredba
702/2014/EU) (žledolom);
DA

NE

(ustrezno obkroži)

Če ste obkrožili DA, je treba ustrezno obkrožiti:
-

podjetje v težavah smo postali po 30. januarju 2014 zaradi žledoloma,
podjetje v težavah smo bil že pred 30. januarjem 2014,
podjetje v težavah smo postali po 30. januarju 2014 iz drugih razlogov;

3. smo podjetje v težavah, 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 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),(v nadaljnjem besedilu: Uredba
702/2014/EU) (podlubniki);
DA

NE

(ustrezno obkroži)

Če ste obkrožili DA, je treba ustrezno obkrožiti:
-

podjetje v težavah smo postali po 15. maju 2015 zaradi napada prenamnoženih populacij
podlubnikov kot posledica žledoloma,
podjetje v težavah smo bil že pred 15. majem 2015,
podjetje v težavah smo postali po 15. maju 2015 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 po točki (a)
petega odstavka 1. člena Uredbe 702/2014/EU.
DA
5.

NE

(ustrezno obkroži)

imamo manj kot 50 evrov zapadlih davčnih obveznosti do države.
DA

NE

(ustrezno obkroži)

S podpisom soglašamo, da Agencija RS 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)

