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ZADEVA: Uredba 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 – 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 žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 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 žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike

Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: uredba) omogoča sanacijo gozdov, ki so jih
poškodovale prenamnožene populacije podlubnikov, kot posledica žledoloma.
Uredba omogoča sofinanciranje sanacije gozdov, ki so jih poškodovale prenamnožene populacije
podlubnikov in sofinanciranje ureditve gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov, ki so jih
poškodovale prenamnožene populacije podlubnikov.
Naravna nesreča v gozdovih, ki so jo povzročile prenamnožene populacije podlubnikov je določena z
Zakonom o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije
podlubnikov (Uradni list RS, št. 14/18).
Vsa potrebna dela za sanacijo gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije gozdov,
poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014, s spremembami in dopolnitvami v
letu 2018 z dne 17. aprila 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.
6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
Evropske unije
c)
administrativne posledice
č)
gospodarstvo, zlasti m a l a i n s r e d n j a p o d j e t j a t e r
konkurenčnost podjetij
d)
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
e)
socialno področje
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
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

DA
DA
NE
NE
DA
NE

NE

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

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

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

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

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

Šifra in
naziv
proračunske
postavke
140021
Program
razvoja
podeželja –
14–20 – EU
140022
Program
razvoja
podeželja –
14–20 –
slovenska
udeležba

SKUPAJ

Znesek za
tekoče leto
(2019)

Znesek za t + 1

1.575.000,00

1.500.000,00

525.000,00

500.000,00

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
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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
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Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Datum objave na e-demokraciji: Datum objave na spletni strani MKGP:
V razpravo so bili vključeni:
 nevladne organizacije,
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

DA

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:
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:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

DA
NE

Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
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PREDLOG
(EVA 2019-2330-0061)
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
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, 63/17 in 71/18) se v 1. členu v prvem odstavku besedilo »(2018) 9659
z dne 17. 10. 2018 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa
C(2015) 849 z dne 13. februarja 2015 CCI 2014SI06RDNP001« nadomesti z besedilom
»(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 drugem odstavku se v 1. točki besedilo »(EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije,
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU)
št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in
Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne
30. 7. 2018, str. 1)« nadomesti z besedilom »(EU) 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)«.
2. člen
V 2. členu se v 3. točki besedilo »2017 z dne 26. junija 2018« nadomesti z besedilom »2018 z
dne 17. aprila 2019«.
3. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku na koncu tretje alineje pika nadomesti z vejico ter doda nova
četrta alineja, ki se glasi:
»- davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če ni izterljiv na podlagi
predpisov, ki urejajo DDV.«.
4. člen
V 16. členu se v sedmem odstavku besedilo »in 27/17« nadomesti z besedilom », 27/17 in
22/18«.
V desetem odstavku se prvi stavek črta.

5. člen
V 18. členu se na koncu prvega odstavka za besedo »žledoloma« doda besedilo »in zaradi
napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma«.
6. člen
V 19. členu se v prvi, drugi in tretji alineji besedilo »zaradi žledoloma« črta.
7. člen
V 20. členu se četrti odstavek 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 napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot
posledica žledoloma, nastali po 15. maju 2015, potrjenih v skladu z osmim odstavkom 34. člena
Uredbe 702/2014/EU.«.
V petem odstavku se točka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) DDV, razen če ni izterljiv na podlagi predpisov, ki urejajo DDV;«.
8. člen
V 21. členu se v 6. točki za besedo »vlako« dodata vejica in besedilo »potrebno za izvedbo
sanacije gozdov zaradi žledoloma,«.
V 12. točki se za besedo »gozdov« doda besedilo »zaradi žledoloma«.
Za 12. točko se doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. če poteka ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi napada
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, na območju, varovanem po
predpisih s področja varstva kulturne dediščine, mora biti izdano kulturnovarstveno soglasje v
skladu z 28. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11
– ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg);«.
Dosedanja 13. točka postane 14. točka.
9. člen
V 23. členu se v četrtem odstavku v točki o) na koncu besedila veznik »in« nadomesti s
podpičjem.
V točki p) se na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem in doda nova točka r), ki se glasi:
»r) kulturnovarstveno soglasje, če gozdna vlaka, potrebna za izvedbo sanacije gozdov zaradi
napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, leži na območju,
varovanem po predpisih s področja varstva kulturne dediščine iz 13. točke 21. člena te uredbe
(oblika PDF).«.
V sedmem odstavku se besedilo »in p)« nadomesti z besedilom », p) in r)«.
10. člen
V 28. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
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»(8) Pomoč po tej uredbi se ne dodeli za iste upravičene stroške, za katere je upravičenec
prejel pomoč na podlagi predpisa, ki ureja ukrepe za sanacijo in obnovo gozda po naravni
nesreči vetrolomu.«.
11. člen
V 29. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Izvajalec oziroma upravičenci iz te uredbe morajo v skladu s 13. členom Uredbe
808/2014/EU in predpisom, ki ureja označevanje vira sofinanciranja iz PRP 2014–2020, izpolniti
zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti o viru sofinanciranja iz podukrepa ali
operacije iz PRP 2014–2020.«.
12. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(javna objava)
(1) Podatki o upravičencih po tej uredbi se v skladu s 111. členom Uredbe 1306/2013/EU
objavijo na spletni strani ARSKTRP.
(2) Podatki v zvezi s shemo pomoči po tej uredbi se v skladu z drugim in četrtim odstavkom
9. člena
Uredbe
702/2014/EU
objavijo
na
spletni
strani
MKGP
(http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/evidence) in so na voljo vsaj
deset let od datuma dodelitve pomoči.«.
13. člen
V Prilogi 8 se v prvi točki za besedilom »2014-2020« dodata vejica in besedilo »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«.
14. člen
V Prilogi 9 se v prvi točki za besedilom »2014-2020« dodata vejica in besedilo »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«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
15. 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, 63/17 in 71/18), se končajo v skladu z
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, 63/17 in 71/18).
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16. člen
(začetek uporabe)
(1) Ta uredba se začne uporabljati naslednji dan po prejetju sklepa Evropske komisije o
odobritvi sheme državne pomoči.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju sklepa iz prejšnjega odstavka v
Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-98/2019/
Ljubljana, dne …
EVA 2019-2330-0061
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik
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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 žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 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 sofinanciranje sanacije gozdov, ki so jih poškodovale prenamnožene
populacije podlubnikov in sofinanciranje ureditve gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov, ki
so jih poškodovale prenamnožene populacije podlubnikov.
Naravna nesreča v gozdovih, ki so jo povzročile prenamnožene populacije podlubnikov je
določena z Zakonom o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve
populacije podlubnikov (Uradni list RS, št. 14/18).
Vsa potrebna dela za sanacijo gozdov po naravni nesreči so določena v Načrtu sanacije
gozdov, poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014, s spremembami in
dopolnitvami v letu 2018 z dne 17. aprila 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 zaradi
prenamnoženih populacij podlubnikov, kot posledica žledoloma.
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 določa spremembo oziroma ažuriranje pravne podlage.
K 2. členu
Sprememba določa načrt sanacije.
K 3. členu
Dopolni se neupravičen strošek.
K 4. členu
Ažurira se pravna podlaga. Zbriše se nepotreben stavek.
K 5. in 6. členu
S spremembo se omogoči ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov, ki so jih
poškodovale prenamnožene populacije podlubnikov, kot posledica žledoloma.
K 7. členu
Pri operaciji 2 se na novo določi upravičenost stroškov. Nomotehnično se uredi b) točka v
petem odstavku.
K 8. členu
S spremembo se loči pogoje za dodelitev sredstev, ki se nanašajo na varstvo kulturne
dediščine, posebej za sanacijo žledoloma in posebej za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovale
prenamnožene populacije podlubnikov kot posledica žledoloma.
K 9. členu
Doda se nova priloga in določi njeno obliko.
K 10. členu
Sprememba preprečuje dvojno financiranje upravičenih stroškov.
K 11. členu
Sprememba bolj jasno določa obveznost izvajalca in upravičenca.
K 12. členu
Sprememba na novo določi 30. člen, dodaja obveznost, ki izhaja iz prijave posamezne sheme
državne pomoči.
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K 13. in 14. členu
S spremembo se dopolni besedilo v prilogah 8 in 9.
K 15., 16. in 17. členu
Gre za prehodne in končno določbo. Določi se kako se končajo že začeti postopki. Določi se
obveznost, ki izhaja s priglasitve sheme državnih pomoči. Ker želimo čim prej objaviti javne
razpise, je potrebna takojšnja veljavnost predpisa.
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