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VLOGA ZA SOFINACIRANJE IZVEDBE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE 
NADALJNJE ŠKODE, KI SO JO POVZROČILI RJAVI MEDVED, VOLK ALI ŠAKAL  

 

na podlagi drugega odstavka 92. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04- 
ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1, 32/08-odl. US,  8/10 - ZSKZ-B in 46/14). 

 

 

I. PODATKI O VLOŽNIKU: 

 

 

1.  Za fizično osebo: 

 

Ime in priimek: …………………………………………………………..………………….………………. 

Naslov prebivališča: …………………...……………………………………………………….…………... 

Poštna št.: ………….……..……….….. Pošta: ……………….…..………………………………………. 

Telefon: ……………………….……… E-naslov: ...………………………………………………………. 

Davčna številka: ……………..………………………………………..……………………………………..    

Številka transakcijskega računa: …………………………………………Banka: ..………….………….  

 

 

2.  Za pravno osebo: 

 

Naziv: …………………………………………………..………………………….…………………………. 

Sedež: …………………………………………………..………………………….………………………... 

Poštna št.: ………….……..……….….. Pošta: ……………….…..………………………………………. 

Ime in priimek odgovorne osebe: ………………………………….........………………………………... 

Kontaktna oseba:………………………………………………………………..…………………………... 

Telefon: ………………………….……… E-naslov: ………………………………………………………. 

Davčna številka: ……………..………………………………………..……………………………………..    

Številka transakcijskega računa: ……………………………………… Banka: …………….…………..  
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II. PODATKI O POVZROČENI ŠKODI 

 

1. Zavarovana vrsta živali, ki je škodo povzročila (ustrezno označite):  

 volk (Canis lupus)  

 rjavi medved (Ursus arctos)  

 šakal (Canis aureus)   

 

2. Kolikokrat je bila škoda že povzročena: …………………..…………………………………………... 

…………………………….…………………………………………......................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

3. Vrsta premoženja, na katerem je nastala škoda:  

 drobnica  

 druge rejne živali (navedite živali): ……………………….................. 

 čebelnjak premični 

 čebelnjak stacionarni 

 sadovnjak (sezonsko varovanje) 

 sezonsko varovanje drugega premoženja (navedite vrsto premoženja): ……………………… 

…..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

4. Kraj nastanka škode: …………………………………………………………………………………… 

………….………………………..…………………………………………………………………………… 

 
5. Kaj je bilo do sedaj storjeno za preprečitev nastanka škodnih dogodkov:………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…….…….…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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III. PREDLOGI ZA SOFINANCIRANJE UKREPA 

 

1. Sofinancira se izvedba naslednjih ukrepov za preprečevanje nadaljnje škode:  

       nakup nove ograje           ALI              nakup opreme za dopolnitev obstoječe ograje 

 pašni aparat (PA) energije impulza vsaj 2,5 J  

 zaboj za varovanje PA in akumulatorja    

 ozemljitvena palica (d=100 cm) – 3 kom     

 akumulator moči vsaj 85 Ah     

 elektromreža višine najmanj 160 cm          Število: _______      Skupna dolžina: _________ m 

 voltmeter - digitalni merilec napetosti 

 solarni panel moči vsaj 30 W 

 regulator solarnega panela 

 pocinkana žica*    količina          ______ metrov 

 izolatorji*     količina          ______ kos  

…….…………………………………………………………………………………………………….…

…….…………………………………………………………………………………………………….…

* velja samo za varovanje stacionarnih čebelnjakov 

 

III. FINANČNI POGOJI 

 

Višina dodeljenih sredstev se določi v skladu z vlogo in vlogi priloženo dokumentacijo. Višina 

sofinanciranja znaša 80 % predloženih stroškov vrednosti nakupa materiala, vendar je najvišji 

priznani strošek nakupa 2.000,00 EUR.  

 

IV. VLOGI PRILAGAM  

 

1. Predračun ali račun 

2. ………………………………………………………………………………….……………………… 

Upravna taksa se po 22. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. (Uradni list 

RS, št. 106/10 - ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO 84/15 – ZzeIP-J in 32/16) ne plača. 

 

________________________                                                  ___________________________ 

              Kraj in datum               Podpis 
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NAVODILA ZA PRIDOBITEV SOFINACIRANJA IZVEDBE UKREPOV ZA 
PREPREČEVANJE NADALJNJE ŠKODE, KI SO JO POVZROČILI RJAVI 
MEDVED, VOLK IN ŠAKAL 

Na podlagi drugega odstavka 92. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04- 

ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1, 32/08-odl. US,  8/10 - ZSKZ-B in 46/14) Ministrstvo za okolje in 

prostor, Agencija RS za okolje, sofinancira izvedbo ukrepov za preprečevanje nadaljnje škode, ki 

so jo povzročile živali zavarovanih vrst. Ta navodila so namenjena oškodovancem za 

sofinanciranje nakupa opreme za varovanje premoženja pred rjavim medvedom, volkom in 

šakalom.  

a. Za varovanje drobnice in drugih rejnih živali, premičnih čebelnjakov, sadovnjakov in 

drugega premoženja, ki se varuje prehodno / sezonsko se sofinancira nakup opreme za 

varovanje s pomočjo visokih elektromrež. 

b. Za varovanje stacionarnih čebelnjakov se sofinancira nakup opreme za varovanje s 

pomočjo večžične elektroograje.  

KAKO DO SOFINANCIRANJA: 

1. Za sofinanciranje v vlogi navedene opreme, lahko vlogo oddajo fizične ali pravne osebe 
(oškodovanci), ki so jim rjavi medved, volk ali šakal povzročili škodo na premoženju in so 
na primeren način kot dober gospodar in na svoje stroške naredili vse potrebno, da 
obvarujejo svoje premoženje pred nastankom škode. 

2. Oškodovanec izpolni obrazec vloge in v njem opiše škodo, ki mu je bila povzročena, ter 
na seznamu navede opremo, ki jo bo nabavil v okviru sofinanciranja. 

3. Oškodovanec pridobi predračun za opremo, ki jo je navedel v vlogi. Oprema mora 
ustrezati tehničnim specifikacijam, ki so zapisane v vlogi. 

4. Oškodovanec pošlje izpolnjen obrazec vloge in predračun za opremo na naslov Agencija 
RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana. 

5. Agencija RS za okolje (ARSO) preveri upravičenost oškodovanca do sofinanciranja ter na 
podlagi prejete vloge, v kolikor so izpolnjeni pogoji, pripravi pogodbo o sofinanciranju 
izvedbe ukrepov za preprečevanje nadaljnje škode, ki jo pošlje v podpis oškodovancu in 
Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (Zavod). 

6. V kolikor se oškodovanec s pogodbo strinja, jo podpiše in vse izvode podpisane pogodbe 
vrne na ARSO. 

7. ARSO oškodovancu pošlje dva izvoda podpisane pogodbe. Takrat oškodovanec izvede 
ukrep, nabavi opremo in jo postavi v rokih, ki so navedeni v pogodbi. 

8. Ko oškodovanec izvede ukrep, o tem obvesti pristojno območno enoto Zavoda. 
Pooblaščenec Zavoda nato izvede pregled ukrepa in pripravi zapisnik, ki ga izroči 
oškodovancu. 

9. Po opravljenem ogledu Zavoda oškodovanec pošlje na ARSO zahtevek za izplačilo 
ukrepa, ki mu priloži zapisnik o izvedbi ukrepa in kopijo računa za nabavljeno opremo.  

10. Posredovanje zahtevka za izplačilo skupaj z zapisnikom in računom na ARSO je pogoj za 
izplačilo sofinanciranega deleža za nakup opreme. 

 


