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Uredba o Slovenski turistični organizaciji

Na podlagi četrtega odstavka 10. in prvega odstavka
50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 2/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o Slovenski turistični organizaciji
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa obliko organiziranosti in način
upravljanja ter podrobneje opredeljuje dejavnosti javnega
gospodarskega zavoda »Slovenska turistična organizacija«
– »Slovenian tourist board«, ki je bil preoblikovan z Uredbo
o preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda »Center za
promocijo turizma Slovenije« – »Slovenian tourist board« v
javni gospodarski zavod »Slovenska turistična organizacija«
– »Slovenian tourist board« (Uradni list RS, št. 99/99, 24/00
in 79/00).
2. člen
Ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda Slovenska
turistična organizacija (v nadaljnjem besedilu: zavod) je Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana.
3. člen
(1) S soglasjem ustanovitelja lahko postanejo soustanovitelji zavoda tudi druge pravne osebe javnega in zasebnega
prava.
(2) Prevzem ustanoviteljskih pravic, obveznosti novih
ustanoviteljev ter višina ustanoviteljskega deleža, ki ga morajo prispevati, se uredi s posebno pogodbo.
4. člen
S pogodbo iz prejšnjega člena določeni ustanoviteljski
deleži drugih ustanoviteljev, v razmerju do deleža Republike
Slovenije, glede na celoto, ne smejo presegati 49%.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
5. člen
(1) Ime zavoda je: »Slovenska turistična organizacija«
– »Slovenian tourist board«.
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(2) Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določeni s statutom zavoda.
(3) Skrajšano ime zavoda, ki ga lahko uporablja tudi v
pravnem prometu, je »STO«.
(4) Sedež zavoda je v Ljubljani, Dunajska 156.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
(1) Zavod kot gospodarsko javno službo opravlja dejavnost načrtovanja in izvajanja politike trženja celovite turistične
ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih, ki obsega:
– načrtovanje, pripravo in izvajanje programov trženja
celovite slovenske turistične ponudbe in države kot turističnega območja,
– organiziranje in izvajanje nastopov na sejmih, borzah
ter drugih predstavitvah turizma in z njimi povezanimi dejavnostmi doma in v tujini,
– produkcijo in distribucijo promocijsko informativnega
materiala,
– upravljanje s celostno podobo turizma Slovenije,
– sodelovanje pri izvedbi pomembnejših prireditev in
drugih dogodkov,
– vzpostavitev, upravljanje in nadzor mreže turističnih
predstavništev v tujini,
– vzpostavitev, vzdrževanje in posodabljanje integralnega turistično informacijskega sistema Slovenije,
– spodbujanje partnerskega sodelovanja na ravni
turističnega območja in na ravni turističnega proizvoda pri
skupnem nastopanju na trgu,
– usklajevanje trženja na ravni turističnega območja in
na ravni turističnega proizvoda,
– spodbujanje partnerskega povezovanja pri razvoju in
uvajanju novih integralnih turističnih proizvodov, pomembnih
z nacionalnega vidika,
– iniciiranje in koordiniranje razvoja novih integralnih
turističnih proizvodov, pomembnih z nacionalnega vidika,
– priprava novih integralnih turističnih proizvodov, pomembnih z nacionalnega vidika za trženje,
– zbiranje, analiziranje in posredovanje tržnih informacij s področja turizma, ki predstavljajo informacijsko podporo
za načrtovanje in trženje na vseh področjih in ravneh delovanja,
– raziskovanje in analiziranje posameznih turističnih
trgov,
– spremljanje in analiziranje podatkov o turističnem
prometu,
– analiziranje učinkov promocijskih in trženjskih
aktivnosti,
– informiranje turističnih subjektov o rezultatih
raziskav,
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– organiziranje in izvajanje usposabljanja s področja
trženja turizma,
– sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami v svetu.
(2) Kot pridobitno dejavnost zavod opravlja dejavnost
prodaje promocijskega materiala.
(3) Zavod lahko opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene izvajanju dejavnosti, vpisanih v sodni register, za
katere je običajno, da se opravljajo skupaj s to dejavnostjo v
manjšem obsegu ali občasno ali ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje
opisanih dejavnosti.
7. člen
Dejavnosti zavoda so:
– 22.100 Izdajanje knjig;
– 52.61 Trgovina na drobno po pošti;
– 52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
– 52.63 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
– 51.42 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
– 51.41 Trgovina na debelo s tekstilom;
– 51.47 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe;
– 51.90 Druga trgovina na debelo;
– 72.30 Obdelava podatkov;
– 72.40 Omrežne podatkovne storitve;
– 74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
– 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje;
– 74.40 Oglaševanje;
– 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
– 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
– 75.13 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje;
– 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.
8. člen
(1) Obseg dejavnosti, ki jo zavod opravlja kot gospodarsko javno službo, se določi z letnim programom dela (v
nadaljnjem besedilu: program).
(2) Zavod lahko pridobiva sredstva za izvajanje programov in projektov tudi od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb,
pod pogoji in na način, določenimi s posebno pogodbo.
(3) Izvajanje posebnih programov in projektov mora
odobriti upravni odbor zavoda in jih s soglasjem ustanovitelja
vključiti v letni program dela.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
9. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti,
določene s to uredbo.
(2) Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti
v pravnem in poslovnem prometu.
10. člen
(1) Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi
sredstvi, s katerimi razpolaga.
(2) Ustanovitelji za obveznosti zavoda ne odgovarjajo,
če ni s to uredbo drugače določeno.
V. VIRI FINANCIRANJA
11. člen
Viri financiranja zavoda so:
– sredstva proračuna Republike Slovenije,
– sredstva, ki jih fizične in pravne osebe namenijo za
financiranje skupnih aktivnosti trženja in razvoja integralnih
turističnih proizvodov,
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– lastni prihodki,
– darila in sponzorska sredstva.
12. člen
(1) Sredstva za delovanje zagotavlja ustanovitelj – Vlada Republike Slovenije iz proračuna Republike Slovenije v
okviru letnega programa in finančnega načrta, ki ga potrdi
Vlada Republike Slovenije na predlog upravnega odbora
zavoda.
(2) Sredstva za delovanje se zagotavljajo letno v obsegu sprejetega programa dela zavoda, nakazujejo pa mesečno, če ni s finančnim načrtom določeno drugače.
13. člen
Ustanovitelj ima pravico do neposrednega vpogleda v
vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve
vseh podatkov o finančnem poslovanju zavoda.
14. člen
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki, sme zavod
uporabljati le za opravljanje in razvoj s to uredbo določenih
dejavnosti.
15. člen
(1) Ustanovitelj krije morebitni nastali primanjkljaj le v
primeru, če gre za opravljanje dejavnosti, ki se opravljajo
kot gospodarska javna služba in so naštete v 6. členu te
uredbe.
(2) Če zavod posamezno dejavnost opravlja kot pridobitno, morebitnega primanjkljaja iz opravljanja takšne dejavnosti ne krije ustanovitelj.
VI. ORGANI ZAVODA IN PRAVICE TER OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA
Organi zavoda so:
– upravni odbor;
– direktor;
– strokovni svet in
– nadzorni odbor.

16. člen

Upravni odbor
17. člen
(1) Ustanovitelj zavoda izvršuje pravice in obveznosti
iz te uredbe preko upravnega odbora kot najvišjega organa
upravljanja zavoda.
(2) Naloge upravnega odbora so:
– sprejema statut zavoda;
– sprejema letni program dela zavoda in finančni načrt
zavoda;
– sprejema mnenje o letnem poročilu in zaključnem
računu;
– odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov
nad odhodki in o načinu pokrivanja primanjkljaja;
– daje soglasje k pogodbam iz 4. člena te uredbe;
– odloča o ustanovitvi predstavništev zavoda v tujini;
– imenuje in razrešuje direktorja;
– imenuje in razrešuje člane strokovnega sveta;
– sprejema splošne akte zavoda;
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom, to
uredbo in statutom zavoda.
18. člen
(1) Upravni odbor sprejema odločitve na seji z večino
glasov vseh članov, razen če ni v tej uredbi, statutu ali drugem aktu predpisana drugačna večina.
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(2) Kadar upravni odbor sprejema odločitve z navadno
večino, v primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas
predsednika upravnega odbora.
19. člen
Upravni odbor ima 11 članov, ki jih imenuje ustanovitelj
na predlog:
– ministra, pristojnega za turizem – 3 člane;
– Ministrstva za finance – 1 član;
– Ministrstva za šolstvo, znanost in šport – 1 član;
– Ministrstva za kulturo – 1 član;
– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– 1 član;
– Turistične zveze Slovenije – 1 član;
– Gospodarske zbornice Slovenije – 1 član;
– Obrtne zbornice Slovenije – 1 član;
– zaposleni v zavodu – 1 član.
20. člen
Predsednika upravnega odbora izvolijo člani izmed
sebe, soglasje mora dati minister, pristojen za turizem.
21. člen
Upravni odbor sprejema z dvetretjinsko večino članov
odločitve o:
– sprejemu, spremembah in dopolnitvah statuta;
– imenovanju in razrešitvi direktorja;
– letnem programu dela in finančnem načrtu zavoda in
– sprejemu poslovnika upravnega odbora.
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Strokovni svet
26. člen
(1) Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev
s področja strokovnega in programskega dela, ima zavod
strokovni svet.
(2) Strokovni svet je kolegijski organ, ki:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda v okviru pooblastil, določenih v tem aktu ali v statutu;
– obravnava strokovne podlage za programe dela in
razvoja zavoda;
– daje upravnemu odboru in direktorju mnenja in predloge za razvoj dejavnosti;
– opravlja druge z zakonom, tem aktom ali statutom
določene naloge.
27. člen
(1) Strokovni svet ima 15 članov – strokovnjakov iz posameznega področja dela, ki jih imenuje upravni odbor na
predlog direktorja.
(2) Strokovni svet se za reševanje vprašanj s pristojnosti posameznega oddelka oblikuje v strokovne odbore.
(3) Skupna vprašanja, ki se nanašajo na zavod, rešuje
strokovni svet v celotni zasedbi, vprašanja s področja posameznega oddelka pa obravnava posamezni strokovni odbor,
pristojen za to področje.
(4) Način oblikovanja, pristojnosti, naloge in postopek
imenovanja novih članov strokovnega sveta se natančneje
določi v statutu zavoda.
Nadzorni odbor

22. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta in so
lahko po poteku mandata ponovno imenovani.
(2) Pristojnosti in način dela upravnega odbora se natančneje določijo s statutom zavoda.
(3) Ustanovitelj lahko razreši predstavnike upravnega
odbora, če:
– pri svojem delu ne upoštevajo sprejete turistične
politike;
– če se dvakrat zaporedoma ali trikrat v koledarskem
letu neupravičeno ne udeleži seje upravnega odbora;
– zaradi drugih razlogov, opredeljenih s statutom zavoda, ter po postopku, določenem s statutom zavoda.

28. člen
(1) Nadzor nad poslovanjem zavoda opravljajo pristojni
državni organi, pooblaščene organizacije in nadzorni odbor
zavoda.
(2) Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih
imenuje ustanovitelj na predlog ministra, pristojnega za turizem, en član mora biti predstavnik ministrstva, pristojnega
za finance.
(3) Člani nadzornega odbora so imenovani za dobo
štirih let.
(4) Naloge, način delovanja, pristojnosti nadzornega odbora ter razloge in postopek za razrešitev članov nadzornega
odbora podrobneje določa statut zavoda.

Direktor

Pravice in obveznosti ustanovitelja

23. člen
(1) Zavod ima direktorja, ki ima lahko pomočnike za posamezna področja dela, če je tako urejeno v notranjem aktu,
ki ureja sistemizacijo in organizacijo delovnih mest.
(2) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

29. člen
Ustanovitelj ima naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k statutu in njegovim spremembam in
dopolnitvam;
– daje soglasje k letnemu poročilu in finančnemu načrtu
ter njunim spremembam in dopolnitvam;
– daje soglasje k načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja primanjkljaja;
– daje soglasje k ustanovitvi predstavništev v tujini;
– sprejema poslovno poročilo in zaključni račun zavoda;
– odloča o spremembi imena ali dejavnosti zavoda.

24. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
pogoje, določene z zakonom, s to uredbo in statutom.
(2) Direktorja na predlog ministra, pristojnega za turizem, imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda s soglasjem
ustanovitelja.
25. člen
(1) Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa za
štiri leta in je lahko po preteku mandata ponovno imenovan.
(2) Postopek javnega razpisa, pogoje, način imenovanja
in razrešitve ter pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja
se natančneje določi s statutom zavoda.

VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
(1) Zavod ima statut.
(2) S statutom se ureja organizacija zavoda, organi,
njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda,
v skladu z zakonom in to uredbo.
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(3) Statut sprejme upravni odbor zavoda z dvetretjinsko
večino vseh članov, k statutu mora dati soglasje ustanovitelj.
Statut začne veljati z dnem izdaje soglasja ustanovitelja.
(4) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom.
(5) Druge splošne akte sprejema upravni odbor zavoda,
če ni s statutom izrecno določeno, da jih sprejme direktor.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 309-21/2004-1
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-2111-0015
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

VIII. ORGANIZACIJA ZAVODA
31. člen
(1) Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda
in aktom, ki določa sistemizacijo in organizacijo delovnih
mest.
(2) Zavod ima lahko za pospeševanje trženja in promocije turizma na tujih trgih predstavništva v tujini.
(3) Predstavništva v tujini delujejo kot organizacijske
enote zavoda.
(4) O začetku dela, dejavnosti, pooblastilih ter pristojnostih predstavništev v tujini odloča upravni odbor zavoda,
ustanovitelj pa mora dati soglasje.
32. člen
Če pri ustanavljanju, zagotavljanju sredstev ali drugih
pogojev za delo in opravljanju dejavnosti predstavništev v tujini sodelujejo lokalne skupnosti, drugi organi in organizacije
ali osebe zasebnega prava, se medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s posebno pogodbo.
33. člen
Pogoji in postopek za pripravo in začetek dela predstavništva v tujini in organizacijske enote v državi se natančneje
določijo s statutom zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Dosedanji generalni direktor zavoda nadaljuje po
uveljavitvi te uredbe z delom kot direktor zavoda do konca
mandata, za katerega je bil imenovan.
35. člen
Ustanovitelj mora v roku šestih mesecev od uveljavitve
te uredbe imenovati člane upravnega odbora zavoda, z imenovanjem novih preneha funkcija dotedanjim članom.
36. člen
Upravni odbor zavoda mora v dveh mesecih po njihovem imenovanju imenovati člane strokovnega sveta, z imenovanjem novih preneha funkcija dotedanjim članom.
37. člen
Upravni odbor zavoda mora najkasneje v roku šestih
mesecev od uveljavitve te uredbe uskladiti statut zavoda, poslovnik upravnega odbora in ostale akte zavoda z določbami
te uredbe.
38. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
preoblikovanju javnega gospodarskega zavoda »Center za
promocijo turizma Slovenije« – »Slovenian tourist board« v
javni gospodarski zavod »Slovenska turistična organizacija«
– »Slovenian tourist board« (Uradni list RS, št. 99/99, 24/00
in 79/00).
39. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3764.

Uredba o skupnih osnovah za pripravo
notranjega akta za oddajo javnih naročil male
vrednosti

Na podlagi četrtega odstavka 125. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta
za oddajo javnih naročil male vrednosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo skupne osnove, ki jih mora
upoštevati naročnik za oddajo javnih naročil male vrednosti
(v nadaljnjem besedilu: naročnik) pri pripravi notranjega akta
za oddajo javnih naročil male vrednosti (v nadaljnjem besedilu: notranji akt).
2. člen
(1) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za javna
naročila male vrednosti (v nadaljnjem besedilu: JNMV),
katerih vrednost ne presega 2% vrednosti iz prvega odstavka 124. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
36/04 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu:
ZJN-1). Naročniki so glede teh naročil dolžni voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki obsega navedbo predmeta in vrednosti
javnega naročila.
(2) Naročnik ne sme izbrati načina določitve vrednosti
tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognil uporabi
določb te uredbe.
3. člen
Pri oddaji JNMV je potrebno zagotoviti tako ravnanje
naročnika, da je poraba sredstev najbolj gospodarna, glede
na namen, predmet in vrednost javnega naročila.
4. člen
(1) Zainteresiranemu ponudniku mora biti omogočeno
sodelovanje v postopku oddaje JNMV, ne glede na to, ali ga
je naročnik povabil k oddaji ponudb ali ne.
(2) Naročnik lahko omeji sodelovanje ponudnikov v postopku oddaje JNMV zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih
pogojev.
5. člen
V vseh postopkih oddaje JNMV imajo ponudniki pravico
zahtevati informacijo o poteku in izidu postopka.
6. člen
(1) V skladu s to uredbo izvaja naročnik oddajo JNMV
blaga, storitev in gradenj:
– po enostavnem postopku,
– po postopku zbiranja ponudb.
(2) Javno naročanje po enostavnem postopku se lahko
izvaja z uporabo naročilnice, tipskih pogodb ali na drug ustrezen način, ki ga določi naročnik v notranjem aktu.
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(3) V primeru oddaje JNMV po postopku zbiranja ponudb se za oddajo naročila vedno sklene pogodba.
(4) Naročnik lahko v notranjem aktu določi drugačen
postopek oddaje JNMV, če se s tem zagotavlja večja gospodarnost.
7. člen
(1) Naročnik lahko v notranjem aktu določi, do katere
vrednosti se za oddajo JNMV uporablja enostavni postopek,
pri čemer pa vrednost naročila ne sme presegati 10% vrednosti iz prvega odstavka 124. člena ZJN-1.
(2) Postopek zbiranja ponudb se uporablja za oddajo
JNMV, katerih ocenjena vrednost ne presega vrednosti iz
prvega odstavka 124. člena ZJN-1, je pa višja od 10% te
vrednosti, če naročnik v notranjem aktu ne določi nižje spodnje vrednosti.
8. člen
(1) Naročnik v notranjem aktu opredeli, na kakšen način bo izvajal oddajo JNMV (na primer: pisno, na elektronski
način, preko telefona in podobno), pri čemer upošteva tudi
ocenjeno vrednost naročila.
(2) Naročnik lahko v notranjem aktu opredeli, v katerih
primerih in na kakšen način se bo pogajal.
9. člen
V notranjem aktu naročnik določi način, s katerim bo
zahteval od ponudnikov, da dokažejo izpolnjevanje pogojev
glede na vrsto in predmet JNMV, in sicer s:
– predložitvijo listinskih dokazov ali
– predložitvijo pisne izjave ali
– pridobitvijo ustne izjave in uradnim zaznamkom.
10. člen
Naročnik mora pri oddaji JNMV preveriti in upoštevati
obstoj konkurence.
11. člen
Naročnik lahko v notranjem aktu opredeli tudi drugo,
kot na primer:
– organizacijo izvajanja JNMV,
– vzorce razpisne dokumentacije glede na vrsto in
predmet JNMV,
– merila, ki jih uporablja,
– splošne pogoje pogodbe za posamezne vrste JNMV,
– uporabo elektronske dražbe.
12. člen
Vpogled v notranji akt mora biti omogočen vsakomur.
13. člen
Naročnik mora določiti osebo, odgovorno za izvedbo
oddaje javnega naročila male vrednosti (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba za JNMV), ki mora zagotoviti zlasti:
– opredelitev predmeta JNMV,
– določitev ocenjene vrednosti,
– pripravo razpisne dokumentacije, če in v obsegu kot
je to potrebno,
– pravilnost izvedbe oddaje JNMV.
II. ODDAJA JNMV PO ENOSTAVNEM POSTOPKU
14. člen
(1) V primeru, da oddaja naročila po enostavnem postopku poteka z uporabo naročilnice, se postopek začne s
predlogom za izdajo naročilnice.
(2) V predlog za izdajo naročilnice, ki jo podpiše odgovorna oseba naročnika, se vpiše:
– zaporedna številka JNMV,
– predmet JNVM,
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– odgovorna oseba za JNMV,
– ocenjena vrednost JNMV brez davka na dodano
vrednost in
– opredelitev postavke – konta v proračunu ali finančnem načrtu, na kateri ima naročnik zagotovljena sredstva za
izvedbo JNMV.
15. člen
V predlog za izdajo naročilnice se vpiše tudi:
– način preverjanja cene ali izvedbe ocenjevanja v primeru uporabe merila ekonomsko najugodnejše ponudbe,
– imena in naslove ponudnikov, pri katerih so se preverjala uporabljena merila,
– navedba izbranega ponudnika in
– drugo.
16. člen
Naročilnico podpiše odgovorna oseba naročnika.
III. ODDAJA JNMV PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB
17. člen
(1) Oddaja JNMV po postopku z zbiranjem ponudb se
prične s sklepom za začetek postopka oddaje JNMV, ki mora
vsebovati vsaj:
– zaporedno številko JNMV,
– predmet JNMV,
– odgovorno osebo za JNMV,
– ocenjeno vrednost JNMV brez davka na dodano
vrednost in
– opredelitev postavke – konta v proračunu ali finančnem načrtu, na kateri ima naročnik zagotovljena sredstva za
izvedbo JNMV.
(2) Sklep o začetku postopka JNMV podpiše odgovorna
oseba naročnika.
18. člen
(1) Po preteku roka, določenega za oddajo ponudb, se
preveri, če prispele ponudbe ustrezajo vsem zahtevam naročnika in oceni ponudbe v skladu z določenimi merili.
(2) Odpiranje ponudb ni javno, razen če naročnik določi
drugače.
19. člen
(1) V primeru oddaje JNMV po postopku z zbiranjem
ponudb, je naročnik pred sklenitvijo pogodbe dolžan pisno
obvestiti ponudnike o svoji odločitvi in jo na zahtevo obrazložiti.
(2) Obvestilo o oddaji JNMV podpiše odgovorna oseba
naročnika.
20. člen
Po pregledu in ocenitvi ponudb mora odgovorna oseba
za JNMV pripraviti pisno poročilo o oddaji JNMV, ki mora
vsebovati vsaj:
– predmet JNMV,
– ime izbranega ponudnika in razloge za njegovo izbiro,
– imena zavrnjenih ponudnikov in razloge za njihovo
zavrnitev.
IV. VODENJE DOKUMENTACIJE O ODDAJI JNMV
21. člen
Naročnik mora voditi dokumentacijo o oddaji JNMV, če
vrednost naročila presega 2% od vrednosti iz prvega odstavka 124. člena ZJN-1.
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22. člen
(1) Ponudbe in ostali dokumenti, kot so sklepi in soglasja, morajo biti v originalu vloženi v dokumentacijo o oddaji
JNMV. Prav tako so sestavni del dokumentacije vsi drugi dokumenti, pomembni za postopek in odločitev naročnika.
(2) O telefonskih stikih in preverjanjih ter ostalih stikih s
ponudniki mora biti izdelan uradni zaznamek.
(3) V primeru, da se izvaja oddaja JNMV na elektronski
način, se v tej obliki lahko vodi tudi dokumentacija.
23. člen
Dokumentacija mora obsegati:
1. za enostavni postopek, če se izvaja oddaja JNMV na
podlagi naročilnice:
a) predlog za izdajo naročilnice,
b) kopijo naročilnice.
V primeru, da se izvaja oddaja JNMV po enostavnem
postopku na drug način, naročnik vodenje dokumentacije
uredi v notranjem aktu.
2. za postopek z zbiranjem ponudb:
a) sklep o začetku postopka,
b) razpisno dokumentacijo, če in v obsegu kot je uporabljena,
c) vse ponudbe in predračune,
d) obvestilo o oddaji JNMV,
e) poročilo o oddaji JNMV,
f) kopijo pogodbe.
24. člen
(1) Pri oddaji JNMV mora naročnik zagotoviti nabor
podatkov iz 14., 15., 17. in 20. člena te uredbe, glede na
uporabljeni postopek.
(2) V postopkih oddaje JNMV naročnik lahko uporabi
naslednje vzorce obrazcev, ki so priloge k tej uredbi in njen
sestavni del:
– predlog za izdajo naročilnice (OBR1),
– sklep o začetku postopka (OBR2),
– obvestilo o oddaji JNMV (OBR3),
– poročilo o oddaji JNMV (OBR4).
25. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-21/2004-2
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-1611-0153
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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OBR1
tevilka: ________________
Datum: _________________

PREDLOG ZA IZDAJO NARO�ILNICE
Vrsta in koli�ina blaga oziroma vrsta in obseg storitve:

Ime dobavitelja oziroma izvajalca:

Ocenjena vrednost naro�ila:

SIT brez DDV

OBRAZLOITEV (15. �len uredbe):

Predlaga:

Odobri:

Odgovorna oseba za JNMV

Odgovorna oseba naro�nika

Stran
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OBR2
tevilka: ______________
Datum: _______________

SKLEP O ZA�ETKU POSTOPKA ODDAJE JNMV
1. Predmet naro�ila (blago / storitev / gradnja):

2. Ocenjena vrednost naro�ila (po oceni naro�nika):
3. Opredelitev postavke  konta v prora�unu ali finan�nem na�rtu:
4. Odgovorna oseba za JNMV:

Odgovorna oseba naro�nika

Uradni list Republike Slovenije
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OBR3
tevilka: ______________
Datum:

______________

OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NARO�ILA

Na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naro�ila male vrednosti za
________________________________________ se javno naro�ilo odda:

Obrazloitev (ni obvezna):

S spotovanjem,

Odgovorna oseba naro�nika

Vro�iti:

 spis-tu
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OBR4
tevilka: ______________
Datum: _______________

PORO�ILO O ODDAJI JNMV
1. Predmet naro�ila:

2. Ocenjena vrednost naro�ila (po oceni naro�nika):

3. Ime izbranega ponudnika:

4. Navedba razlogov za izbiro:

5. Imena zavrnjenih ponudnikov:

6. Razlogi za zavrnitev ponudb:

Odgovorna oseba za JNMV
Podpis: __________________

Uradni list Republike Slovenije
3765.

Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na
reki Ljubljanici

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A,
10/04 – odl. US, 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o uporabi plovil na motorni pogon na reki
Ljubljanici
1. člen
(1) Ta uredba določa odseke reke Ljubljanice, kjer je
dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, vrsto motorjev
za pogon plovil in omejitve pri plovbi s plovili na pogon z
motorji.
(2) Uredba velja za vodno telo reke Ljubljanice od njenega izvira pri Retovju do izliva v Savo brez njenih pritokov
in za Grubarjev prekop v Ljubljani.
2. člen
Pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. efektivna moč motorja je moč, ki je izražena v kW in
izmerjena v skladu s predpisi, ki urejajo ugotavljanje skladnosti motorjev z zahtevami o emisijah snovi ali hrupa v okolje;
2. koordinate so gorvodne in dolvodne koordinatne
točke dela vodnega telesa, prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss – Krügerjevi projekciji), odčitane
v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu
1:5000;
3. motor z notranjim zgorevanjem je motor na kompresijski vžig, ki deluje po načelu samovžiga zaradi kompresije
mešanice zraka in goriva, ali motor na prisilni vžig, ki deluje
po načelu prisilnega vžiga z električno iskro;
4. uporaba plovil na motorni pogon je vsaka uporaba
plovil na motorni pogon zaradi prevoza tovora in potnikov,
vožnja s plovili na motorni pogon zaradi lova, ribištva, rekreacije ali izvajanja drugih dejavnosti, ter vsako zadrževanje
plovil na motorni pogon na vodnem telesu reke, vodnem
zemljišču, priobalnem zemljišču ali vodnih objektih, ne glede
na to ali gre za grajeno vodno javno dobro ali ne, zaradi izdelave, vzdrževanja, skladiščenja plovil na motorni pogon ali
drugih razlogov.
3. člen
(1) Plovba s plovili na motorni pogon je na reki Ljubljanici prepovedana, razen za izvajanje lovsko-gospodarskih
načrtov in ribiško-gojitvenih načrtov, če:
– dolžina plovila ne presega 5 metrov,
– plovilo poganja motor na elektriko ali izven krmni
motor z notranjim zgorevanjem, katerega efektivna moč ne
presega 2,95 kW,
– hitrost plovila ne presega 5 km/h in
– pogonski motor izhaja iz proizvodnje, za katero je izdan certifikat o tipski odobritvi v skladu s predpisi, ki urejajo
emisije hrupa in snovi v okolje iz motorjev, namenjenih pogonu plovil.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dovoljena plovba za prevoz potnikov in blaga s plovili na motorni
pogon na odseku reke Ljubljanice od mostu avtoceste v Črni
vasi z gorvodnima koordinatama odseka y=5 462 295 in x=5
097 355 do zapornice na Ambroževem trgu z dolvodnima
koordinatama odseka y=5 463 087 in x=5 100 793 ter po
Grubarjevem prekopu, če:
– dolžina plovila ne presega 10 metrov, širina plovila
5 metrov, ugrez plovila pa ni večji od 60 cm,
– plovilo poganja motor na elektriko ali motor z notranjim
zgorevanjem, katerega efektivna moč ne presega 55 kW,
– hitrost plovila ne presega 8 km/h in
– pogonski motor izhaja iz proizvodnje, za katero je izdan certifikat o tipski odobritvi v skladu s predpisi, ki urejajo
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emisije hrupa in snovi v okolje iz motorjev, namenjenih pogonu plovil.
(3) Če za pogonski motor iz prejšnjih odstavkov tega
člena certifikat o tipski odobritvi ni izdan, ga nadomesti tehnična dokumentacija o motorju, v kateri proizvajalec motorja
navede lastnosti motorja in njegovo efektivno moč.
4. člen
Mestna občina Ljubljana mora organu, ki je pristojen
za inšpekcijski nadzor po tej uredbi, na njegovo zahtevo posredovati imena in naslove lastnikov plovil na motorni pogon,
ki so pridobili v skladu s predpisi, ki urejajo plovni režim po
celinskih vodah, dovoljenja za plovbo po reki Ljubljanici ter
podatke o njihovih plovilih.
5. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb te uredbe
izvajajo inšpektorji, pristojni za vode.
6. člen
(1) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek pravna oseba, če po reki Ljubljanici
izvaja vožnjo s plovili na motorni pogon v nasprotju z določbami 3. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev
se kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, če stori
prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika, če stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 250.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Lastniki obstoječih plovil na motorni pogon na reki
Ljubljanici morajo prilagoditi svoja plovila na motorni pogon
in motorje za njihov pogon določbam 3. člena te uredbe najkasneje do 31. maja 2005.
(2) Če lastnik obstoječega plovila na motorni pogon
na reki Ljubljanici ne more ali ne namerava prilagoditi določbam te uredbe, ga mora najkasneje do 31. maja 2005
odstraniti iz vodnega telesa reke Ljubljanice ali iz območja
njenih vodnih ali priobalnih zemljišč ali iz vodnih objektov na
reki Ljubljanici.
8. člen
(1) Globe iz 6. člena te uredbe se do dne začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku
o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene
z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83
– popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS,
št. 10/91, 13/91, 66/93, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98,
31/00 in 24/01).
(2) Določbe tretjega odstavka 6. člena te uredbe, ki
urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika, se uporabljajo od začetka uporabe
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-29/2004-1
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-2511-0229
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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3766.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02 in 3/04)
se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Metodologija iz prejšnjega člena, določena za oblikovanje cene institucionalnega varstva starejših, se uporablja
tudi za oblikovanje cen nadomestne oblike bivanja in oskrbe
izven mreže javne službe.«.
2. člen
Na koncu tretjega odstavka 50.b člena se doda besedilo
»V dogovoru se opredeli tudi način uskladitve po tretjem odstavku 41. člena tega pravilnika.«.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
3. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika se cena storitve v
pilotskem projektu uvedbe individualnega financiranja v primeru izvajanja institucionalnega varstva v drugi organizirani
obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, oblikuje in potrdi po
vsebini in višini stroškov, ki izhajajo iz konkretnega individualnega načrta posameznika.
4. člen
Za izvajanje storitve osebne pomoči se centri za socialno delo od 31. julija 2004 dalje financirajo na način, kot
se zagotavljajo sredstva za izvajanje drugih nalog centra za
socialno delo, ki jih zagotavlja država.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-011/02
Ljubljana, dne 16. julija 2004.
EVA 2004-2611-0042
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

3767.

Pravilnik o pogojih in postopku za
uveljavljanje pravice do izbire družinskega
pomočnika

Na podlagi 18.p člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice
do izbire družinskega pomočnika
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za opredelitev
polnoletnih oseb iz 18.a člena Zakona o socialnem varstvu
(nadaljnjem besedilu: zakon) s težko motnjo v duševnem razvoju in polnoletnih težko gibalno oviranih oseb, ki potrebujejo
pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (v
nadaljnjem besedilu: invalidnih oseb), in lahko uveljavljajo
pravico do izbire družinskega pomočnika pod pogoji in po
postopku, ki jih določata zakon in ta pravilnik.
(2) S tem pravilnikom se tudi natančneje ureja postopek uveljavljanja pravice do izbire družinskega pomočnika
ter določa sestavo, delo in plačilo komisij, ki dajejo mnenje
v tem postopku.
(3) Za namen iz prejšnjega odstavka določa ta pravilnik
tudi obliko in vsebino obrazca, na katerem se vloži vloga
za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (v
nadaljnjem besedilu: vloga), obrazca izjave izbranega družinskega pomočnika (v nadaljnjem besedilu: izjava) ter obrazca
za mnenje komisije (v nadaljnjem besedilu: mnenje).
II. POGOJI ZA OPREDELITEV INVALIDNIH OSEB
1. Določitev pogojev
2. člen
(1) Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:
– za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih
o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni
dohodek,
– ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno
in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83, v nadaljnjem besedilu: ZDVDTP) in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, ali
– za katero komisija za priznanje pravice do družinskega pomočnika (v nadaljnjem besedilu: komisija) ugotovi,
da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.
(2) Komisija ugotovi, da gre za osebe iz tretje alinee
prejšnjega odstavka na podlagi podrobnejše določitve pogojev za opredelitev teh oseb v 3., 4. in 5. členu tega pravilnika.
2. Oseba s težko motnjo v duševnem razvoju
3. člen
Oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ima znižano
splošno ali specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti
na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar vse se odraža v neskladju
med njeno mentalno in kronološko starostjo. Je oseba, ki
se lahko usposobi le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Potrebuje stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje.
Je omejena v gibanju, prisotne so težke dodatne motnje,
bolezni in obolenja. Razumevanje in upoštevanje navodil je
hudo omejeno.
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3. Težko gibalno ovirana oseba
4. člen
(1) Težko gibalno ovirana oseba ima prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega aparata, centralnega
ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki funkcionalnih in gibalnih motenj, lahko tudi v omejenosti
dostopnosti socialnega okolja in vzpostavljanja socialnih
stikov.
(2) Težko gibalno ovirana oseba ima zelo hude motnje
gibanja, ki povzročajo popolno funkcionalno odvisnost. Samostojno gibanje ni možno, lahko doseže samostojnost v
gibanju z elektromotornim vozičkom. Za sedenje potrebuje
posebej prilagojene pripomočke. Ima malo funkcionalnih gibov rok. Možne so posebne prilagoditve hranjenja (sonda).
V vseh dnevnih opravilih je odvisna od tuje pomoči, lahko se
delno hrani sama. Morebitna motnja sfinktrov je težje oblike
in zahteva urejanje s pomočjo druge osebe. Pri izvajanju
aktivnosti potrebuje stalno fizično pomoč.
4. Pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih
potreb
5. člen
(1) Osebi je neogibno potrebna pomoč in postrežba za
opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, kadar zaradi
trajnih sprememb v zdravstvenem stanju ali zaradi specifičnih
socialnih in bivalnih okoliščin ne more zadovoljiti osnovnih
življenjskih potreb, ker se niti ob osebnih prizadevanjih in ob
pomoči ortopedskih pripomočkov ne more samostojno gibati
v stanovanju in izven njega, samostojno hraniti, oblačiti in
slačiti, se obuvati in sezuvati, skrbeti za osebno higieno,
kakor tudi ne opravljati drugih življenjskih opravil, neogibno
potrebnih za ohranjanje življenja.
(2) Osebi z motnjami v duševnem razvoju je pomoč iz
prejšnjega odstavka neogibno potrebna tudi takrat, kadar
zaradi svoje varnosti navedenih opravil ne more opravljati
brez neprekinjenega nadzora druge osebe.
(3) Šteje se, da je osebi potrebna pomoč pri opravljanju
vseh osnovnih življenjskih potreb, če ji je priznan dodatek za
pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali če
potrebo po pomoči po kriterijih iz prvega in drugega odstavka
tega člena, v skladu s tem pravilnikom, ugotovi komisija.
III. KOMISIJE
1. Imenovanje in sestava komisij
6. člen
(1) Minister, pristojen za socialno varstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister), za izdelavo mnenja v zvezi s pravico do
izbire družinskega pomočnika na centrih za socialno delo
imenuje šest komisij I. stopnje, ki pokrivajo naslednje regijske
koordinacije centrov za socialno delo:
Komisija I, CSD Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320,
Velenje
(Celjska regijska koordinacija, Koroška regijska koordinacija)
Komisija II, CSD Novo mesto, Resslova 7b, 8000 Novo
mesto
(Dolenjska regijska koordinacija I, II)
Komisija III, CSD Ljubljana Moste-Polje, Ob Ljubljanici
36a, 1000 Ljubljana (Ljubljanska regijska koordinacija, Gorenjska regijska koordinacija)
Komisija IV, CSD Maribor, Dvorakova ul. 5, Maribor
(Štajerska regijska koordinacija, Prekmurska regijska
koordinacija)
Komisija V, CSD Domžale, Ljubljanska 70, 1230 Domžale
(Obljubljanska regijska koordinacija I, II)
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Komisija VI, CSD Nova Gorica, Trg E.Kardelja 1, Nova
Gorica
(Koprska regijska koordinacija, Severno primorska
regijska koordinacija)
(2) Minister za izdelavo mnenja v pritožbenem postopku
imenuje Republiško komisijo II. stopnje za priznanje pravice
do izbire družinskega pomočnika (republiška komisija), ki ima
sedež na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, na
Kotnikovi 5, v Ljubljani.
7. člen
(1) Minister imenuje člane komisij iz prvega odstavka
prejšnjega člena na predlog centra za socialno delo, kjer
ima posamezna komisija sedež, člane komisije iz drugega
odstavka prejšnjega člena pa na predlog Skupnosti centrov
za socialno delo Slovenije.
(2) Center za socialno delo oziroma Skupnost centrov
za socialno delo Slovenije pripravi predlog članov komisij
na podlagi predlogov Skupnosti centrov za socialno delo
Slovenije, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Skupnosti
varstveno delovnih centrov Slovenije, Socialne zbornice Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije in Skupnosti invalidskih
organizacij Slovenije, YHD-Društva za teorijo in kulturo hendikepa, Sklada Silva in Društva Vizija-PZS-društva gibalno
oviranih Slovenije.
8. člen
(1) Komisije iz 6. člena tega pravilnika imajo po tri člane
v skladu z zakonom, ki so imenovani za štiri leta, z možnostjo
ponovnega imenovanja.
(2) Člani posamezne komisije izmed sebe izvolijo predsednika.
(3) Izvajanje strokovno administrativnih nalog za komisije zagotovi center za socialno delo oziroma ministrstvo, kjer
ima komisija sedež, opravlja pa ga strokovni sodelavec, ki
ni član komisije.
2. Plačilo komisij
9. člen
Članom komisij za delo pripada plačilo po točkovnem
sistemu. Vrednost točke znaša 2,2% izhodiščne plače za
negospodarstvo. Plačila so določena v neto zneskih.
10. člen
(1) V prvi obravnavi se članu komisije za študij dokumentacije, razgovor z invalidno osebo ter podajo mnenja za
posamezno osebo prizna 1,8 točke.
(2) V ponovni obravnavi se članu komisije za študij dokumentacije, razgovor z invalidno osebo ter podajo mnenja
za posamezno osebo prizna 1,2 točke.
(3) V obravnavi v pritožbenem postopku se članu komisije za študij dokumentacije, morebitni razgovor z invalidno
osebo ter podajo mnenja za posamezno osebo prizna 1,8
točke.
(4) Za pregled osebe, ki ga komisija izjemoma opravi
v prvi obravnavi, v ponovni obravnavi ali v obravnavi v pritožbenem postopku, se članu komisije za posamezni pregled
osebe prizna 1,5 točke.
11. člen
Predsedniku komisije pripada za vodenje sej in usklajevanje dela komisije plačilo določeno za člana komisije,
povečano za 10%.
12. člen
Strokovnemu sodelavcu se za opravljanje strokovnega
in administrativnega dela v postopku podaje mnenja za posamezno osebo in pripravo poročila o delu komisije prizna
1,2 točke.
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13. člen
Članom komisije in strokovnemu sodelavcu, ki ni zaposlen pri centru za socialno delo oziroma ministrstvu, kjer ima
komisija sedež, se za prevoz od delovnega mesta do sedeža
komisije prizna kilometrina v višini, ki jo za uporabo lastnega
avtomobila v službene namene določa Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
(Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01).
14. člen
S centrom za socialni delo, kjer ima posamezna komisija sedež, se plačilo materialnih stroškov, povezanih z delom
komisije po tem pravilniku, uredi s posebno pogodbo.
15. člen
Plačila in povračilo stroškov za opravljeno delo komisij
se izplačujejo enkrat mesečno v skladu z roki, ki veljajo za
izplačila iz proračuna.
IV. POSTOPEK IN OBRAZCI
1. Splošno
16. člen
(1) Vlogo za uveljavljanje pravice do izbire družinskega
pomočnika, izjavo izbranega družinskega pomočnika in mnenje komisije je potrebno vložiti oziroma podati na obrazcih, ki
jih določa ta pravilnik.
(2) Obrazci iz prejšnjega odstavka so priloge tega pravilnika in so njegov sestavni del.
17. člen
(1) Pristojni center za socialno delo oziroma ministrstvo
po uradni dolžnosti pridobi podatke o dejstvih, potrebnih za
obravnavo vloge in odločanje, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali
nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb (na primer:
rojstvo, smrt, prebivališče, državljanstvo, izbris iz evidence
brezposelnih oseb), razen če stranka to izrecno prepove ali
želi te podatke pridobiti sama.
(2) Dokazil, s katerimi organ iz prejšnjega odstavka
že razpolaga, stranki ob uveljavljanju pravice ni potrebno
prilagati.
18. člen
(1) V primeru uveljavljanja pravice do izbire družinskega
pomočnika na podlagi prve alinee drugega odstavka 18.a
člena zakona, ko invalidna oseba za družinskega pomočnika
izbere tistega od staršev, ki ji je že nudil nego in varstvo in je
po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za
izgubljeni dohodek, lahko center za socialno delo o pravici do
izbire družinskega pomočnika odloči brez mnenja komisije.
(2) Center za socialno delo v primeru iz prejšnjega odstavka oceni, ali je za priznanje pravice potrebno mnenje
komisije in ali bo podal zaprosilo iz 22. člena tega pravilnika.
Pri tem upošteva čas, ki je pretekel od priznanja pravice do
delnega plačila za izgubljeni dohodek tistemu od staršev, ki je
nudil nego in varstvo invalidni osebi v času mladoletnosti, in
morebitne spremenjene okoliščine na strani invalidne osebe
oziroma starša ter socialna poročila, izdana v času spremljanja zagotavljanja nege in varstva po predpisih o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih.
2. Vloga za uveljavljanje pravice do izbire družinskega
pomočnika
19. člen
(1) Vloga se vloži na obrazcu A.
(2) Vlogi je potrebno priložiti izjavo izbranega družinskega pomočnika iz 20. člena tega pravilnika, v primeru iz
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tretjega odstavka 18.d člena zakona pa tudi sklenjen dogovor
med invalidno osebo in izbranim družinskim pomočnikom, s
katerim sta podrobneje določila način, vrsto in obseg pomoči,
ki jo bo družinski pomočnik nudil invalidni osebi.
(3) V primeru uveljavljanja pravice do izbire družinskega
pomočnika na podlagi prve in druge alinee drugega odstavka
18.a člena zakona, mora invalidna oseba vlogi priložiti tudi
mnenja pristojnih komisij, če postopek uveljavljanja pravice do
izbire družinskega pomočnika teče pred drugim centrom za socialno delo, kot je tekel postopek uveljavljanja pravic za otroka,
ki po predpisih o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
potrebuje posebno nego in varstvo, oziroma postopek uveljavljanja pravic po predpisih o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb. Invalidna oseba mora v vlogi navesti,
pred katerim centrom za socialno delo je tekel postopek. Če je
bil invalidni osebi, ki uveljavlja pravico na podlagi druge alinee
drugega odstavka 18.a člena zakona, že priznan dodatek za
pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, vlogi
priloži tudi odločbo o priznanju te pravice.
(4) V primeru uveljavljanja pravice do izbire družinskega pomočnika na podlagi tretje alinee drugega odstavka
18.a člena zakona, mora invalidna oseba vlogi priložiti tudi
zdravstveno oziroma drugo dokumentacijo, s katero dokazuje, da pri njej obstaja težka motnja v duševnem razvoju
oziroma težka gibalna oviranost in da zato potrebuje pomoč
pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Če je bil
invalidni osebi že priznan dodatek za pomoč pri opravljanju
vseh osnovnih življenjskih potreb, vlogi priloži tudi odločbo o
priznanju te pravice.
3. Izjava izbranega družinskega pomočnika
20. člen
(1) Izbrani družinski pomočnik poda izjavo iz 18.d člena
zakona na obrazcu B.
(2) Izbrani družinski pomočnik, ki je ob uveljavljanju pravice do delnega plačila že odpovedal pogodbo o zaposlitvi s
polnim delovnim časom ali pričel delati krajši delovni čas od
polnega ali se je že odjavil iz evidence brezposelnih oseb,
mora izjavi priložiti še odpoved pogodbe o zaposlitvi ali pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega.
(3) Pravico do delnega plačila lahko uveljavlja tudi izbrani družinski pomočnik, ki še ni odpovedal pogodbe o zaposlitvi s polnim delovnim časom ali pričel delati krajši delovni
čas od polnega ali zahteval odjavo iz evidence brezposelnih
oseb. Pristojni center za socialno delo ga pred odločitvijo,
takoj po prejemu pozitivnega mnenja komisije, kadar je le-to
potrebno, pozove, naj predloži še odpoved pogodbe o zaposlitvi ali pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
od polnega.
(4) Izbrani družinski pomočnik, ki ob uveljavljanju pravice do delnega plačila nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi
in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, mora predložiti
dokumentacijo, s katero dokazuje, da bi se lahko štel za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti.
4. Mnenje komisije
21. člen
(1) Komisija poda mnenje o tem, ali gre za invalidno
osebo iz 18.a člena zakona, in o tem, ali ji izbrani družinski
pomočnik lahko nudi pomoč, ki jo potrebuje pri opravljanju
vseh osnovnih življenjskih potreb.
(2) Mnenje, ali gre za invalidno osebo, ni potrebno v
primeru uveljavljanja pravice do družinskega pomočnika na
podlagi prve alinee drugega odstavka 18.a člena zakona in
na podlagi druge alinee drugega odstavka 18.a člena zakona, kadar je invalidu s statusom po ZDVDTP (ne glede
na stopnjo prizadetosti) priznan tudi dodatek za pomoč pri
opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.
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22. člen
(1) Pristojna komisija mnenje poda na podlagi zaprosila za izdelavo mnenja, ki ji ga posreduje pristojni center za
socialno delo v postopku na prvi stopnji oziroma ministrstvo
v pritožbenem postopku. Ko gre za uveljavljanje pravice v
primerih iz drugega odstavka prejšnjega člena, center za
socialno delo v zaprosilu navede, da gre za invalidno osebo
po prvi oziroma drugi alinei drugega odstavka 18.a člena
zakona.
(2) Center za socialno delo oziroma ministrstvo zaprosilu priloži fotokopijo vloge za uveljavljanje pravice do izbire
družinskega pomočnika z vsemi prilogami, fotokopijo izjave
izbranega družinskega pomočnika, sklenjenega dogovora iz
tretjega odstavka 18.d člena zakona, če je le-ta sklenjen, in
v primeru 18.e člena zakona mnenje zavoda, v katerem je
invalidna oseba nameščena.
(3) Pristojni center za socialno delo mora zaprosilu poleg dokumentacije iz prejšnjega odstavka priložiti tudi:
– v primeru iz prve alinee drugega odstavka 18.a člena
zakona mnenje zdravniške komisije, ki je bilo podano v postopku uveljavljanja pravic za otroka, ki po predpisih o starševskem varstvu in družinskih prejemkih potrebuje posebno
nego in varstvo,
– v primeru iz druge alinee drugega odstavka 18.a člena
zakona mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ali invalidske komisije, ki je bilo podano v postopku
uveljavljanja pravic po ZDVDTP.
(4) Če je katera od komisij iz 6. člena tega pravilnika
že podala svoje mnenje, pred centrom za socialno delo
oziroma ministrstvom pa teče ponoven postopek ali drug
postopek v skladu z zakonom, ki se nanaša na pravico do
izbire družinskega pomočnika ali izvajanje njegovih nalog,
center za socialno delo oziroma ministrstvo zaprosilu priloži
tudi to mnenje.
23. člen
Komisija poda mnenje na podlagi razgovora z invalidno
osebo in na podlagi posredovane dokumentacije. Komisija
lahko zahteva dodatno dokumentacijo oziroma izjemoma
opravi pregled, lahko pa opravi tudi razgovor z izbranim
družinskim pomočnikom.
24. člen
Komisija poda mnenje na obrazcu C, ki vsebuje:
– zaporedno številko mnenja, ki se vodi od številke 1
dalje v zaporedju za vsako komisijo iz 6. člena tega pravilnika
ne glede na mandat komisije,
– datum izdaje mnenja,
– kdo je zaprosil za mnenje,
– osnovne podatke o invalidni osebi,
– osnovne podatke o izbranem družinskem pomočniku,
– navedbo, ali mnenje podaja na podlagi razgovora z
invalidno osebo, predložene zdravstvene in druge dokumentacije ali na podlagi dodatno zahtevane dokumentacije oziroma pregleda invalidne osebe oziroma razgovora z izbranim
družinskim pomočnikom,
– mnenje, ali gre za upravičenca iz 18.a člena zakona in
po kateri alinei drugega odstavka navedenega člena,
– mnenje, ali izbrani družinski pomočnik invalidni osebi
lahko nudi potrebno pomoč,
– navedbo, ali podaja mnenje v prvi obravnavi, ponovni
obravnavi ali v obravnavi v pritožbenem postopku.
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25. člen
V skladu z zadnjo alineo prejšnjega člena pomeni:
(a) prva obravnava:
– podajo mnenja komisije pri prvem uveljavljanju pravice do izbire družinskega pomočnika;
(b) ponovna obravnava:
– podajo mnenja komisije za invalidno osebo po prvi ali
drugi alinei drugega odstavka 18.a člena zakona, na podlagi
predhodno izdanih mnenj drugih komisij, pristojnih za izdajo
mnenj pri uveljavljanju pravic za otroka, ki po predpisih o starševskem varstvu in družinskih prejemkih potrebuje posebno
nego in varstvo, oziroma pri uveljavljanju pravic po predpisih
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb in
– podajo mnenja v vseh drugih primerih obravnave pri
centru za socialno delo, kadar je v skladu z zakonom potrebno mnenje komisije, razen v primeru iz točke (a) tega člena,
(c) v pritožbenem postopku:
– podajo mnenja komisije na podlagi vložene pritožbe.
26. člen
(1) Mnenje, ki mora biti jasno, popolno in obrazloženo,
pošlje komisija skupaj s posredovano dokumentacijo pristojnemu centru za socialno delo oziroma ministrstvu. Mnenje
mora biti podpisano s strani vseh članov komisije in opremljeno z žigom centra za socialno delo, oziroma Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, kjer ima komisija sedež.
(2) Komisija izdela in pošlje mnenje, skupaj z dokumentacijo, organu, ki je za mnenje zaprosil, v enem mesecu od
prejema zaprosila.
27. člen
Vsaka komisija vodi evidenco podanih mnenj, iz katere
je razvidno:
– zaporedna številka mnenja,
– datum izdaje mnenja,
– kdo je zaprosil za mnenje.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
Do vzpostavitve centralne evidence Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje v elektronski obliki mora družinski
pomočnik sam priložiti potrdilo o odjavi iz evidence brezposelnih oseb (prvi odstavek 17. člena ter drugi in tretji odstavek 20. člena tega pravilnika).
29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701/00031/2004
Ljubljana, dne 16. julija 2004.
EVA 2004-2611-0014
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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OBRAZEC A
vloga za uveljavljanje pravice do izbire druinskega
pomo�nika
REPUBLIKA SLOVENIJA
CENTER ZA SOCIALNO DELO

t. spisa (izpolni CSD):_________________________

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE
PRAVICE DO IZBIRE DRUINSKEGA POMO�NIKA

I. PODATKI O INVALIDNI OSEBI:
Priimek in ime: _________________________________________
EMO: �������������

D: �������

Stalno prebivali�e: ____________________________________________________
(ulica, hina tevilka, kraj, potna tevilka)
V primeru tujega dravljanstva
podatki o izdanem dovoljenju za prebivanje v RS: ____________________
(izdano pri MNZ dne)
II. PODATKI O IZBRANEM DRUINSKEM POMO�NIKU:
Priimek in ime: _________________________________________
Razmerje do invalidne osebe (ustrezno obkroiti):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zakonec ali zunajzakonski partner
o�e ali mati
sin ali h�i
brat ali sestra
stric ali teta
stari o�e ali stara mati
nisem v sorodstvenem razmerju

Stalno prebivali�e: ____________________________________________________
(ulica, hina tevilka, kraj, potna tevilka)
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III. PRAVICO UVELJAVLJAM (ustrezno obkroiti),
1. ker je zame prej skrbel eden od starev, ki je po predpisih o starevskem varstvu
prejemal delno pla�ilo za izgubljeni dohodek, in sicer (navesti ime in priimek in kdo od
starev:o�e/mati).
Pravico do delnega pla�ila za izgubljeni dohodek je staru priznal Center za socialno
delo ________________________________________________.
2. ker sem invalid po zakonu o drubenem varstvu duevno in telesno prizadetih oseb
in potrebujem pomo� za opravljanje vseh osnovnih ivljenjskih potreb.
Pravico invalidov po ZDVDTP mi je priznal Center za socialno delo
________________________________________________.
Dodatek za tujo nego in pomo� za opravljanje vseh osnovnih ivljenjskih potreb mi je
priznan na podlagi (ustrezno obkroiti):
a) ZDVDTP
b) ZPIZ
3. ker imam teko motnjo v duevnem razvoju in potrebujem pomo� za opravljanje
vseh osnovnih ivljenjskih potreb.
4. ker sem teko gibalno oviran/a in potrebujem pomo� za opravljanje vseh osnovnih
ivljenjskih potreb.
IV. PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU:
Priimek in ime: _________________________________________
Stalno prebivali�e: ____________________________________________________
(ulica, hina tevilka, kraj, potna tevilka)

V/Na: _______________________, dne: _______________

Podpis invalidne osebe: ___________________
(zakonitega zastopnika oz. poobla�enca)
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PRILOGE:
- izjava izbranega druinskega pomo�nika (obrazec B pravilnika),
- mnenja pristojnih komisij - komisije za razvr�anje oziroma za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami oziroma invalidske komisije (priloiti v primeru uveljavljanja pravice na podlagi
to�ke III.1. ali III.2, �e postopek uveljavljanja pravice do izbire druinskega pomo�nika te�e
pred drugim centrom za socialno delo, kot je tekel postopek uveljavljanja pravic za otroka, ki
po predpisih o starevskem varstvu in druinskih prejemkih potrebuje posebno nego in
varstvo, oziroma postopek uveljavljanja pravic po predpisih o drubenem varstvu duevno in
telesno prizadetih oseb),
- zdravstvena in druga dokumentacija, s katero se dokazuje, da pri invalidni osebi obstaja
teka motnja v duevnem razvoju oziroma teka gibalna oviranost in da zato potrebuje pomo�
pri opravljanju vseh osnovnih ivljenjskih potreb (priloiti v primeru uveljavljanja pravice na
podlagi to�ke III.3. ali III.4.; navesti katera):
-

Uradni list Republike Slovenije

Št.

84 / 30. 7. 2004 /

Stran

OBRAZEC B
izjava izbranega druinskega pomo�nika
REPUBLIKA SLOVENIJA
CENTER ZA SOCIALNO DELO

t. spisa (izpolni CSD):___________________

IZJAVA IZBRANEGA DRUINSKEGA POMO�NIKA

I. PODATKI O IZBRANEM DRUINSKEM POMO�NIKU:
Priimek in ime: _________________________________________
EMO: �������������

D: �������

Razmerje do invalidne osebe (ustrezno obkroiti):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zakonec ali zunajzakonski partner
o�e ali mati
sin ali h�i
brat ali sestra
stric ali teta
stari o�e ali stara mati
nisem v sorodstvenem razmerju

Stalno prebivali�e: ____________________________________________________
(ulica, hina tevilka, kraj, potna tevilka)
V primeru tujega dravljanstva
podatki o izdanem dovoljenju za prebivanje v RS: ____________________
(izdano pri MNZ dne)
Podatki o transakcijskem ra�unu
(izpolniti v primeru uveljavljanja pravice do delnega pla�ila za izgubljeni dohodek)
Naziv banke: _________________________ tevilka ra�una: __________________

10187
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II. IZJAVA
1. O NUDENJU POMO�I:
Izjavljam, da bom invalidni osebi (ime in priimek): ____________________
nudil/a pomo�, ki jo potrebuje, in da bom zapustil/a trg dela oziroma se odjavil/a iz evidence
brezposelnih oseb.
2. O UVELJAVITVI PRAVICE DO DELNEGA PLA�ILA ZA IZGUBLJENI DOHODEK
(ustrezno obkroiti):
2.1. Izjavljam, da elim uveljaviti pravico do delnega pla�ila za izgubljeni dohodek.
2.2. Izjavljam, da pravice do delnega pla�ila za izgubljeni dohodek ne elim uveljaviti.
V/Na: _______________________, dne: _______________

Podpis izbranega druinskega pomo�nika: _____________________________

___________________________________________________________________________
III. IZJAVA O NAKNADNI PREDLOITVI DOKAZIL:
(izpolniti, �e v �asu uveljavljanja pravice e nimate dokazil o odpovedi pogodbe o
zaposlitvi, navedenih pod PRILOGE)
Izjavljam, da bom na zahtevo centra za socialno delo predloil/a (ustrezno obkroiti):
a) odpoved pogodbe o zaposlitvi
b) pogodbo o zaposlitvi s krajim delovnim �asom
c) potrdilo o odjavi iz evidence brezposelnih
V/Na: _______________________, dne: _______________

Podpis izbranega druinskega pomo�nika:
_____________________________
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PRILOGE:
- odpoved pogodbe o zaposlitvi,
- pogodba o zaposlitvi s krajim delovnim �asom,
- v primeru uveljavljanja pravice v drugih primerih (�e ob uveljavljanju pravice do delnega
pla�ila nimate sklenjene pogodbe o zaposlitvi in niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb)
je potrebno priloiti druga dokazila, s katerimi se dokazuje, da bi se izbrani druinski
pomo�nik lahko tel za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti,
- potrdilo o odjavi iz evidence brezposelnih oseb.
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OBRAZEC C
mnenje komisije za priznanje pravice do
izbire druinskega pomo�nika
MINISTRSTVO ZA DELO,
DRUINO IN SOCIALNE ZADEVE
KOMISIJA ______________________
/ime komisije/
________________________________

Zap. t.: __________________________
Datum: ___________________________
t. Zadeve (t. spisa CSD): ___________

MNENJE KOMISIJE ZA PRIZNANJE

PRAVICE DO IZBIRE DRUINSKEGA POMO�NIKA
Komisija (ustrezno obkroiti) I./II. stopnje daje na zaprosilo (ustrezno obkroiti):
a) CSD _______________________
(ime CSD)
b) Ministrstva za delo, druini in socialne zadeve
na podlagi Pravilnika o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire druinskega
pomo�nika
mnenje o pravici do izbire druinskega pomo�nika za invalidno osebo:
Priimek in ime:___________________________ EMO: �������������
s stalnim prebivali�em: ____________________________________________________
(ulica, hina tevilka, kraj, potna tevilka)
ki je za druinskega pomo�nika izbrala
Priimek in ime (druinskega pomo�nika): ______________________________________
EMO (druinskega pomo�nika): �������������
s stalnim prebivali�em: ____________________________________________________
(ulica, hina tevilka, kraj, potna tevilka)
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Na podlagi (ustrezno obkroiti):
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- razgovora z invalidno osebo
- predloene zdravstvene dokumentacije
- dodatno zahtevane dokumentacije
- pregleda invalidne osebe
- razgovora z izbranim druinskim pomo�nikom
- druge dokumentacije (navesti katere; npr. socialno
mnenja in pd.)

komisija podaja naslednje mnenje (ustrezno obkroiti in izpolniti):
I.1. Vlagatelj je invalidna oseba po:

a) drugi alinei drugega odstavka 18.a �lena
zakona o socialnem varstvu
b) tretji alinei drugega odstavka 18.a �lena
zakona o socialnem varstvu

Obrazloitev:

(op: mnenje ni potrebno, �e gre za uveljavljanje pravice do druinskega pomo�nika na podlagi prve
alinee drugega odstavka 18.a �lena zakona in druge alinee drugega odstavka 18.a �lena zakona,
kadar je invalidu s statusom po ZDVDTP (ne glede na stopnjo prizadetosti) priznan tudi dodatek za
pomo� pri opravljanju vseh osnovnih ivljenjskih potreb).

I.2. Izbrani druinski pomo�nik invalidni osebi lahko nudi potrebno pomo�.
Obrazloitev:

I.3. Izbrani druinski pomo�nik invalidni osebi ne more nuditi ustrezne pomo�i.
Obrazloitev:
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II. Vlagatelj ni invalidna oseba po 18.a �lenu zakona o socialnem varstvu.
Obrazloitev:

Komisija mnenje podaja (ustrezno obkroiti):
1.

v prvi obravnavi

2.

v ponovni obravnavi

3.

v pritobenem postopku

Podpisi �lanov komisije:
predsednik/predsednica: _____________________________
�lan/�lanica: ______________________________________
�lan/�lanica: ______________________________________

ig:

Uradni list Republike Slovenije
3768.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Grosuplje (2002–
2011)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Grosuplje
(2002–2011)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Grosuplje št. 04-21/02 z dne
11. decembra 2002, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2002
do 31. decembra 2011 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Grosuplje, ki meri
13.085 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju
Ljubljana, v občinah Grosuplje in Velike Lašče, oziroma v
katastrskih občinah Blečji Vrh, Polica, Stara vas, Grosupljenaselje, Stranska vas, Sela, Šmarje, Mali Vrh, Vino, Ponova
vas, Slivnica, Žalna, Luče, Ilova Gora, Račna, Velike Lipljene,
Grosuplje in Turjak.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Grosuplje je z dnem 1. januarja 2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 7247,54 ha, od katere je:
– 7206,28 ha večnamenskih gozdov in 41,26 varovalnih
gozdov;
– 355,06 ha državnih gozdov, 20,70 ha občinskih
gozdov, 6858,86 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in
12,62 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 254,2 m3/ha, od tega 105,0 m3/ha
iglavcev in 149,2 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 6,04 m3/ha, od tega 2,85 m3/
ha iglavcev in 3,19 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Grosuplje je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja
Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do
31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter
pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v
gozdnogospodarski enoti Grosuplje določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3309,57 ha,
– ekološke funkcije na površini 795,7 ha ter
– socialne funkcije na površini 459,14 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Grosuplje določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim
prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Grosuplje za
obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 257.565 m3, od tega
115.569 m3 iglavcev in 141.996 m3 listavcev,
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– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 968,20 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 335,64 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 9,45 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 15 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Grosuplje so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe
tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti
Grosuplje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2002 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi,
določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Grosuplje.
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grosuplje je na vpogled na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2,
Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne
enote Grosuplje, Mijavčeva 16, Grosuplje, in na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grosuplje.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-7/2001-6
Ljubljana, dne 14. julija 2004.
EVA 2003-2311-0103
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

3769.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat
(2001–2010)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat
(2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat št. 04-89/01
z dne 9. decembra 2002, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2001 do 31. decembra 2010 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Čemšenik-Kolovrat, ki meri
9301,53 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju
Ljubljana, v občini Zagorje, oziroma v katastrskih občinah
Hrastnik pri Trojanah, Brezje, Čemšenik, Jesenovo, Ržiše,
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Šemnik, Loke pri Zagorju, Šentlambert, Kandrše, Zabava,
Kolovrat in Izlake.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Čemšenik-Kolovrat je z
dnem 1. januarja 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
B) površina: 5980,02 ha, od katere je:
– 5517,92 ha večnamenskih gozdov in 462,10 varovalnih gozdov;
– 451,60 ha državnih gozdov, 1,52 ha občinskih gozdov
in 5526,90 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb;
B) lesna zaloga: 272,2 m3/ha, od tega 99,2 m3/ha
iglavcev in 173,0 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 5,84 m3/ha, od tega 2,01 m3/
ha iglavcev in 3,83 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Čemšenik-Kolovrat je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001
do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Čemšenik-Kolovrat določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 1629,39 ha,
– ekološke funkcije na površini 1023,09 ha ter
– socialne funkcije na površini 560,84 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Čemšenik-Kolovrat določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti ČemšenikKolovrat za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra
2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 183.549 m3, od tega
71.767 m3 iglavcev in 111.782 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 360,06 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 26,08 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, na
površini 110 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 9,2 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 9,5 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Čemšenik-Kolovrat so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Čemšenik-Kolovrat v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do
31. decembra 2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in
ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat.
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana,
Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Zagorje, Cesta 9. avgusta 78a, Zagorje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija
v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat.
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8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0104-4/2001-6
Ljubljana, dne 14. julija 2004.
EVA 2003-2311-0099
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

3770.

Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote Gorica
(1997–2006)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena v zvezi z četrtim odstavkom 15. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in
110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Gorica (1997–2006)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme sprememba gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorica, št.
01-18/97 (Uradni list RS, št. 61/99) (v nadaljnjem besedilu:
sprememba načrta). Spremembo načrta št. 01-18/04 z dne
30. marca 2004 je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
S spremembo načrta je v gozdnogospodarski enoti
Gorica, v gospodarskem razredu Panovec za obdobje od
1. januarja 1997 do 31. decembra 2006 določena sprememba najvišjega možnega poseka, tako da znaša 11.056 m3, od
tega 2.664 m3 iglavcev in 8.392 m3 listavcev.
Na ravni gozdnogospodarske enote Gorica je tako spremenjen najvišji možni posek za obdobje od 1. januarja 1997
do 31. decembra 2006, ki sedaj znaša 149.136 m3, od tega
9.219 m3 iglavcev in 139.917 m3 listavcev.
V spremembi načrta je spremenjen najvišji možni posek v gospodarskem razredu Panovec prikazan tudi na ravni
odsekov.
3. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gospodarskem razredu Panovec v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2006 se mora upoštevati spremenjen najvišji možni posek.
4. člen
Po en izvod spremembe načrta je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin,
Tumov Drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Gorica, Vipavska cesta 57, Nova
Gorica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja spremembe načrta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 322-01-1/11/91
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
EVA 2004-2311-0307
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

3771.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Trebnje II (2003–
2012)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Trebnje II
(2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Trebnje II, št. 07-19/03 z dne
6. februarja 2004, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2003
do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Trebnje II, ki meri 8.819,39
ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto,
v občini Trebnje, oziroma v katastrskih občinah Čatež, Dolga
njiva, Mali Videm, Škovec, Roje, Sveti Štefan, Velika Loka,
Prapreče, Veliki Gaber, Zagorica, Stehanja vas, Knežja vas
in Sela pri Šumberku.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Trebnje II je z dnem 1. januarja 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.605,67 ha, od katere je:
– 4.605,67 ha večnamenskih gozdov;
– 136,34 ha državnih gozdov, 4.439,84 ha zasebnih
gozdov v lasti fizičnih oseb in 6,48 ha zasebnih gozdov v
lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 260,9 m3/ha, od tega 85,4 m3/ha
iglavcev in 175,5 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 7,1 m3/ha, od tega 2,5 m3/ha
iglavcev in 4,5 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Trebnje II je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja
Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001
do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov
ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v
gozdnogospodarski enoti Trebnje II določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 4.426,97 ha,
– ekološke funkcije na površini 91,77 ha ter
– socialne funkcije na površini 56,04 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
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Trebnje II določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim
prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Trebnje II za
obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 189.422 m3, od tega
62.000 m3 iglavcev in 127.422 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 679,85 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 143,24 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 2,3 km,
– rekonstrukcija gozdnih vlak v dolžini 5,0 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Trebnje II so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe
tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti
Trebnje II v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi,
določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Trebnje II.
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje II je na vpogled na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Trebnje, Baragov trg 2, Trebnje, in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s
postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje II.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-07-5/2002/6
Ljubljana, dne 7. julija 2004.
EVA 2003-2311-0133
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

3772.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Sevnica (2003–
2012)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Sevnica (2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Sevnica, št. 08-09/03 z dne
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20. januarja 2004, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2003
do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Brežice.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Sevnica, ki meri 10.608 ha,
se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Brežice, v občini
Sevnica oziroma v katastrskih občinah Podgorje, Okroglice,
Radež, Loka pri Zidanem Mostu, Breg, Ledina, Zabukovje,
Poklek, Trnovec, Podvrh, Metni Vrh, Žurkov Dol, Žigrski
Vrh, Krajna Brda, Selce, Kladje, Blanca, Brezovo, Sevnica
in Šmarje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Sevnica je z dnem 1. januarja 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 5.777,71 ha, od katere je:
– 5.754,11 ha večnamenskih gozdov, 23,60 ha gozdov s
posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi
dovoljeni;
– 377,63 ha državnih gozdov, 13,51 ha občinskih gozdov, 5.375,58 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in
10,99 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 278,1 m3/ha, od tega 46,5 m3/ha
iglavcev in 231,6 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 7,3 m3/ha, od tega 1,5 m3/ha
iglavcev in 5,9 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Sevnica je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Brežice,
izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra
2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Sevnica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije
gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 4.500,47 ha,
– ekološke funkcije na površini 538,18 ha ter
– socialne funkcije na površini 153,24 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Sevnica določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim
prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Sevnica za
obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 247.654 m3, od tega
47.816 m3 iglavcev in 199.838 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 921,45 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 205,38 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita z ograjo v dolžini 1.810 m ter s količenjem ali
tulci v obsegu 13.990 kosov,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in
žuželkami, v obsegu 575 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj in grmišč na površini 49,5 ha ter druga podobna
dela v obsegu 17 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 2 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 15,0 km ter rekonstrukcija gozdnih vlak v dolžini 3,0 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Sevnica so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe
tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti
Sevnica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi,
določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Sevnica.
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sevnica je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta
bratov Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Sevnica, Savska cesta 24, Sevnica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija
v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sevnica.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-08-3/01/6
Ljubljana, dne 7. julija 2004.
EVA 2003-2311-0134
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

3773.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Pišece (2002–2011)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Pišece (2002–2011)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski
načrt gozdnogospodarske enote Pišece, št. 08-02/02 z dne
12. marca 2004, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2002 do
31. decembra 2011 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Pišece, ki meri 21.438,76
ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Brežice, v
občinah Brežice, Kozje, Krško, Bistrica ob Sotli, oziroma v
katastrskih občinah Podsreda, Križe, Bukovje, Drenovec,
Brezovica, Bizeljsko, Podgorje, Pavlova vas, Silovec, Sromlje, Zgornja Pohanca, Oklukova Gora, Arnovo selo, Volčje,
Curnovec, Blatno, Dednja vas, Pišece, Brezje, Vitna vas,
Stara vas, Župelevec, Bojsno, Piršenbreg, Globoko, Mali vrh,
Dečno selo, Artiče, Zgornji Obrež, Šentlenart, Brezina, Črnc,
Bukošek, Sela, Slogonsko, Vrhje, Jereslavec, Rakovec, Kapele, Podvinje, Gabrje, Veliki Obrež, Loče, Mihalovec, Mostec, Zakot, Brežice, Spodnja Pohanca, Gorjane, Podsreda,
Križe, Osredek, Kostanjek, Trebče, Kunšperk in Zagaj.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Pišece je z dnem 1. januarja
2002 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 8.291,59 ha, od katere je:
– 3.502,41 ha večnamenskih gozdov, 34,08 ha gozdov
s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi
niso dovoljeni, 4.755,10 ha gozdov s posebnim namenom, v
katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
– 2.058,76 ha državnih gozdov, 6.229,17 ha zasebnih
gozdov v lasti fizičnih oseb in 3,66 ha zasebnih gozdov v
lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 256,9 m3/ha, od tega 18,3 m3/ha
iglavcev in 238,6 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 7,2 m3/ha, od tega 0,6 m3/ha
iglavcev in 6,6 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Pišece je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Brežice,
izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega
gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Pišece določeno, da so najbolj poudarjene funkcije
gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 7.762,99 ha,
– ekološke funkcije na površini 879,98 ha ter
– socialne funkcije na površini 239,24 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Pišece določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim
prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Pišece za
obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 287.562 m3, od tega
19.659 m3 iglavcev in 267.903 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 960,51 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 321,81 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita z ograjo v dolžini 2.000 m ter s količenjem ali
tulci v obsegu 39.950 kosov,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in
žuželkami, v obsegu 1.100 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali z vzdrževanje
travinj in grmišč na površini 260 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 2,1 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 16,0 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Pišece so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe
tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Pišece v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2011 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Pišece.
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pišece je na vpogled na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta bratov
Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Bre-
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žice, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija
v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pišece.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-08-2/01/9
Ljubljana, dne 7. julija 2004.
EVA 2003-2311-0113
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

3774.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Bloke (2003–2012)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.US, 56/99
– ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Bloke (2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski
načrt gozdnogospodarske enote Bloke, št. 05-34/03 z dne
10. maja 2004, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2003 do
31. decembra 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Bloke, ki meri 7.121,08
ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna,
v občinah Cerknica in Bloke, oziroma v katastrskih občinah
Benete, Gradiško, Hiteno, Krajič, Ravne pri Topolu, Ravnik,
Runarsko, Strmca, Studenec, Topol, Velike Bloke, Veliki Vrh,
Volčje, Bločice, Hudi Vrh, Metulje, Nova vas in Studeno.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Bloke je z dnem 1. januarja
2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.011,08 ha, od katere je:
– 3.953,40 ha večnamenskih gozdov, 57,68 ha gozdov
s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski
ukrepi dovoljeni;
– 200,45 ha državnih gozdov, 3.741,71 ha zasebnih
gozdov v lasti fizičnih oseb in 68,92 ha zasebnih gozdov v
lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 208,5 m3/ha, od tega 127,1 m3/ha
iglavcev in 81,4 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 7,1 m3/ha, od tega 3,7 m3/ha
iglavcev in 3,4 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Bloke je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna,
izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega
gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih
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spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Bloke določeno, da so najbolj poudarjene funkcije
gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.624,92 ha,
– ekološke funkcije na površini 215,1 ha ter
– socialne funkcije na površini 59,81 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bloke določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim
prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Bloke za
obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 145.787 m3, od tega
87.792 m3 iglavcev in 57.995 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 569,63 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 121,10 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s premazom na površini 24,37 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in
žuželkami, v obsegu 100 delovnih dni,
– vzdrževanje protipožarnih presek v dolžini 2 km,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 12,4 ha, vzdrževanje vodnih površin
v obsegu 10 delovnih dni ter sadnja plodonosnih drevesnih
vrst v obsegu 8 delovnih dni,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 25,2 km ter rekonstrukcija gozdnih vlak v dolžini 48,0 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Bloke so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi
na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Bloke
v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Bloke.
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bloke je na vpogled na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne
enote Cerknica, Čabranska 1, Cerknica, in na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bloke.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-10/01/11
Ljubljana, dne 7. julija 2004.
EVA 2003-2311-0127
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na
dodano vrednost

Na podlagi 33., 35.a, 38., 39.b, 40., 40.a, 46., 52.d, 52.f,
52.i, 52.k, 52.m, 53., 54., 55., 56., 58. in 66. člena Zakona o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo in 45/04) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost (Uradni list RS, št. 17/04 in 45/04) se v 18. členu za
dosedanjim besedilom, ki postane prvi odstavek tega člena,
doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je za promet z neskupnostnim blagom v skladu
z ZDDV predpisana oprostitev plačila DDV, se ta oprostitev
nanaša tako na dobavo neskupnostnega blaga v Sloveniji kot
tudi na pridobitev neskupnostnega blaga znotraj Skupnosti v
smislu 3.a člena ZDDV.«
2. člen
19.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»19.a člen
(prenos blaga v drugo državo članico in pridobitev blaga
iz druge države članice z namenom vzpostavitve zaloge
blaga, namenjene nadaljnji prodaji)
(1) Če davčni zavezanec prenese blago iz svojega podjetja v drugo državo članico z namenom vzpostaviti zalogo
blaga pri kupcu, se takšen prenos blaga šteje za dobavo
blaga v skladu s 7.a členom ZDDV takrat, ko se takšna transakcija v drugi državi članici obravnava kot pridobitev blaga
znotraj Skupnosti.
(2) Če davčni zavezanec, identificiran za namene DDV
v drugi državi članici, prenese blago iz svojega podjetja v
drugi državi članici kupcu, ki je identificiran za namene DDV
v Sloveniji, z namenom vzpostavitve zaloge blaga pri kupcu,
se takšna transakcija obravnava kot pridobitev blaga znotraj
Skupnosti takrat, ko kupec izvzame blago iz zaloge in opravi
nadaljnjo prodajo blaga.
(3) Izraz »zaloge blaga pri kupcu« pomeni zaloge blaga,
ki so v lasti prodajalca in skladiščene v skladišču kupca (lastnem ali najetem). Skladiščeno blago se ne sme uporabljati od
trenutka, ko je dano v skladišče do trenutka, ko je prodano.
(4) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena
je dolžan v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne
podatke za nadzor nad zalogami blaga, ki jih je vzpostavil pri
svojem kupcu, še posebej pa:
1. državo članico, kamor je odposlal blago in v kateri je
vzpostavil zalogo blaga;
2. identifikacijsko številko za DDV kupca, pri katerem je
vzpostavil zalogo blaga, in ki mu jo je izdala država članica,
v kateri je vzpostavil zalogo blaga;
3. datum odpošiljanja blaga v drugo državo članico;
4. datum, ko kupec prejme blago v svoje skladišče;
5. skupno vrednost blaga v zalogi v tolarjih;
6. opis blaga v zalogi;
7. količino blaga v zalogi in
8. datum, ko kupec izvzame blago iz zaloge in se šteje,
da je opravljena dobava skladiščenega blaga.
(5) Kupec blaga iz drugega odstavka tega člena je
dolžan v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne
podatke za nadzor nad zalogami blaga, ki jih ima v svojem
skladišču, še posebej pa:
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1. državo članico, iz katere je bilo blago odposlano;
2. identifikacijsko številko za DDV dobavitelja blaga, ki
mu jo je izdala država članica, iz katere je bilo blago odposlano;
3. datum odpošiljanja blaga iz druge države članice;
4. datum, ko prejme blago v svoje skladišče;
5. skupno vrednost blaga v zalogi v tolarjih;
6. opis blaga v zalogi;
7. količino blaga v zalogi in
8. datum, ko izvzame blago iz zaloge in se šteje, da je
opravljena pridobitev skladiščenega blaga.«
3. člen
V 24. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Davčni organ vodi evidenco dobav novih prevoznih
sredstev iz tretjega odstavka tega člena za namene izmenjave podatkov o dobavah novih prevoznih sredstev med
državami članicami.«
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ZDDV, nastane obveznost obračuna DDV na dan, ko je izdan račun.
(3) Če je bila opravljena pridobitev blaga in je bil izdan
račun do roka, ki je določen v drugem odstavku 19.a člena
ZDDV, oseba, ki opravi pridobitev blaga pa računa ne prejme
do tega roka, nastane obveznost obračuna DDV na petnajsti
dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bila opravljena
pridobitev blaga.«
9. člen
V 48. členu se doda deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Če so storitve, ki se opravijo na neskupnostnem
blagu, medtem ko je blago v prostem skladišču, v prosti coni
ali v carinskem skladišču, oproščene plačila DDV v skladu z
32. členom ZDDV, deklarant, ne glede na prvi do osmi odstavek tega člena, ne more zahtevati, da se vrednost teh
storitev izključi iz davčne osnove za obračun DDV od uvoza
blaga.«

4. člen
V 27. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Tuji osebi se ni potrebno identificirati za namene
DDV, če na ozemlju Slovenije ne bo opravila obdavčenega
prometa, od katerega bi morala v skladu z ZDDV obračunati
DDV.«

10. člen
V 62. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »in
upravljanje z njimi«.

5. člen
V 29. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za storitve iz 18.a, 18.b, 18.c in 18.d člena ZDDV,
ki jih opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, je
plačnik DDV v skladu s 3. točko prvega odstavka 12. člena
ZDDV oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji, ki
predloži izvajalcu storitve svojo identifikacijsko številko za
DDV, na podlagi katere se kraj obdavčitve prenese v Slovenijo.«

»79. člen
(najem oziroma zakup nepremičnin)
(1) Najem oziroma zakup nepremičnin iz 2. točke prvega
odstavka 27. člena ZDDV pomeni dajanje nepremičnin v najem oziroma zakup (šifra standardne klasifikacije dejavnosti:
K/70.2) . Vključuje tudi dajanje nepremičnin v podnajem.
(2) Temeljna značilnost pogodbe o najemu oziroma
zakupu nepremičnin (vključno s podnajemom) za namene
uporabe 2. točke prvega odstavka 27. člena ZDDV je, da je
najemniku oziroma zakupniku za dogovorjeno obdobje (za
plačilo) dana pravica, da neovirano zaseda točno določeno
nepremičnino ali njen del kot, da bi bil njen lastnik in da iz te
pravice izključi vsako drugo osebo.
(3) Če storitev nima značilnosti najema oziroma zakupa nepremičnin iz drugega odstavka tega člena, je pa
povezana z uporabo oziroma koriščenjem nepremičnine, pri
čemer le-to predstavlja njen postranski oziroma spremljajoči
del (na primer: uporaba športnih objektov, rezervacija mize
v restavraciji, postavitev prodajnega avtomata znotraj nepremičnine, uporaba WC...), je obdavčitev takšne storitve
odvisna od vsebine storitve.«

6. člen
V 31. členu se za dosedanjim besedilom, ki postane prvi
odstavek tega člena, doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se cestni prevoz potnikov ne opravi le po Sloveniji, se DDV obračuna od dela prevoza, ki je opravljen po
Sloveniji. Za namene določitve dela prevoza, ki je opravljen
po Sloveniji, mora davčni zavezanec celotno plačilo za
opravljeno prevozno storitev razdeliti sorazmerno prevoženi
razdalji po Sloveniji in prevoženi razdalji v drugih državah,
na ozemlju katerih je bila opravljena storitev prevoza potnikov.«
7. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
(19. člen ZDDV)
Če je račun izdan v istem davčnem obdobju v katerem
je opravljena dobava blaga oziroma opravljena storitev, nastane obveznost obračuna DDV na dan, ko je izdan račun.«
8. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen
(obveznost obračuna DDV pri pridobivanju blaga znotraj
Skupnosti)
(1) Če je bila opravljena pridobitev blaga, račun pa ni bil
izdan do roka, ki je določen v drugem odstavku 19.a člena
ZDDV, nastane obveznost obračuna DDV na petnajsti dan
meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bila opravljena pridobitev blaga.
(2) Če je bila opravljena pridobitev blaga in je bil račun
izdan do roka, ki je določen v drugem odstavku 19.a člena

11. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:

12. člen
V 85. členu se v dosedanjem besedilu, ki postane prvi
odstavek tega člena, besedilo »drugim ustreznim dokumentom« nadomesti z besedilom »drug ustrezni dokument«, na
koncu pa se doda stavek, ki se glasi: »Uvoznik mora v carinski deklaraciji navesti podatke o prejemniku blaga iz druge
države članice, vključno z njegovo identifikacijsko številko
za DDV.«
Dodata se drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če je uvoznik blaga oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji, je uvoz blaga na njeno zahtevo oproščen
plačila DDV v skladu z 28.a členom ZDDV, če uvoznik lahko
ob uvozu dokaže, da je blago namenjeno za dobavo v drugo
državo članico pod pogoji iz 31.a člena ZDDV.
(3) Če je uvoznik blaga oseba, identificirana za namene DDV v drugi državi članici, je uvoz blaga na njeno zahtevo oproščen plačila DDV v skladu z 28.a členom ZDDV,
če lahko ob uvozu dokaže, da bo blago preneseno v drugo
državo članico ali da bo dobavljeno drugi osebi, identificirani
za namene DDV v drugi državi članici pod pogoji iz 31.a
člena ZDDV.«
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13. člen
V 86. členu se na koncu prvega odstavka doda bese-

»Kot izvoz v smislu 1. točke 31. člena ZDDV se šteje
tudi dobava blaga, ki se odpošlje ali odpelje izven Skupnosti
iz druge države članice.«
Šesti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(6) Če je neskupnostno blago preprodano na ozemlju
Slovenije, davčni zavezanec dokazuje izvozno dobavo s
prevoznim ali drugim ustreznim dokumentom, iz katerega
mora biti nedvomno razvidno, da je blago zapustilo carinsko
območje Skupnosti.«
14. člen
V 88. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki
se glasita:
»(2) Če blago odpošlje ali odpelje iz Slovenije v drugo
državo članico oseba, ki pridobi blago ali druga oseba za
njen račun, lahko dobavitelj blaga poleg računa in namesto
dokumenta iz prvega odstavka tega člena kot dokazilo, da
je bilo blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico,
uporabi tudi pisno izjavo o prevozu blaga v drugo državo
članico, ki jo podpiše prevzemnik blaga.
(3) V izjavi o prevozu blaga iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni naslednji podatki:
– ime in naslov dobavitelja;
– številka in datum računa za dobavljeno blago;
– ime, naslov in identifikacijska številka za DDV kupca;
– prevozno sredstvo, s katerim bo blago odpeljano, s
številko prometnega dovoljenja;
– namembni kraj v drugi državi članici in
– navedba, da je kupec pripravljen slovenskemu davčnemu organu posredovati kakršnekoli informacije glede namembnega kraja tega blaga.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
15. člen
Za 88. členom se doda nov 88.a člen, ki se glasi:
»88.a člen
(32. člen ZDDV)
(1) V skladu z drugim odstavkom 32. člena ZDDV je
plačila DDV oproščena dobava blaga, dokler je blago pod
carinskim nadzorom v okviru ene od carinsko dovoljenih rab
ali uporab blaga iz prvega odstavka 32. člena ZDDV. Kot dobava blaga se šteje tako dobava v smislu 1. točke 3. člena
ZDDV kot tudi pridobitev v smislu 3.a člena ZDDV, dokler je
to blago pod carinskim nadzorom.
(2) Oprostitev plačila DDV za storitve, povezane z
vnosom blaga v prosto cono, prosto skladišče ali carinsko
skladišče, oziroma iznosom iz cone ali skladišča, ter oprostitev plačila DDV za storitve na blagu v prostih conah, prostih
in carinskih skladiščih, se nanaša tudi na blago iz četrtega
odstavka 86. člena tega pravilnika.
(3) Za storitve na blagu v prostih conah, prostih in
carinskih skladiščih, ki so oproščene plačila DDV, se štejejo storitve, ki jih je v skladu s carinskimi predpisi mogoče
opraviti na blagu, medtem ko je blago v postopku carinskega
skladiščenja ali medtem ko je blago v prosti coni ali v prostem skladišču.
(4) Oprostitev plačila DDV se ne nanaša na storitve:
– ki se ne opravijo v prostorih proste cone ali prostega
oziroma carinskega skladišča;
– ki se opravijo na blagu, ki je vneseno v prosto cono,
prosto skladišče ali v carinsko skladišče, vendar ima to blago
carinski status blaga Skupnosti in ni namenjeno izvozu iz
Skupnosti;
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– predelave blaga, za katerega je začet postopek aktivnega oplemenitenja ali predelave pod carinskim nadzorom,
ne glede na to, ali se te storitve opravijo v prostorih carinskega skladišča ali ne.
(5) Če storitve, ki so oproščene plačila DDV v skladu
z drugim odstavkom 32. člena ZDDV, povečujejo vrednost
blaga in je v skladu z 20. členom ZDDV nastala obveznost
obračuna DDV od uvoza blaga, se vrednost storitev, ki so bile
opravljene na blagu, upošteva pri določitvi davčne osnove za
obračun DDV od uvoza blaga.«
16. člen
V 90. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Račun iz prejšnjega odstavka mora biti izdan najmanj enkrat za davčno obdobje.«
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določbe tega člena se nanašajo na dobave blaga
in opravljanje storitev, za katere se šteje, da je kraj obdavčitve Slovenija.«
17. člen
V 91. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se račun iz prvega odstavka tega člena izda za
opravljen oproščen promet v zvezi s katerim dobavitelj nima
pravice do odbitka vstopnega DDV, mora dogovor, ne glede
na drugi odstavek tega člena, vsebovati najmanj:
– dogovor, da dobavitelj pooblašča kupca oziroma naročnika za izdajo računa;
– čas trajanja dogovora;
– dogovor, da bo dobavitelj sprejel takšen račun v času
trajanja dogovora kot svoj lasten račun in
– v primeru, da bo tretja oseba izdala račun v imenu in
za račun kupca oziroma naročnika tudi dogovor, da bo kupec
oziroma naročnik o tem obvestil dobavitelja.«
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane nov četrti
odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z
besedilom »drugega in tretjega odstavka tega člena«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane nov peti
odstavek, se za besedo »drugi« dodata besedi »oziroma
tretji«.
18. člen
V 92. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki se
glasita:
»(4) V skladu s 4. točko prvega odstavka 34. člena
ZDDV davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene
DDV, na izdanih računih ni treba navajati identifikacijske
številke za DDV naročnika ali kupca, kadar ta ni določen kot
plačnik DDV v skladu z 12. členom ZDDV.
(5) V skladu s 7. točko prvega odstavka 34. člena ZDDV
se kot datum opravljene dobave blaga vpiše datum obdavčljivega dogodka, to je datum, ko kupec prevzame odgovornost
za blago in pridobi pravico razpolagati z blagom kot lastnik,
in ki se določi na primer s pogodbo, paritetno klavzulo, datumom odpošiljanja blaga, datumom prejema blaga.«
19. člen
V 96. členu se v prvem odstavku v tretji alinei črta besedilo »ter svojo davčno številko«.
20. člen
V 101. členu se v tretjem odstavku besedilo »najkasneje do roka za predložitev obračuna DDV za davčno obdobje«
nadomesti z besedilom »najkasneje do zadnjega delovnega
dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja«.
21. člen
V 102. členu se besedilo »najkasneje do roka za predložitev obračuna DDV« nadomesti z besedilom »najkasneje
do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku
davčnega obdobja, na katerega se plačilo nanaša«.
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22. člen
V 113. členu se v prvem odstavku za besedo »blaga«
doda besedilo »oziroma storitev«.
23. člen
V 133. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena
mora predložiti obrazec KP-O pristojnemu davčnemu organu.«
24. člen
V 134. členu se besedna zveza »davčni zavezanec
– prejemnik blaga« v različnih sklonih nadomesti z besedilom
»prejemnik blaga« v ustreznem sklonu.
V tretji alinei točke A prvega odstavka se črtata besedi
»davčnega zavezanca«.
25. člen
V 141. členu se v devetem odstavku v prvem stavku za
besedo »predložiti« doda beseda »pristojnemu«.
26. člen
V 169. členu se v prvem odstavku v deveti alinei v besedilu v oklepaju črtata besedi »prvega odstavka«.
V deseti alinei se besedi »je oproščen« nadomestita z
besedama »so oproščene«.
Enajsta do osemnajsta alinea se spremenijo tako, da
se glasijo:
» – v stolpec 11 se vpiše znesek davčne osnove, od
katere je na računih, izdanih v skladu s 34. členom ZDDV,
obračunan DDV po stopnji 8,5%;
– v stolpec 12 se vpiše znesek DDV, ki je na računih,
izdanih v skladu s 34. členom ZDDV, obračunan po stopnji
8,5%;
– v stolpec 13 se vpiše znesek davčne osnove, od
katere je na računih, izdanih v skladu s 34. členom ZDDV,
obračunan DDV po stopnji 20%;
– v stolpec 14 se vpiše znesek DDV, ki je na računih,
izdanih v skladu s 34. členom ZDDV, obračunan po stopnji
20%;
– v stolpec 15 se vpiše znesek davčne osnove, od
katere je na računih, izdanih v skladu s 35. členom ZDDV,
obračunan DDV po stopnji 8,5%;
– v stolpec 16 se vpiše znesek DDV, ki je na računih,
izdanih v skladu s 35. členom ZDDV, obračunan po stopnji
8,5%;
– v stolpec 17 se vpiše znesek davčne osnove, od
katere je na računih, izdanih v skladu s 35. členom ZDDV,
obračunan DDV po stopnji 20%;
– v stolpec 18 se vpiše znesek DDV, ki je na računih,
izdanih v skladu s 35. členom ZDDV, obračunan po stopnji
20%.«
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V stolpec 10 knjige izdanih računov se vpiše tudi
vrednost dobav novih prevoznih sredstev v drugo državo članico, ki jo opravi davčni zavezanec, identificiran za namene
DDV v Sloveniji, osebi, ki ni identificirana za namene DDV, in
je takšna dobava oproščena plačila DDV v skladu z 2. točko
31.a člena ZDDV.«
27. člen
V prilogi XVI (Obrazec I-RAČ) se naslov nad stolpci 11
do 14 »DAVČNIM ZAVEZANCEM« nadomesti z naslovom
»Po računih na podlagi 34. člena ZDDV«.
Naslov nad stolpci 15 do 18 »KONČNIM POTROŠNIKOM« se nadomesti z naslovom »Po računih na podlagi
35. člena ZDDV«.
28. člen
V prilogi XXIV (Obrazec DDV-P3) se besedilo pod zaporednima številkama 08 in 16 spremeni tako, da se glasi:
»ime in priimek odgovorne osebe«.
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29. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2004.
Št. 426-02-20/2003/30
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
EVA 2004-1611-0147
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

3776.

Obvestilo o potrditvi iz 12. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku
na dodano vrednost (ZDDV-D)

OBVESTILO
o potrditvi iz 12. člena Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o davku na dodano
vrednost (ZDDV-D)
Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
45/04; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-D) minister za finance
potrjuje, da je bil glede začetka uporabe 7. člena ZDDV-D
dne 29. junija 2004 zaključen postopek posvetovanja v skladu z 29. členom Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977
o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih
– Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova
za odmero (77/388/EGS) s spremembami.
V skladu s prvim odstavkom 12. člena ZDDV-D se začne 7. člen ZDDV-D, ki vsebuje spremembe in dopolnitve
32. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo), uporabljati
naslednji dan po objavi tega obvestila.
Št. 426-02-20/2003/31
Ljubljana, dne 22. julija 2004.
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

BANKA SLOVENIJE
3777.

Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem
obsegu likvidnosti, ki jo mora banka
zagotavljati

Na podlagi 74. člena in 92. člena v zvezi s 6. točko
91. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 102/
00, 59/01, 55/03 in 42/04) ter 15. člena in prvega odstavka
31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02
in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu
likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
1
V prvi točki sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki
jo mora banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 82/01, 108/01,
28/02, 5/03, 15/03, 65/03, 42/04 in 62/04; v nadaljevanju:
sklep) se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
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»S tem sklepom je za banke in tiste hranilnice, ki so
pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje poslov
v tujih plačilnih sredstvih, (v nadaljnjem besedilu: banke)
določen način izračuna količnikov likvidnosti, najmanjši obseg likvidnosti, ki jo mora zagotavljati banka ter obveznost
poročanj bank.«
2
V 4. točki sklepa se druga alinea spremeni tako, da se
glasi:
– » v dolžniške vrednostne papirje, ki jih je izdala Republika Slovenija in v dolžniške vrednostne papirje z jamstvom
Republike Slovenije.«
3
V drugem odstavku 8. točke sklepa se besedilo »manjšega od zneska vpisanih blagajniških zapisov Banke Slovenije v tolarjih ali zneska 7-dnevne začasne prodaje deviz Banki
Slovenije« nadomesti z besedilom »120% zneska 7-dnevne
začasne prodaje deviz Banki Slovenije«.
4
V drugem odstavku 9. točke sklepa se besedilo »manjšega od zneska vpisanih blagajniških zapisov Banke Slovenije v tolarjih ali zneska 7-dnevne začasne prodaje deviz Banki
Slovenije« nadomesti z besedilom »120% zneska 7-dnevne
začasne prodaje deviz Banki Slovenije«.
5
Tretji odstavek 9. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Devizna pozicija po tem sklepu je vsota vseh bilančnih
deviznih aktivnih postavk (vsota drugega in tretjega razreda,
pri čemer tretji razred predstavljajo terjatve oziroma obveznosti s preostalo dospelostjo 181 dni in več), zmanjšana za
vsoto vseh bilančnih deviznih pasivnih postavk drugega in
tretjega razreda. Banka ima dolgo devizno pozicijo, če je
vsota bilančnih aktivnih deviznih postavk večja od vsote
bilančnih pasivnih deviznih postavk. Pri izračunu devizne
pozicije banka bilančnim postavkam prišteva tudi terminske
in spot posle (postavki A101 in L081 v Poročilu o količnikih
likvidnosti KL-1).«
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3778.

Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02) je
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na
12. redni seji dne 14. 4. 2004 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVIL
obveznega zdravstvenega zavarovanja

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/3 – prečiščeno besedilo, 35/03 in 78/03) se
v 2. členu v 21. točki besede »četrtem odstavku 158. člena«
nadomesti z besedami »prvem odstavku 103. člena«.
2. člen
V 20. členu se na koncu prvega stavka doda besedilo
»in nujnega zdravljenja«.
3. člen
V 30. členu se v prvem odstavku črta 2. točka, 3., 4.
in 5. točka, ki postanejo 2., 3. in 4. točka, pa se spremenijo
tako, da se glasijo:
»2. mostička, če manjkajo zavarovani osebi najmanj
trije zobje zapored ali pet zob v dveh vrzelih ali več vrzelih v
istem ali v obeh kvadrantih iste čeljusti oziroma v zaporedju,
če so vrzeli prekinjene le z enim prisotnim zobom;
3. snemne delne proteze, če manjkajo:
– trije ali več zob zapored in izdelava mostička iz statičnih ali drugih strokovnih vidikov ni možna;
– trije ali več zob na koncu zobne vrste (najmanj kočniki) enostransko in ob tem še najmanj dva zoba v istem ali
drugem kvadrantu v isti čeljusti;
– zobje v več vrzelih in vsaka od njih predstavljala pravico do mostička, a je cena za protezo nižja kot za mostiček;
4. totalne proteze, če manjkajo zavarovani osebi vsi
zobje v eni čeljusti.«
4. člen
Prvi odstavek 33. člena se črta.
5. člen
V 36. členu se v drugem odstavku beseda »sanitetni«
nadomesti z besedo »obvezilni«.
6. člen
V 5. točki prvega odstavka 38. člena se beseda »sanitetnega« nadomesti z besedo »obvezilnega«.
7. člen
V 3. točki prvega odstavka 54. člena se za besedo
»sredstvom« doda besedilo »ali osebnim avtomobilom«.
8. člen
V 65. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(1) V času zdravljenja v bolnišnici, kliniki, inštitutu ali v
času zdraviliškega zdravljenja, zagotovi izvajalec zavarovani
osebi:
1. voziček za prevoz bolnika;
2. otroški tricikel;
3. sobno dvigalo;
4. trapez za obračanje;
5. negovalno posteljo, varovalno posteljno ograjo, posteljno mizico;
6. prenosni nastavljiv hrbtni naslon;
7. blazine za preprečevanje preležanin;
8. toaletni stol;
9. dvigalo za kopalnico;
10. nastavek za toaletno školjko;
11. sedež za kopalno kad;
12. raztopine in materiale za zdravstveno nego iz sedmega in osmega odstavka 89. člena pravil;
13. predloge, hlačne predloge (plenice) za enkratno
uporabo ali vpojne in nepropustne hlačke za večkratno uporabo pri bolezenski inkontinenci;
14. katetre iz prvega, četrtega in petega odstavka
89. člena pravil;
15. terapevtski valj, žogo, gibalno desko in blazine;
16. navadna stojka;
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17. bergle;
18. hodulje.«
V tretjem odstavku se za besedama »materialnih stroškov« doda pika, besedilo do konca stavka pa se črta.
9. člen
V 70. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Otrok do 1. leta starosti, ki se zaradi hude deformacije stopal zdravi konzervativno, je upravičen do ortopedskih
čevljev po Schejnu.«
10. člen
V 80. členu se na koncu besedila 7. točke pika nadomesti s podpičjem.
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi: »8. psevdofakiji.«
11. člen
V 3. točki 84. člena se na koncu besedila črta podpičje
in doda besedilo »ali po exenteraciji;«.
12. člen
Za drugim odstavkom 85. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavarovana oseba je upravičena do slušnega aparata le, če ga tudi uporablja. Po prejemu testnega slušnega
aparata in po opravljenih vajah za uporabo aparata, se mora
zavarovana oseba v treh mesecih oglasiti pri dobavitelju, ki
preveri, če ga je zavarovana oseba dejansko uporabljala. Po
opravljenih vajah za uporabo aparata in ugotovitvi, da ga zavarovana oseba uporablja, izda napotni zdravnik naročilnico.
Če zavarovana oseba slušnega aparata ne uporablja, ga je
dolžna vrniti dobavitelju, ki v tem primeru od zavoda ne more
zahtevati plačila za slušni aparat ali druge stroške.«
13. člen
89. člen se spremeni tako, da se glasi:
»89. člen
(1) Zavarovana oseba ima glede na svoje zdravstveno
stanje pravico tudi do:
1. rokavic za poganjanje vozička;
2. usnjenih rokavic za zaščito prizadete roke ali prstov;
3. elastičnih rokavic, če po radikalni operaciji dojke roka
močno zateka;
4. kilnega pasu pri inoperabilni umbilikalni, ingvinalni
ali femoralni kili;
5. elastične kompresijske nogavice pri klinično manifestni obliki limfedema spodnjega uda po tumorskih operacijah v mali medenici ali testisih, če jih predpiše specialist
ustrezne specialnosti;
6. zaščitne čelade, če gre za otroka z epilepsijo ali težko
prizadetostjo;
7. setov za samoinjiciranje;
8. urinskega katetra za enkratno uporabo;
(2) Zavarovana oseba s kolostomo, ileostomo ali urostomo ima pravico do:
1. vrečk za stomo ali vrečk za stomo z vgrajeno kožno
podlogo;
2. kožnih podlog (ploščic) za stomo, če uporablja vrečke
brez vgrajene kožne podloge;
3. pasu za stomo;
4. prevlek za zbirno vrečko;
5. paste in prahu za nego kože;
6. pripomočkov za irigacijo, ki obsega irigacijski sistem
s konusom, rokavnik in zamašek za stomo če si zavarovana
oseba irigira kolostomo;
(3) Zavarovana oseba s traheostomo je upravičena
do:
1. endotrahealne kanile (kovinske, plastične);
2. kanile z govorno valvulo;
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3. traku za fiksacijo kanile;
4. kožne podlage za zaščito kože ob kanili;
5. filter za traheostomo, če uporablja kanilo ali filter za
traheostomo za lepljenje na kožo, če ne uporablja kanile;
6. rutke za traheostomo;
7. ščitnika za traheostomo pri tuširanju;
(4) Zavarovana oseba z dihalnimi težavami je upravičena do:
1. merilca pretoka zraka pri stalnih dihalnih težavah,
2. nastavka z masko ali ustnika za dajanje zdravila, če
gre za otroka do 15. leta starosti, ki običajnega zdravila v
obliki razpršila ne more uporabljati;
3. razpršilca zraka in zdravil (inhalatorja);
4. aspiratorja;
5. aspiracijskih katetrov;
6. katetrov za dovajanje kisika (nazalnih, binazalnih).
(5) Zavarovana oseba je pri inkontinenci urina upravičena do:
1. urinalkondomov s potrebnimi dodatki in zbiralnika za
seč (urinala) ali
2. stalnega urinskega katetra in vrečk za seč ali
3. predlog, hlačnih predlog (plenic) za enkratno uporabo
ali vpojnih in nepropustnih hlačk za večkratno uporabo pri
bolezenski inkontinenci urina ali blata.
(6) Zavarovana oseba, ki se zdravi zaradi sladkorne
bolezni je upravičena do:
1. diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze
v krvi, pri upravičenosti do aparata za določanje glukoze v
krvi;
2. diagnostičnih trakov za optično čitanje glukoze v krvi
in urinu;
3. prožilne naprave in lancet, kadar obvlada samokontrolo;
4. največ treh mehanskih injektorjev za zdravljenje
sladkorne bolezni z inzulinom, glede na število inzulinov, ki
se odmerjajo s pomočjo mehanskega injektorja;
5. brizg, igel za dajanje inzulina, kadar ne uporablja
mehanskega injektorja.
(7) Zavarovana oseba ima pravico do materialov za
zdravstveno nego na domu, ki jo izvajajo njeni svojci ali
sama. Ti materiali so vata, gaza oziroma seti, krep povoji,
komprese, vatiranci in lepilni trakovi za pritrditev povoja.
(8) Zavarovana oseba ima pravico do raztopin za zdravstveno nego na domu, ki jo izvajajo njeni svojci ali sama.
Seznam teh raztopin določi upravni odbor zavoda.«
14. člen
Prvi odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovana oseba ima pravico do aparata za določanje glukoze v krvi:
1. kadar se zaradi nestabilne sladkorne bolezni trajno
zdravi z inzulinom in je usposobljena za izvajanje samokontrole,
2. pri kombiniranem peroralnem zdravljenju, pri katerem
je pričakovati prehod na inzulinsko zdravljenje, če je zavarovana oseba usposobljena spremljati zdravljenje na osnovi
rezultatov samokontrole,
3. v času nosečnosti in dojenja pri gestacijskem diabetesu.«
15. člen
V 95. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavarovana oseba z napredovanim pljučnim rakom,
ima pa ob tem še kronično hipoksemično respiracijsko insuficienco zaradi spremljajoče KOPB je upravičena do zdravljenja s kisikom na domu s pomočjo koncentratorja kisika.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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16. člen
V prvem odstavku 97. člena se v 17. točki na koncu
besedila pika nadomesti s podpičjem in doda nova 18. točka,
ki se glasi:
»18. aparat za določanje glukoze v krvi v času nosečnosti in dojenja pri gestacijskem diabetesu.«.
17. člen
V 114. členu se v tretjem odstavku v 15. točki besedilo
»3 leta« nadomesti z besedilom »5 let«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zavarovana oseba s traheostomo, je upravičena
do:
1. največ 30 kosov kožnih podlag za zaščito kože ob
kanili na mesec,
2. največ 30 filtrov za traheostomo za kanilo na mesec
ali
3. največ 30 kosov filtrov za traheostomo za lepljenje na
kožo (ne na kanilo) na mesec,
4. največ 5 rutk za traheostomo na leto,
5. traku za fiksacijo kanile na 21 dni,
6. enega ščitnika za traheostomo pri tuširanju na eno
leto.«
18. člen
V 3. točki prvega odstavka 118. člena se številka »5«
nadomesti s številko »6«.
19. člen
Drugi odstavek 141. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) V osnovo se štejejo vsa nadomestila, ki jih je zavarovanec prejel iz naslova delovnega razmerja, nadomestila
za brezposelnost, starševska nadomestila in nadomestila,
izplačana v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.
V osnovo se ne štejejo nadomestila, ki so bila izplačana v
breme pokojninskega in invalidskega zavarovanja.«

»v«.

20. člen
V 143. členu se za besedo »prispevkov« doda predlog

21. člen
V prvem odstavku 154. člena se za besedama »vozne
karte« doda besedilo »oziroma ustreznega dokazila, iz katerega je razvidno, da je bil prevoz plačan, in sicer«.
22. člen
V prvem odstavku 159. člena se črta besedilo »pri enoti
zavoda,«.
23. člen
Črta se zadnji stavek 178. člena.
24. člen
V prvem odstavku 181. člena se beseda »izbrani« nadomesti z besedo »osebni«.
25. člen
Prvi odstavek 188. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Osebni zobozdravnik oziroma specialist protetik,
ki je prejel pooblastila od osebnega zobozdravnika, mora
pred pričetkom izdelave zobno-protetičnih nadomestkov
predložiti Zavodu načrt protetične rehabilitacije, na podlagi
katere naj bi bili izdelani nadomestki. Predlog načrta mora
izdelati osebni zobozdravnik oziroma specialist – protetik,
ki je prejel pooblastila od osebnega zobozdravnika. Predlogu mora biti priložen tudi delovni nalog zobotehničnemu
laboratoriju, ki mora vsebovati tudi opredelitve o zahtevanih
izdelkih oziroma storitvah, obliki in barvi zob, uporabljenih
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materialih in drugih posebnostih. Predlog protetične rehabilitacije mora vsebovati podatek, če je oseba že pred tem imela
pripomoček, kakšen je ta bil in kdaj je bil izdelan. Predlog
mora biti podpisan tudi s strani zavarovane osebe, ki s tem
potrdi soglasje s predlogom in seznanitev o načrtovani rehabilitaciji. Potrditev je potrebna za izdelavo vseh mostičkov in
protez ter solitarnih prevlek, ki so med seboj povezane, ne
pa za solo prevleke, ki predstavljajo nosilce za zaponke in
naslonke ali če gre za posamično solo prevleko ali krono.
Osebni zobozdravnik oziroma specialist, ki izdela protetični
nadomestek mora zagotoviti sledljivost uporabljenih kovin in
v dokumentaciji zavarovane osebe hraniti tudi certifikat za
uporabljeno kovino ali druge materiale.«
26. člen
V 198. in naslednjih členih se beseda »sklep« nadomesti z besedo »odločba« v ustreznih sklonih in številu.
V prvem stavku drugega odstavka se beseda »najpozneje« nadomesti z besedo »praviloma«.
27. člen
V drugem odstavku 200. člena se besedi »odobrila
komisija« nadomestita z besedilom »odobril imenovani
zdravnik«.
28. člen
V 210. členu se na koncu prvega stavka drugega odstavka pred piko doda besedilo »in imajo stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji«.
Črta se drugi stavek drugega odstavka.
V tretjem stavku drugega odstavka se številka »50«
nadomesti s številko »30«.
29. člen
V 212. členu se v 2., 3. in 4. točki prvega odstavka
beseda »specialisti« nadomesti z besedama »napotni
zdravniki«.
V drugem odstavku se beseda »specialisti« nadomesti
z besedama »napotni zdravniki«.
V prvem stavku tretjega odstavka se besedi »zdravniki
– specialisti« nadomestita z besedama »napotni zdravniki«.
V četrtem odstavku se besedilo »pošlje zavarovano
osebo z napotnico k pooblaščenemu zdravniku – specialistu« nadomesti z besedilom »izda napotnico za napotnega
zdravnika«.
30. člen
V 216. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavarovana oseba, ki je upravičena do kontaktnih
leč (enega para ali ene leče) lahko uveljavlja enkratno povračilo stroškov tudi za večje število kontaktnih leč, katerih
življenjska doba, ki jo je določil proizvajalce, je krajša od trajnostne dobe določene s pravili, vendar le v okviru cenovnega
standarda za en par ali eno lečo.«
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in
peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedo »Za« doda beseda »vzdrževanje,«, za besedo »popravila« pa se dodata besedi »zamenjave delov«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Zavarovana oseba uveljavlja pravico do vzdrževanja, popravila in zamenjav delov pripomočkov iz prvega
odstavka 66. člena pravil na podlagi predhodne odobritve
zavoda.«
31. člen
V prvem odstavku 231. člena se za besedama »družinskega člana,« doda besedilo »razlogov iz drugega in tretjega
odstavka 40. člena pravil,«.
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32. člen
V prvem odstavku 234. člena se za številko »3« doda
beseda »delovnih«.

OBČINE

33. člen
V prvem odstavku 238. člena se številka »15« nadomesti s številko »8«.

DIVAČA

34. člen
V prvem odstavku 239. člena se besede »roku 15 dni po
prejemu sklepa« nadomesti z besedami »treh delovnih dneh
od vročitve odločbe«.
35. člen
V 243. členu se v prvem odstavku številka »15« nadomesti s številko »8«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če zdravstvena komisija ne izda sklepa v roku iz
prejšnjega odstavka in če ga tudi na novo zahtevo ne izda
v nadaljnjih 7 dneh, sme zavarovana oseba skladno z Zakonom o delovnih in socialnih sodiščih vložiti tožbo, kot če bi
bila njena pritožba zavrnjena.«
36. člen
V prvem odstavku 253. člena se besede »v četrtem
odstavku 158. člena« nadomestijo z besedami »v prvem
odstavku 103. člena«.
37. člen
V 257. členu se črta besedilo »ne sme sodelovati«.
38. člen
Prvi stavek drugega odstavka 271. člena se spremeni
tako, da se glasi: »Določba prvega odstavka 159. člena pravil
se prične izvajati najkasneje s 1. 7. 2005.«
39. člen
Za 271. členom se dodata nova 271.a člen in 271.b
člen, ki se glasita:
»271.a člen
Zavod zagotavlja pripomočke iz 13. točke prvega odstavka 65. člena pravil do 1. 10. 2004. Od takrat dalje zagotavljajo te pripomočke domovi za starejše, drugi splošni in
posebni socialni zavodi in zavodi za usposabljanje iz svojih
materialnih stroškov v skladu s Splošnim dogovorom za leto
2004.

3779.

Št. 14. 4. 2004
Ljubljana, dne 12. februarja 2004.
Predsednica skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ana Mokorel l. r.

10205

Pogoji za uporabo plakatnih mest za volilno
kampanjo

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, 62/94 in 17/97) objavlja Občina Divača

POGOJE
za uporabo plakatnih mest za volilno kampanjo
1
Občina Divača daje organizatorjem volilne kampanje
na razpolago brezplačna plakatna mesta na treh lokacijah s
plakatno površino 1m x 1m.
2
Plakatna mesta so na naslednjih lokacijah:
– v Divači na parkirnem prostoru nasproti pošte,
– v Senožečah pri avtobusni postaji,
– v Vremskem Britofu pri športnem igrišču.
3
Na drugih lokacijah je možno plakatiranje na krajevno
običajnih mestih na krajevno običajen način in v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Divača (Uradni list RS,
št. 37/97, 66/03 in 116/03).
4
Organizatorji volilne kampanje morajo vloge za določitev
plakatnih mest oddati najkasneje do 6. septembra 2004 do
12. ure na naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215
Divača, s pripisom »Volitve poslancev v Državni zbor«.
5
Žrebanje bo opravljeno 6. septembra 2004 ob 13.30 v
prostorih Občine Divača.
6
Ti pogoji začnejo veljati takoj in se objavijo v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

271.b člen
Določbe tretjega odstavka 85. člena, prvega odstavka
188. člena in četrtega odstavka 212. člena pravil se pričnejo
izvajati najkasneje 1. 1. 2005.«
40. člen
Te spremembe in dopolnitve pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje minister,
pristojen za zdravje in začnejo veljati petnajsti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stran

KOBARID
3780.

Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest
organizatorjem volilne kampanje – s pogoji za
dodelitev in izvedbo plakatiranja

Občinski svet občine Kobarid na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97 in
18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00,
79/00, 53/02 in 74/02), je na 17. redni seji dne 19. 7. 2004
sprejel

SKLEP
o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest
organizatorjem volilne kampanje – s pogoji za
dodelitev in izvedbo plakatiranja

Stran
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I
Občina Kobarid zagotavlja organizatorjem volilne kampanje za volitve poslancev v Državni zbor RS plakatiranje na
začasno postavljenih plakatnih mestih.
Začasna plakatna mesta so naslednja:
1. Kobarid (v centru),
2. Drežnica (pred vasjo),
3. Ladra (v centru),
4. Staro selo (pri odcepu za Breginjski kot),
5. Breginj (pri trgovini),
6. Idrsko (križišče Livek),
7. Trnovo ob Soči.
Vsaka stranka bo imela na panoju v Kobaridu maksimalno 1 m2 oglaševalnega prostora (odvisno od števila
strank, ki bodo oglaševale).
Na panojih po vaseh pa bo na voljo (glede na manjši
interes strank) maksimalno 0,75 m2 oglaševalnega prostora
na stranko.
Na navedenih plakatnih mestih je plakatiranje brezplačno.
II
Stranke morajo na Občino Kobarid, Trg svobode 2,
Kobarid do 2. 9. 2004 do 10. ure poslati pisno vlogo za koriščenje brezplačnih plakatnih mest.
Žrebanje plakatnih polj bo 2. 9. 2004 ob 10. uri na sedežu občine.
Propagandni material morajo stranke dostaviti na tajništvo občine, ki bo v skladu s sklepom poskrbela za plakatiranje po izžrebanem vrstnem redu.
Plakatna mesta bodo na razpolago od 3. 9. 2004 dalje.
III
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
RS ter na krajevno običajen način.
Št. 00600-2/2004
Kobarid, dne 19. julija 2004.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

KOMEN
3781.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest na območju Občine Komen v
času volilne kampanje za volitve poslancev v
Državni zbor Republike Slovenije v letu 2004

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) Občina Komen objavlja

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest na območju Občine Komen v času volilne
kampanje za volitve poslancev v Državni zbor
Republike Slovenije v letu 2004
1
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred
dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur
pred dnevom glasovanja.

Uradni list Republike Slovenije
2
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati,
predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične
stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje.
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.
3
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na brezplačnih in odplačnih plakatnih mestih.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, tu določenih, je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih
tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.
Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma
nameščati nove plakate.
4
V Občini Komen se za nameščanje plakatov z volilno
propagandnimi sporočili določajo naslednja brezplačna plakatna mesta:
– parkirišče poleg bencinske črpalke v Komnu;
– prostor ob avtobusnem postajališču v Štanjelu.
Dodatna plakatna mesta, ki so pod enakimi pogoji dostopna vsem organizatorjem volilne kampanje in na katere
organizatorji lahko sami postavijo montažne panoje, so:
– v Komnu: prostor na Brdu »pri vagi«;
– v Brestovici: prostor ob avtobusnem postajališču Zg.
Brestovica poleg stalnega plakatnega mesta in prostor pri
trgovini Preskrba tudi poleg stalnega plakatnega mesta;
– v Gorjanskem: prostor pri spomeniku in prostor ob
avtobusnem postajališču, nasprotiokrepčevalnice »Pri Milanu«;
– v Kobjeglavi: na zelenici ob avtobusni čakalnici.
V ostalih naseljih, ki niso posebej navedena je plakatiranje dovoljeno na krajevno običajen način.
Plakatiranje je dovoljeno z lepili, ki ne bodo trajno poškodovala plakatnih mest. Prepovedano je plakate pritrjevati
na drevesa z žeblji ali risalnimi žebljički ter lepiti plakate na
stojne drogove elektro in PTT napeljave.
5
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami, pod tu določenimi
pogoji.
V skladu z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na
oštevilčeno mrežo polj – posamezna lokacija plakatnega mesta. Lokacija plakatov za posameznega organizatorja volilne
kampanje pa se določi z javnim žrebom, ki bo v sejni sobi
Občine Komen, Komen 86, v sredo 25. 8. 2004 ob 16. uri.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni do petka,
23. 8. 2004 do 12. ure, v sprejemno pisarno Občinske uprave občine Komen pisno sporočiti namero za sodelovanje v
volilni kampanji.
6
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na
zanj določenem mestu.
7
Upravljalec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni
material, ki ne bo nameščen v skladu s temi določili.
8
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15
dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz pla-
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katnih mest. Neupoštevanje tega določila je prekršek po drugi
alinei 28. člena Zakona o volilni kampanji, zato bodo kršitelji
(organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani
organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorjev
odstranila od Občine Komen pooblaščena oseba.
9
Plakatiranje zunaj plakatnih mest je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb
in drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila Zakona o volilni kampanji.
Št. 00605-03/04-2
Komen, dne 16. julija 2004.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

LITIJA
3782.

Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času
volilne kampanje za volitve poslancev v
Državni zbor Republike Slovenije

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet občine Litija na 2.
korespondenčni seji z dne 23. 7. 2004 sprejel

SKLEP
o določitvi mest za plakatiranje v času volilne
kampanje za volitve poslancev v Državni zbor
Republike Slovenije
I
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred
dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur
pred dnevom glasovanja.
II
Volilno kampanjo lahko organizirajo kandidati sami,
predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične
stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje.
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.
III
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na brezplačnih plakatnih mestih iz
tega sklepa. Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s
tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika, pod pogoji
iz zakona.
Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma
nameščati nove plakate.
IV
V Občini Litija se za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili določijo naslednja brezplačna plakatna
mesta:
a) na betonskih stebrih:
– na Prvomajski ulici (pred trgovino Na Dobravi)
– na Cankarjevi ulici (ob železniški postaji)
– na Ponoviški ulici (pred b. SDK)
– na Ulici Mire Pregelj (pred športno dvorano)
– na Maistrovi ulica (pred trgovino)
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b) na aluminijastih panojih:
– Cankarjeva – Kidričeva cesta
– Kidričeva – Ljubljanska cesta
– Občina Litija – parkirišče
– Ulica Mire Pregelj
– Savska cesta
Brezplačno plakatiranje je omogočeno od 6. 9. do 4. 10.
2004.
c) na območju krajevnih skupnosti v skladu z dogovorom s predsedniki sveta krajevne skupnosti. Podatke o predsednikih krajevnih skupnosti dobite na občinski upravi na tel.
št. 01/8963-424 – Boštjana Železnik.
V
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji
volilne kampanje plakate nameščajo sami pod pogojem iz
tega sklepa. Stroške nameščanja in odstranjevanje krije
organizator volilne kampanje.
V skladu z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje bodo brezplačna plakatna mesta razdeljena
na oštevilčeno mrežo polj, lokacija plakatov za posameznega
organizatorja volilne kampanje pa se določi z javnim žrebom,
ki bo v mali sejni dvorani Občine Litija, Jerebova 14, Litija,
v torek, 31. 8. 2004 ob 14. uri. Žrebanje bo vodila posebna
komisija.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni do petka, 20. 8.
2004, do 12. ure, v tajništvo Občinske uprave občine Litija
(soba 44, I. nadstropje) pisno sporočiti namero za sodelovanje v volilni kampanji za volitve poslancev v Državni zbor
Republike Slovenije.
VI
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na
zanj določenem mestu.
VII
Upravljavec plakatne površine lahko na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstrani ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladu s tem sklepom.
VIII
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate
in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest
iz tega sklepa, sicer ga lahko na njihove stroške odstrani
upravljavec.

RS.

IX
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Št. 008-5/2004
Litija, dne 23. julija 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

3783.

Sklep o ceni storitve osebna pomoč in cenah
pomoči družini na domu

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
36/02 in 107/02), Uredbe o merilih za določanje oprostitev
pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
38/02) in 16. člena Statuta občine Litija (Uradni list RS, št.
18/04) je Občinski svet občine Litija na 16. redni seji dne
24. 5. 2004 sprejel

Stran
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SKLEP
o ceni storitve osebna pomoč in cenah pomoči
družini na domu
I
Občina Litija daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve osebna pomoč, ki jo je predlagal izvajalec storitve
CSD Litija in znaša 419.019 SIT na mesec.
II
Občina Litija daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve vodenje in koordinacija storitve pomoči družini na
domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve CSD Litija in znaša
270.551 SIT na mesec.

Uradni list Republike Slovenije
postajo Litija in Veterinarsko ambulanto Gabrovka, pravnima osebama, ki imata pridobljeni koncesiji za opravljanje te
dejavnosti na območju Občine Litija.
3. Upravičenci do subvencij iz 1. točke tega sklepa so
kmetje in rejci govejih živali, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Litija in redijo živali v Občini Litija.
4. Sredstva za reprodukcijo v živinorejo so zagotovljena
v proračunu Občine Litija, postavka "310102 Regresiranje
umetnega osemenjevanja".
5. Višina subvencije iz 1. točke tega sklepa velja od 1. 5.
2004 do porabe sredstev.
Št. 321-1/2004
Litija, dne 13. julija 2004.

III
Občina Litija daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec
storitve CSD Litija in znaša 2.307 SIT na efektivno uro. Cena
storitve za neposrednega uporabnika znaša 1.000 SIT na
uro, preostali del navedene cene pa je subvencija občine.
IV
Cena samo za razvoz kosil, to je za prinašanje enega
dnevnega obroka uporabniku na dom, znaša za vsakega
posameznega uporabnika enotno 300 SIT, ne glede na oddaljenost od sedeža izvajalca.
V
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
ceni storitve osebna pomoč in cenah pomoči družini na domu
(Uradni list RS, št. 42/03).
VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 4. 2004 dalje.
Št. 571-2/2004
Litija, dne 8. julija 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

3784.

Sklep o določitvi višine subvencije za
reprodukcijo v živinorejo

Na podlagi 9. člena Pravilnika o financiranju kmetijstva
v Občini Litija (Uradni list RS, št. 40/02 in 92/02), Občina
Litija izdaja

SKLEP
o določitvi višine subvencije za reprodukcijo v
živinorejo
1. Subvencija za sofinanciranje osemenjevanja govejih
živali, ki jo plačuje Občina Litija, znaša 1.500 SIT na osemenitev posamezne živali.
2. Subvencija iz 1. točke tega sklepa se porabljajo na
podlagi pogodbe, ki jo Občina Litija sklene z Veterinarsko

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

MISLINJA
3785.

Sklep o začetku uporabe digitalne kartografske
dokumentacije na uradnem digitalnem
katastrskem načrtu, k prostorskemu planu
Občine Mislinja

V skladu z 20. členom Statuta Občine Mislinja (Uradni
list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) je
Občinski svet občine Mislinja na 15. seji, dne 24. 6. 2004
sprejel

SKLEP
o začetku uporabe digitalizirane kartografske
dokumentacije na uradnem digitalnem
katastrskem načrtu, k prostorskemu planu
Občine Mislinja
Občinski svet občine Mislinja ugotavlja, da je Občina
Mislinja izvedla prenos kartografske dokumentacije k Odloku
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986–1990 za
območje Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 82/01) v digitalno
obliko v skladu s Pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin
dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občin v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 20/03).
Občinski svet občine Mislinja odloča, da se z dnem
objave tega sklepa kot sestavni del zgoraj navedenega
odloka namesto dosedanje začne uporabljati digitalizirana
kartografska dokumentacija k planu, usklajena s citiranim
pravilnikom.
Št. 35003-1/2003
Mislinja, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ek. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
3786.

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o
priznanjih organov za notranje zadeve

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 − ZODPM, 23/96, 47/97,
23/99 − ZSOVA, 119/00, 30/01 − ZODPM-C in 52/02 − ZDU-1)
izdaja Vlada

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o priznanjih
organov za notranje zadeve
1. člen
Uredba o priznanjih organov za notranje zadeve (Uradni
list RS, št. 11/91) preneha veljati.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-04/2001-2
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-1711-0072
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
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Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Na podlagi 8. člena in 1. ter 5. točke 9. člena Zakona o
kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom
Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi
kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o oblikovanju cen naftnih derivatov
1. člen
S to uredbo se določa mehanizem oblikovanja cen
naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov
(v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se
morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.
2. člen
Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo 95oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: NMB-95), 98-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v
nadaljnjem besedilu: NMB-98), plinsko olje (v nadaljnjem
besedilu: D-2) in ekstra lahko kurilno olje (v nadaljnjem
besedilu KOEL).
Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša 1 liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena
tekočega obdobja.
3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja
brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za posamezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o
monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih
proizvodih

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 − ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99
− ZSOVA, 119/00, 30/01 − ZODPM-C in 52/02 − ZDU-1) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o monitoringu
pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih
1. člen
Uredba o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih
proizvodih (Uradni list RS, št. 13/99) se preneha uporabljati.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-04/2001-3
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2711-0085
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

kjer pomeni:
Pt: modelska cena naftnega derivata v SIT/liter
ρ: gostota naftnega derivata (za motorne bencine
znaša 0,755 kg/liter, za D-2 in KOEL 0,845 kg/liter)
r: prispevek za blagovne rezerve v SIT/liter, ki ga na
podlagi 21.b člena Zakona o blagovnih rezervah z uredbo
določi Vlada Republike Slovenije
M: marža distributerjev, kot je navedena v 12. in 13. členu te uredbe
i: dnevni podatek; i=1,2,3,…,n
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja
n: n = 14; spremljamo 14-dnevna povprečja (dejansko
je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij)
e: 1 USD = x SIT; dnevni tečaj Banke Slovenije (srednji za devize)
CIF MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna
vrednost v USD/tono po viru: Platt's European Marketscan).
4. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v SIT/liter, korigirana po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.
5. člen
Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski
ceni Pt dodajo v skladu z veljavnimi predpisi vse fiskalne
obremenitve. Drobnoprodajna cena se skladno z matematičnimi pravili zaokroži na eno decimalno mesto. S ponovnim
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preračunom dobimo po odbitku vseh fiskalnih obremenitev
najvišjo korigirano prodajno ceno brez dajatev P*t, ki se lahko
uveljavi na trgu v obdobju t+1.
Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot
ga predvideva prejšnji odstavek tega člena, se korigirana
prodajna cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*t določi kot
najvišja prodajna cena brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t+1
(P*t = Pt).
6. člen
Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in prejšnjega člena te uredbe se neposredno uporablja za NMB-95, D-2 in
KOEL.
Za NMB-98, ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se
uporablja modificiran postopek, ki je določen v 7. členu te
uredbe.
7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija za
NMB-95 (CIF MedH), povečana za oktansko premijo. Oktanska premija se dnevno izračunava kot razlika med cenama
NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (NWE
barges FOB Rotterdam, Vir: Platt's European Marketscan).
Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in sprememb cen se
smiselno uporabljajo določbe prejšnjih členov.
8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v SIT/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije CIF Mediteran – High, podane v USD/tono;
b) modelska cena v SIT/tono se izračuna tako, da se
vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega
dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za
katere so na razpolago podatki;
c) v primeru, da za določen dan ni podatka o deviznem
tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi
devizni tečaj;
d) dejansko se modelska cena izračuna za 10 dni, in
sicer od ponedeljka v tednu x, do vključno petka v tednu x+1.
V primeru, da je zaradi državnih praznikov ali dela prostih
dni oziroma zaradi drugega vzroka na razpolago manj kot
10 podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi
razpoložljivih podatkov, za kar se štejejo podatki o borznih
kotacijah CIF Mediteran – High in podatki o deviznem tečaju,
ki so objavljeni najkasneje do ponedeljka v tednu x+2, in sicer
do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun modelske cene
štejejo kot dokončni podatki;
e) izračunana modelska cena, izražena v SIT/tono, se
preko gostote ( ) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v
SIT/liter ter se ji prišteje v SIT/liter izražen prispevek za blagovne rezerve in v SIT/liter izražena bruto marža.
9. člen
Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x+2 in
velja do vključno ponedeljka v tednu x+4, distributerji pa so
dolžni že v ponedeljek v tednu x+2 o višini oblikovane cene
obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo.
V primeru, da je v ponedeljek v tednu x+2 v Republiki
Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distributerji
dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo za gospodarstvo, cena pa se lahko na trgu
v tem primeru uveljavi drugi naslednji delovni dan.
10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– borzna cena v USD / tono: 1 decimalno mesto (vhodni
podatek)
– tečaj Banke Slovenije: 4 decimalna mesta (vhodni
podatek)

Uradni list Republike Slovenije
– borzna cena derivata v SIT / liter: zaokrožitev na 3
decimalna mesta
– modelska cena: zaokrožitev na 3 decimalna mesta
– prodajna cena brez dajatev: zaokrožitev na 3 decimalna mesta
– drobnoprodajna cena: zaokrožitev na 1 decimalno
mesto.
11. člen
Za prvi izračun prodajne cene brez dajatev, ki se lahko v
skladu s to uredbo uveljavi na trgu, se pri izračunu izhodiščne
najvišje modelske cene v SIT/liter, po obrazcu iz 3. člena te
uredbe uporabi kot 14-dnevno povprečje t obdobje od vključno 19. julija do vključno 30. julija 2004.
12. člen
Ob uveljavitvi te uredbe znaša marža za bencine 17,226
SIT/liter, za D-2 15,129 SIT/liter in za KOEL 11,858 SIT/liter,
pri čemer se marža za D-2 zviša za 1 SIT/liter in sicer tako,
da se ob prvih 10 zaporednih spremembah prodajnih cen,
šteto od uveljavitve te uredbe, marža vsakokrat poveča za
0,100 SIT/liter.
13. člen
Marža iz prejšnjega člena se spreminja ob vsakokratnih
spremembah prodajnih cen tako, da se v letu 2004 vsakokrat
poveča pri bencinih za 0,012 SIT/liter, pri KOEL za 0,008 SIT/
liter, pri D-2 pa pri enajsti in naslednjih spremembah prodajnih cen za 0,011 SIT/liter; v letu 2005 pa se vsakokrat poveča
pri bencinih za 0,009 SIT/liter, pri D-2 za 0,009 SIT/liter in pri
KOEL za 0,006 SIT/liter.
Za mehanizem preračuna spremembe marže po prejšnjem odstavku tega člena se smiselno uporabljajo določila 3.,
8., 9., 10., 11. in predhodnega člena te uredbe.
14. člen
Prodajne cene naftnih derivatov, ki veljajo ob uveljavitvi
te uredbe, veljajo do določitve novih cen iz 3., 11., 12. in
prejšnjega člena te uredbe.
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 45/04).
16. člen
Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2004.
Št. 382-15/2001-11
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-2111-0090
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

MINISTRSTVA
3789.

Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na
živilih in kmetijskih pridelkih

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ)
in tretjega odstavka 10. člena Zakona o fitofarmacevtskih
sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01, 2/04 – ZZdrI-A in 37/04),
izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o ostankih pesticidov v oziroma na živilih
in kmetijskih pridelkih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 76/895/EGS
z dne 23. novembra 1976 o določanju najvišjih dovoljenih
ravni za ostanke pesticidov v in na sadju in zelenjavi (UL L
št. 340 z dne 9. 12. 1976, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva Sveta 76/895/EGS), Direktivo
Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določanju mejnih
vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih (UL L št. 221 z dne
7. 8. 1986, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva Sveta 86/362/EGS), Direktivo Sveta 86/363/EGS
z dne 24. julija 1986 o določitvi mejnih vrednosti ostankov
pesticidov v in na živilih živalskega izvora (UL L št. 221 z dne
7. 8. 1986, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva Sveta 86/363/EGS) in Direktivo Sveta 90/642/EGS
z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih dovoljenih
vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih
kmetijskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo (UL L št.
350 z dne 14. 12. 1990, z vsemi spremembami; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva Sveta 90/642/EGS), določa:
– mejne vrednosti ostankov pesticidov v oziroma na živilih rastlinskega in živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu:
živila) in kmetijskih pridelkih;
– živila in kmetijske pridelke za katere so določene
mejne vrednosti ostankov pesticidov;
– uradni nadzor ter pristojnosti v zvezi z ugotavljanjem
skladnosti vsebnosti pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih;
– postopke in ukrepe organov, pristojnih za uradni nadzor.
(2) Ta pravilnik določa tudi postopke vzorčenja za izvajanje direktiv iz prejšnjega odstavka, kot je določeno v Direktivi Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi
metod vzorčenja za uradni nadzor nad ostanki pesticidov v
in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti
in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS (UL L št. 187 z dne
16. 7. 2002, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva Komisije 2002/63/ES.
(3) Ta pravilnik velja tudi za živila iz 4. člena tega pravilnika po sušenju, predelavi ali vključitvi v sestavljena živila.
(4) Ta pravilnik velja tudi za živila iz 4. člena tega pravilnika, namenjena za izvoz v tretje države, razen v primerih
iz 2. člena tega pravilnika.
2. člen
(1) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo:
– za živila, ki so namenjena za izvoz v tretje države,
ki zahtevajo posebno tretiranje s pesticidi za preprečevanje
vnosa škodljivih organizmov na njihovo ozemlje;
– kadar je tretiranje s pesticidi pred izvozom živil potrebna, da se zavaruje živilo pred škodljivimi organizmi med
prevozom v namembno tretjo državo in pri tamkajšnjem
skladiščenju;
– za predelavo živil in kmetijskih pridelkov v proizvode,
ki niso namenjeni za prehrano ljudi ali krmo;
– za kmetijske pridelke, ki so namenjeni za setev ali
sajenje.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za naslednja živila in snovi, ki jih urejajo posebni predpisi:
– živila, namenjena dojenčkom in malim otrokom, ki jih
urejajo predpisi o formulah za dojenčke in predpisi o žitnih
kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom;
– aditivi za živila, ki jih ureja predpis o aditivih za živila.
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(3) Postopki vzorčenja živil in kmetijskih pridelkov
iz tega pravilnika ne veljajo za določene snovi in njihove
ostanke v živih živalih in živilih živalskega izvora, ki jih ureja
Pravilnik o ukrepih monitoringa določenih snovi in njihovih
ostankov v živih živalih in živalskih proizvodih (Uradni list
RS, št. 15/04).
3. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
1. Mejna vrednost ostankov pesticidov (v nadaljnjem
besedilu: MRL) je najvišja dovoljena količina ostankov pesticidov v oziroma na živilu in kmetijskem pridelku izražena v
miligramih na kilogram (v nadaljnjem besedilu: mg/kg).
2. Ostanki pesticidov so ena ali več snovi, ki so prisotne
v oziroma na živilu in kmetijskem pridelku in so posledica
uporabe pesticidov pri varstvu rastlin, v veterinarski medicini
in kot posledica uporabe pesticidov kot biocidov, vključno z
njihovimi metaboliti ali produkti, ki so posledica njihovega
razgrajevanja ali reakcije.
3. Pesticidi so fitofarmacevtska sredstva, ki jih ureja zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01,
37/04 in 2/04 – ZZdrI-A), zdravila za veterinarsko uporabo, ki
jih ureja zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02 in
47/04 – ZdZPZ) ter biocidni pripravki, ki jih ureja zakon o
kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo
in 47/04 – ZdZPZ).
4. Živila živalskega izvora so sestavni deli živalskega
telesa in od njih, oziroma od živali pridobljeni proizvodi v nepredelani, polpredelani ali predelani obliki, ki so namenjeni
za prehrano ljudi.
5. Živila rastlinskega izvora so kmetijski pridelki v prometu in proizvodi iz rastlin v polpredelani ali predelani obliki,
namenjeni za prehrano ljudi.
6. Kmetijski pridelki so rastline in deli rastlin po obiranju,
izkopu ali žetvi, do prometa.
7. Dajanje v promet je vsaka predaja živil ali kmetijskih
pridelkov iz tega pravilnika, proti plačilu ali brez plačila.
8. Uradni zdravstveni nadzor je redni nadzor, ki se izvaja kot program spremljanja ostankov pesticidov (monitoring) in kot poostreni nadzor v primeru suma na neskladnost
oziroma v primeru ugotovljene neskladnosti.
9. Laboratoriji so laboratoriji, ki opravljajo analize, določene po tem pravilniku in jih imenujeta minister, pristojen za
zdravje oziroma minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
10. Meja določanja (LOD-Limit of Determination oziroma LOQ-Limit of Quantification) je najnižja količina ostanka
pesticida, ki se lahko kvantitativno določi z rutinskim spremljanjem s pomočjo validiranih kontrolnih metod (v nadaljnjem
besedilu: LOD/LOQ).
11. Merilna negotovost je parameter, povezan z rezultatom merjenja, ki označuje razpršenost vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno pripisati izmerjeni količini ostanka pesticida.
Pomeni oceno, s katero označujemo območje vrednosti, v
katerem domnevno leži prava vrednost.
12. Država članica izvora je država članica Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: EU), na območju katere je živilo
oziroma kmetijski pridelek iz 4. člena tega pravilnika pridelan
ali proizveden in se trži ali je dan v prost promet.
13. Namembna država članica je država članica EU,
na območje katere je živilo oziroma pridelek iz 4. člena tega
pravilnika vneseno in dano v promet, razen za tranzit v drugo
državo članico ali tretjo državo.
14. Tretja država je država, ki ni država članica EU.
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II. MEJNE VREDNOSTI OSTANKOV PESTICIDOV V
OZIROMA NA ŽIVILIH IN KMETIJSKIH PRIDELKIH
4. člen
Ta pravilnik se uporablja za:
– živila živalskega izvora, določena v Prilogi I in ostanke pesticidov, določene v Prilogi II Direktive Sveta 86/363/
EGS;
– žita, določena v Prilogi I in ostanke pesticidov, določene v Prilogi II Direktive Sveta 86/362/EGS;
– sadje in zelenjavo, določene v Prilogi I in ostanke pesticidov, določene v Prilogi II Direktive Sveta 76/895/EGS;
– proizvode rastlinskega izvora, vključno s sadjem in
zelenjavo, določene v Prilogi I in ostanke pesticidov določene
v Prilogi II Direktive Sveta 90/642/EGS.
5. člen
(1) Živila in kmetijski pridelki iz tega pravilnika se lahko
v prometu, če so skladni glede MRL, kar pomeni, da ostanki
pesticidov brez utemeljenega dvoma ne presegajo MRL,
predpisanih s tem pravilnikom.
(2) Pri oceni skladnosti glede MRL iz prejšnjega odstavka je, v okviru uradnega nadzora, potrebno upoštevati
merilno negotovost analitske metode.
(3) Ob spravilu in skladiščenju pri pridelovalcu po obiranju, izkopu in žetvi vsebnost ostankov pesticidov v oziroma
na kmetijskem pridelku ne sme presegati MRL, predpisanih
s tem pravilnikom. Pri kmetijskih pridelkih, pri katerih so ugotovljene presežene predpisane MRL, se izvedejo ukrepi v
skladu z zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih.
(4) Pri živilih, pri katerih so presežene predpisane
MRL, se izvedejo ukrepi v skladu z Zakonom o zdravstveni
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ).
(5) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena sme
biti vsebnost ostankov: metil bromida, ogljikovega disulfida,
ogljikovega tetraklorida, vodikovega cianida in vodikovega
fosfida v žitih (pšenica, rž, ječmen, oves, koruza, riž, ajda,
proso, sirek, tritikale in druga žita), izjemoma višja, kot je
predpisana s tem pravilnikom, pod pogojem, da ta žita niso
namenjena takojšnji uporabi in ustrezen nadzor skladiščenja žit zagotavlja, da ne pridejo do končnega uporabnika,
dokler raven ostankov pesticidov ni v skladu z MRL iz tega
pravilnika.
(6) Živila oziroma kmetijski pridelki iz prejšnjega odstavka morajo biti jasno in vidno označeni z oznako »Blago
s preseženim ostankom______ (navesti pesticid), ne sme
v uporabo do______”. Oznaka o preseženih MRL mora biti
jasno vidna na embalaži in na tovornem listu.
(7) O ukrepih iz petega odstavka tega člena je treba obvestiti druge države članice EU in Evropsko komisijo.
6. člen
(1) Če se oceni za utemeljeno, se lahko živilom in kmetijskim pridelkom iz Priloge II Direktive Sveta 76/895/EGS
določi višji MRL kot je to določeno v navedeni prilogi, če to
ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi ali živali.
(2) Kadar obstaja utemeljen sum, da zaradi novih podatkov ali ponovne presoje obstoječih podatkov, MRL, predpisan s tem pravilnikom, lahko predstavlja tveganje za zdravje
ljudi ali živali, za kar se zahteva hitro ukrepanje na ozemlju
Republike Slovenije, se lahko začasno ta vrednost zniža.
(3) O ukrepih iz prvega in drugega odstavka tega člena
je treba takoj obvestiti druge države članice EU in Evropsko
komisijo.
(4) Ukrepi iz drugega odstavka tega člena se lahko
ohranijo do odločitve pristojnega organa Skupnosti.
7. člen
Za živila oziroma kmetijske pridelke iz 4. člena tega
pravilnika, za katere MRL niso določeni s tem pravilnikom,
se upošteva:
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– MRL, ki je določen v odločbi o registraciji fitofarmacevtskega sredstva;
– MRL, ki je v skladu z mednarodnimi standardi (Codex
Alimentarius);
– postopek iz 11. člena tega pravilnika.
8. člen
(1) Za sušena oziroma predelana živila, za katera MRL
niso določeni s tem pravilnikom, veljajo MRL za enaka živila
v izvirni obliki in za nepredelana živila iz tega pravilnika ob
upoštevanju posledic sušenja oziroma značilnih stopenj
tehnološkega postopka predelave (koncentriranje, razredčevanje). Faktor koncentracije ali razredčitve, ki nastane v
postopkih sušenja ali predelave določi Evropska komisija.
(2) Za živila, sestavljena iz več kot ene sestavine, za
katera MRL niso določeni s tem pravilnikom se uporabi MRL
iz tega pravilnika za posamezna živila v izvirni obliki, ki ne
sme preseči vrednosti predpisane v Prilogah iz 4. člena tega
pravilnika in se upoštevajo relativne koncentracije sestavin v
mešanici in določbe prejšnjega odstavka.
9. člen
Za vnos živil iz 4. člena tega pravilnika iz drugih držav
članic EU oziroma uvoz iz tretjih držav, za katere ni določenih
MRL v skladu z Direktivo Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija
1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L št.
230 z dne 19. 8. 1991, z vsemi spremembami; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva Sveta 91/414/EGS), se lahko za stalno ali
začasno določijo MRL, v skladu z 11. členom tega pravilnika,
ob upoštevanju dobre kmetijske prakse v državi članici izvora oziroma tretji državi in pod pogojem, da ne predstavlja
tveganja za zdravje ljudi.
10. člen
Za zagotavljanje prostega pretoka živil oziroma kmetijskih pridelkov na območju Skupnosti se vodijo posebni
postopki iz 11. člena tega pravilnika, če:
– za živila oziroma kmetijske pridelke iz 4. člena tega
pravilnika ni določen MRL v skladu z Direktivo Sveta 91/
414/EGS;
– vsebnost ostanka pesticida v živilu iz 4. člena tega
pravilnika v prometu presega MRL, ki je določen v namembni državi članici, ki odredi prepoved ali omejitev dajanja v
promet, čeprav ni presežen MRL, določen v državi članici
izvora;
– je namembna država članica uvedla nove MRL ali
spremenila MRL, določene v svoji zakonodaji, ali uvedla
spremembe pri nadzoru, ki so neskladne ali v nasprotju s
tistimi, ki veljajo za njeno domačo pridelavo, ali se MRL namembne države članice bistveno razlikuje od MRL drugih
držav članic, ali MRL namembne države članice pomeni
nesorazmerno raven varovanja, ki jo ta država uporablja
za pesticide, ki predstavljajo podobna tveganja za podobna
živila ali kmetijske pridelke v drugih državah članicah EU.
11. člen
(1) Za živila oziroma kmetijske pridelke iz 9. člena in
prve alinee 10. člena tega pravilnika se določi začasni MRL v
skladu z zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih, do odločitve
pristojnega organa Skupnosti.
(2) Postopke iz prejšnjega odstavka vodi Fitosanitarna
uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS)
v skladu z določbami zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in
s tem pravilnikom.
(3) Postopek iz prejšnjega odstavka se začne z vlogo
zainteresirane stranke.
(4) Vse stroške postopka plača stranka.
12. člen
(1) V primerih iz druge in tretje alinee 10. člena tega
pravilnika se posreduje uradno obvestilo o sprejetih ukrepih
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zadevni državi članici EU in Evropski komisiji v 20 dneh od
začetka njihovega izvajanja.
(2) Na podlagi uradnega obvestila iz prejšnjega odstavka se takoj navežejo stiki s pristojnim organom zadevne
države članice, z namenom sporazumne odprave ukrepov
prepovedi ali omejevanja prometa, ki ga je uvedla namembna država članica EU. Obe državi druga drugi predložita vse
potrebne informacije.
(3) V treh mesecih od uradnega obvestila iz prejšnjega
odstavka pristojni organ države članice izvora in namembne
države članice EU obvestita Evropsko komisijo o izvedenih
medsebojnih ukrepih, vključno z MRL, o katerih sta se sporazumeli.
(4) Pristojni organ države članice izvora obvesti tudi
druge države članice EU o zadevah iz prejšnjega odstavka.
13. člen
FURS odloča v upravnih zadevah, postopkih in ukrepih
iz 6., 10., 11. in 12. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na
MRL fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih in živilih ter v zvezi s tem sodeluje s pristojnimi organi Republike
Slovenije in držav članic EU ter Evropsko komisijo.
III. NADZOR
14. člen
Za ugotavljanje skladnosti vsebnosti pesticidov v živilih
oziroma kmetijskih pridelkih se izvaja uradni nadzor nad pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev v skladu z domačimi
predpisi in predpisi EU, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva
in uradni zdravstveni nadzor, v skladu s predpisi, ki urejajo
uradni zdravstveni nadzor nad živili.
15. člen
(1) Za pripravo programa monitoringa vsebnosti ostankov pesticidov v oziroma na živilih (v nadaljnjem besedilu:
program monitoringa) je pristojno Ministrstvo za zdravje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek sta za pripravo programa monitoringa v živilih živalskega izvora pristojna Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano-Veterinarska
uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) in
Ministrstvo za zdravje v skladu s svojimi pristojnostmi.
16. člen
(1) Do 30. septembra vsako leto Ministrstvo za zdravje
pošlje Evropski komisiji program monitoringa za naslednje
koledarsko leto.
(2) Program monitoringa mora vsebovati najmanj:
– seznam živil, ki bodo analizirana in število vzorcev;
– seznam pesticidov, ki bodo analizirani;
– merila, uporabljena pri pripravi programa monitoringa.
(3) V program monitoringa se vključi tudi program monitoringa Skupnosti.
(4) Do 31. avgusta vsako leto Ministrstvo za zdravje
pošlje Evropski komisiji in drugim državam članicam EU rezultate analiz vzorcev, opravljenih v preteklem letu v okviru
uradnega zdravstvenega nadzora, vključno s podatki o neskladnosti z MRL in povprečjem dejanskih vrednosti ostankov in njihove relativne vrednosti glede na MRL.
(5) VURS najpozneje do 1. avgusta vsako leto Evropski
komisiji pošlje rezultate analiz vzorcev, opravljenih v preteklem letu v okviru uradnega zdravstvenega nadzora nad živili
živalskega izvora.
(6) Poročanje Evropski komisiji iz tega člena se izvaja
v skladu s smernicami EU (Guidance for Reporting the Results of the 2003 National and Community Monitoring Programmes to the European Commission – SANCO/4/2004, z
vsemi spremembami, ki so na vpogled na internetni strani:
http://www2.gov.si/mz/mz-splet.nsf (zakonodaja, zdravstveni
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nadzor nad živili)), rezultati pa so dejansko izmerjene vrednosti brez upoštevanja merilne negotovosti.
17. člen
(1) Vzorci, predvideni za določitev vsebnosti ostankov
pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za namene iz 14. člena tega pravilnika, morajo biti odvzeti po postopkih, določenih v prilogi tega pravilnika.
(2) Za živila živalskega izvora iz tega pravilnika, ki so
uvrščena pod tarifno oznako št. 04.01 Skupne carinske tarife, se lahko vzorčenje opravi v mlekarni ali, če le-ti niso dostavljeni v mlekarno, na točki dobave potrošniku. Vzorčenje
pa se lahko izvede tudi pozneje, ko so ta živila prvič dana v
promet.
(3) Če postopki vzorčenja iz prejšnjega odstavka niso
primerni za kmetijske pridelke v primarni kmetijski proizvodnji, se uporabijo postopki, ki jih predpiše minister, pristojen
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(4) Analitske metode, ki se uporabljajo v okviru uradnega zdravstvenega nadzora nad živili, morajo biti v skladu s
predpisom, ki ureja uradni zdravstveni nadzor nad živili. Pri
tem se upoštevajo tudi dokumenti, splošno uveljavljeni na
območju Skupnosti za področje, ki je predmet tega pravilnika (Quality control procedures for pesticide residues analysis– Document No SANCO/10476/2003, 5 February 2004, z
vsemi spremembami, ki so na vpogled na internetni strani:
http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/
resources/publications_en.htm).
(5) Če se uporabijo analitske metode, ki ne ustrezajo
merilom za metode Skupnosti je treba obvestiti druge države
članice EU in Evropsko komisijo.
18. člen
Uradni nadzor nad živili in kmetijskimi pridelki iz tega
pravilnika, izvajajo v skladu s svojimi pristojnostmi:
– zdravstveni inšpektor pri živilih v proizvodnji in v prometu živil, vključno z uvozom, razen v primerih iz druge in
tretje alinee tega člena;
– veterinarski inšpektor pri živilih živalskega izvora v
kmetijski proizvodnji, v živilski proizvodnji, pri uvozu, izvozu,
tranzitu, med skladiščenjem, v prometu na debelo, v prometu
na drobno pa za sveže neembalirano meso, surove ribe in
druge vodne organizme, ki niso predpakirani;
– kmetijski inšpektor pri kmetijskih pridelkih v primarni
kmetijski proizvodnji in skladiščenju do oddaje teh v promet.
19. člen
(1) Laboratoriji, ki opravljajo analize ostankov pesticidov
v vzorcih živil in kmetijskih pridelkov za potrebe uradnega
nadzora morajo biti akreditirani v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC17025.
(2) Laboratorije iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjujejo
pogoje iz tega člena imenujeta minister, pristojen za zdravje
oziroma minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vsak na svojem področju v obsegu, za katerega prosijo za imenovanje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(1) Do akreditacije laboratorijev iz prejšnjega člena,
analize ostankov pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih
pridelkih opravljajo laboratoriji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo uvedene analitske metode, ki izpolnjujejo zahteve glede specifičnosti, točnosti, natančnosti, ponovljivosti
in obnovljivosti, izkoristka, meje določanja in detekcije ter
drugih meril, opredeljenih z dokumenti, splošno uveljavljenimi na območju Skupnosti, za področje, ki je predmet tega
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pravilnika (Quality control procedures for pesticide residues
analysis– Document No SANCO/10476/2003, 5 February
2004, z vsemi spremembami, ki so na vpogled na internetni strani: http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/
resources/publications_en.htm);
– imajo usposobljene delavce za izvajanje metod;
– morajo uspešno sodelovati v najmanj dveh mednarodnih strokovnih medlaboratorijskih primerjalnih preskusih
na leto.
(2) Analitske metode, ki se lahko na enak način uporabijo za različne skupine živil in kmetijskih pridelkov, imajo
prednost pred metodami, ki se lahko uporabijo le za eno vrsto
živil in kmetijskih pridelkov.
21. člen
Izvajanje programa monitoringa za leto 2004, ki poteka
v skladu z Uredbo o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih (Uradni list RS, št. 13/99) se, od uveljavitve
tega pravilnika, nadaljuje v skladu s tem pravilnikom.
22. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih
(Uradni list RS, št. 73/03).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-42/2004
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
EVA 2004-2711-0015
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
dr. Milan Pogačnik
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA
Postopki vzorčenja živil in kmetijskih pridelkov za določitev ostankov pesticidov in
preverjanje skladnosti z MRL v skladu z direktivami iz 1. člena tega pravilnika

1.

OSNOVE

Vzorci za uradni nadzor nad vsebnostjo ostankov pesticidov v oziroma na živilu in
kmetijskem pridelku se jemljejo v skladu s spodaj opisanimi postopki.
Cilj postopkov vzorčenja je pridobiti reprezentativni vzorec iz lota za analizo ostankov
pesticidov in določitev skladnosti z MRL, ki so določene v Prilogah k Direktivam Sveta
76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS, oziroma v primeru odsotnosti MRL
Skupnosti, z drugimi MRL, kot so tiste, ki jih je določila Komisija Codex Alimentarius.
Predpisane metode in postopki vključujejo tudi tiste, ki jih priporoča Komisija Codex
Alimentarius.
MRL Skupnosti so določeni na podlagi dobre kmetijske prakse tako, da so surovine in iz njih
izdelana živila, ki so skladna z MRL, tudi toksikološko sprejemljiva.
Pri MRL v rastlinskih, jajčnih ali mlečnih izdelkih se upošteva najvišja pričakovana vsebnost v
sestavljenem vzorcu, pridobljenem iz več enot proizvodov, za katero se domneva, da
predstavlja srednjo vrednost ostankov pesticidov v lotu. Pri MRL v mesu in perutnini se
upošteva najvišja vsebnost, ki se pričakuje v tkivih posamezne obdelane živali ali ptice. MRL
za meso in perutnino veljajo tudi za sestavljeni vzorec, pridobljen iz enega samega
primarnega vzorca, MRL za izdelke rastlinskega izvora, jajca in mlečne izdelke pa veljajo za
sestavljeni vzorec, pridobljen iz enega do deset primarnih vzorcev.

2.

OPREDELITEV POJMOV

Vzorčenje
Postopek, s katerim se načrtuje in odvzame vzorec.
Vzorčevalec
Vzorčevalec je za vzorčenje usposobljena oseba, ki jo imenuje organ, pristojen za vzorčenje.
Vzorčevalec je odgovoren za vse postopke priprave, pakiranja in prevoza laboratorijskih
vzorcev.
Orodje za vzorčenje
(i) Lopata, zajemalka, sveder, nož ali sonda so orodja, ki se uporabljajo za odvzem enot iz
celotne pošiljke materiala, iz pakiranj (na primer sodov, velikih sirov) ali iz delov mesa ali
perutnine, ki so preveliki, da bi lahko bili primarni vzorci.
(ii) Orodja kot na primer ožljebljena škatla, se uporabljajo za pripravo laboratorijskega vzorca
iz sestavljenega vzorca ali za pripravo alikvota analitskega vzorca.
Opombe: Specifična orodja za vzorčenje so opisana z ISO (950, 951, 1839) standardi in z
IDF (50C) standardom.
Pri vzorčenju živil in kmetijskih pridelkov v obliki listov predstavlja orodje
vzorčevalčeva roka.
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Lot
Lot je količina živila oziroma kmetijskega pridelka, ki je bila dostavljena istočasno in za katero
vzorčevalec ve ali domneva, da ima enake značilnosti, kot so poreklo oziroma pridelovalec
ali proizvajalec, sorta oziroma vrsta, dobavitelj, pakiranje, pakirnica ali druge označbe.
Sumljivi lot je tisti, za katerega se iz kateregakoli razloga sumi, da so MRL preseženi.
Nesumljivi lot je tisti, pri katerem ne obstajajo razlogi za sum, da so MRL preseženi.
Opombe: a) Kadar so v pošiljki loti, ki so po izvoru od različnih proizvajalcev, se vsak lot
obravnava posebej.
b) Pošiljka je lahko sestavljena iz enega ali več lotov.
c) Kjer velikost ali meja posameznih lotov znotraj velikih pošiljk ni jasno razvidni,
se lahko vsaka serija vagonov, tovornjakov, oddelkov na ladji ali drugo šteje za
posamezen lot.
d) Lot se lahko premeša med sortiranjem ali v postopku predelave, zato se lahko
domneva, da je homogen.
Enota
Enota je najmanjši ločljivi del lota, ki se odvzame za pripravo celotnega primarnega vzorca
ali le njegovega dela.
Opombe: Enote morajo biti identificirane kot sledi:
a) Sveže sadje in zelenjava. Vsak cel sadež, zelenjava ali njegov naravni
sveženj (na primer grozdje) sestavlja enoto, razen če so ti majhni. Enote
pakiranih malih izdelkov so lahko predstavljene kot je opisano v črki d) te točke.
Enote se lahko pripravijo z orodjem za vzorčenje, če se z njim ne poškoduje
materiala. Posamezna jajca, sveže sadje ali zelenjava se za pripravo enote ne
režejo ali razbijejo.
b) Velike živali ali njihovi deli ali organi. Enoto predstavlja delež ali celotnega
specifičnega dela živali ali organa. Enote se lahko pripravijo tudi z rezanjem
delov ali organov.
c) Majhne živali ali njihovi deli ali organi. Enoto lahko predstavlja cela žival ali
celotni del živali ali celotni organ. Enote pakiranih izdelkov so lahko
predstavljene kot je opisano v črki d) te točke. Enote se lahko pripravijo z
orodjem za vzorčenje, če z njim ne vplivamo na vsebnost ostankov pesticidov.
d) Pakirani materiali. Enota je najmanjše ločeno pakiranje. Kjer so najmanjša
pakiranja zelo velika, se vzorčijo kot nepakiran material, v črki e) te točke. Kjer
so najmanjša pakiranja zelo majhna, sestavlja enoto sveženj pakiranj.
e) Nepakirani materiali in velika pakiranja (kot so sodi, siri, itd.), ki so posamezni
preveliki, da bi bili odvzeti kot primarni vzorec. Enote se pripravijo z orodjem
za vzorčenje.
Vzorec
Vzorec je ena ali več enot, izbranih iz populacije enot, ali del materiala, izbran iz večje
količine materiala. Reprezentativni vzorec je vzorec, ki je reprezentativen glede na vsebnost
ostankov pesticidov za posamezen lot, za sestavljeni vzorec, za posamezno žival ipd.
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Velikost vzorca
Velikost vzorca je število enot ali količina materiala, ki sestavlja vzorec.
Primarni vzorec
Primarni vzorec je ena ali več enot, odvzetih na enem naključno izbranem mestu v lotu.
Opombe: Če je le mogoče se odvzemno mesto v lotu izbere naključno, kjer pa to ni mogoče,
se odvzemno mesto izbere naključno iz dosegljivega/dostopnega dela lota.
Število enot, potrebnih za primarni vzorec, se določi glede na najmanjšo količino in
število potrebnih laboratorijskih vzorcev.
Pri vzorčenju rastlin, jajc in mlečnih izdelkov, kjer se iz lota odvzame več kot en
primarni vzorec, mora vsak primarni vzorec prispevati približno sorazmerni delež
sestavljenega vzorca.
Enote se lahko naključno razporedijo v posamezne laboratorijske vzorce za
ponovitev analize že ob odvzemu primarnega vzorca in sicer takrat, kadar so enote
srednje velike ali zelo velike in mešanje sestavljenega vzorca ne bi prispevalo k
večji reprezentativnosti laboratorijskih vzorcev ali v primerih, kjer se primarni vzorci
(na primer jajca, mehko sadje) z mešanjem lahko poškodujejo.
Kadar se primarni vzorci odvzemajo med natovarjanjem ali raztovarjanjem lota, je
mesto vzorčenja opredeljeno kot točka v časovnem intervalu.
Za pripravo primarnega vzorca se enote ne smejo rezati ali lomiti ali kako drugače
poškodovati, razen za primere iz preglednice 3.
Sestavljeni vzorec
Sestavljeni vzorec predstavljajo združeni in dobro premešani primarni vzorci, odvzeti iz lota.
Za meso in perutnino se šteje, da je primarni vzorec enakovreden sestavljenemu vzorcu.
Opombe: Posamezni primarni vzorec mora biti dovolj velik, da se lahko pripravi sestavljeni
vzorec, ki omogoča delitev na vse potrebne laboratorijske vzorce.
Kadar se posamezni laboratorijski vzorci pripravljajo že med samim odvzemom
primarnih vzorcev, predstavlja sestavljeni vzorec navidezno vsoto laboratorijskih
vzorcev med vzorčenjem lota.
Laboratorijski vzorec
Laboratorijski vzorec predstavlja reprezentativno količino, odvzeto od sestavljenega vzorca,
ki se jo pošlje ali jo prejme imenovani preskusni laboratorij v analizo.
Opombe: Laboratorijski vzorec je lahko celotni sestavljeni vzorec ali njegov del.
Za pripravo laboratorijskega vzorca se enot ne sme rezati, lomiti ali kako drugače
poškodovati, razen v primerih iz preglednice 3.
Laboratorijski vzorec se lahko pripravi v več ponovitvah.
Analitski vzorec
Analitski vzorec je material, ki se ga iz laboratorijskega vzorca pripravi za analizo. Pripravi se
ga z delitvijo laboratorijskega vzorca in nato z mešanjem, mletjem, sekljanjem in drugimi
postopki tako, da je napaka vzorčenja pri oddelitvi alikvota minimalna.
Opombe: Analitski vzorec se pripravi na način, predpisan za določanje MRL pesticidov.
Analitski vzorec lahko vsebuje tudi neužitne dele živil oziroma kmetijskih pridelkov.
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Alikvot
Alikvot je reprezentativni del analitskega vzorca, ustrezne velikosti za meritev koncentracije
ostankov pesticidov.
Opombe: Za oddelitev ustrezne količine alikvota se lahko uporabi orodje za vzorčenje.
3.

POSTOPKI VZORČENJA

3.1.

Previdnostni ukrepi

Med vzorčenjem je potrebno preprečiti onesnaženje ali kvarjenje vzorcev, ki lahko vplivata
na rezultate analize. Vsak lot, ki je predmet preverjanja skladnosti, se mora vzorčiti ločeno.
3.2.

Odvzem primarnih vzorcev

Najmanjše število primarnih vzorcev za lot, sestavljen iz mesa ali perutnine, je določeno v
preglednicah 1 ali 2. Primarni vzorci se odvzamejo iz naključno izbranega mesta v lotu, če je
to izvedljivo. Primarni vzorci morajo biti dovolj veliki za pripravo potrebnega (-ih)
laboratorijskega (-ih) vzorca (-cev) iz lota.
Opomba:Orodja za vzorčenje so opisana v mednarodnih standardih in sicer za zrnja žit ISO
950, za zrnja stročnic ISO 951, za čaj ISO 1839 ter za mlečne izdelke IDF 50C.
Preglednica 1: Najmanjše število primarnih vzorcev, odvzetih iz lota
Najmanjše
število
vzorcev, odvzetih iz lota
a) meso in perutnina
nesumljiv lot
sumljiv lot
b) drugi izdelki
(i) pakirani ali nepakirani izdelki, za katere
se predvideva, da so homogeni
(ii) pakirani ali nepakirani izdelki, ki niso
dobro premešani ali homogeni

ali:
masa lota (kg)
< 50
50-500
> 500
ali
število pločevink, kartonov ali drugih posod v lotu
1-25
26-100
> 100

primarnih

1
določeno v preglednici 2
1 (npr. lot se lahko premeša med
sortiranjem ali procesom predelave)
za proizvode ali živila rastlinskega
izvora, sestavljene iz velikih enot,
mora najmanjše število primarnih
vzorcev
ustrezati
najmanjšemu
številu
enot,
potrebnih
za
laboratorijski
vzorec
(glej
preglednico 4)

3
5
10

1
5
10
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Preglednica 2: Število naključno izbranih primarnih vzorcev, potrebno za ugotovitev
neskladnosti vsaj enega vzorca v lotu mesa ali perutnine glede ostankov pesticidov,
pri določeni stopnji verjetnosti in določeni pogostnosti neskladnosti v lotu
Pogostnost neskladnosti
glede ostankov pesticidov
v lotu
%
90
80
70
60
50
40
35
30
25
20
15
10
5
1
0,5
0,1

Najmanjše število vzorcev (no) potrebnih za ugotovitev
neskladnosti glede ostankov pesticidov pri določeni stopnji
verjetnosti
90%
95%
99%
1
2
2
3
2
3
4
3
4
5
4
5
7
5
6
9
6
7
11
7
9
13
9
11
17
11
14
21
15
19
29
22
29
44
45
59
90
231
299
459
460
598
919
2301
2995
4603

Opombe: a) V preglednici se domneva, da je vzorčenje naključno.
b) Kjer je število primarnih vzorcev, navedenih v preglednici 2, večje od 10 % enot v
celotnem lotu, se število primarnih vzorcev lahko zmanjša in izračuna na naslednji
način:
n = no / ((1 + (no - 1)) / N)
kjer je:
n najmanjše število odvzetih primarnih vzorcev,
no število primarnih vzorcev, navedenih v preglednici 2,
N število enot v lotu, ki so primerne za primarni vzorec.
c) Kjer je odvzet le en primarni vzorec, je verjetnost ugotovitve neskladnosti
podobna pogostnosti neskladnosti glede vsebnosti ostankov pesticidov.
d) Za natančno ali druge možne verjetnosti, ali za različno pogoste neskladnosti, se
število vzorcev, ki jih je potrebno odvzeti, izračuna na naslednji način:
1 - p = (1 - i)n
kjer je:
p verjetnost,
i pogostnost neskladnosti ostankov v lotu,
n število vzorcev,
(p in i sta izražena kot razmerje in ne kot odstotek).
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Priprava sestavljenih vzorcev

Postopki vzorčenja za meso in perutnino so opisani v preglednici 3. Domneva se, da je vsak
primarni vzorec posamezni nepakirani vzorec.
Postopki vzorčenja za izdelke rastlinskega izvora, jajca in mlečne izdelke, so opisani v
preglednicah 4 in 5. Primarni vzorci so združeni v sestavljeni vzorec in dobro premešani.
Kjer je priprava sestavljenega vzorca z mešanjem neprimerna (na primer enote se z
mešanjem poškodujejo, kar vpliva na porazdelitev ostankov pesticidov, ali se velike enote ne
morejo mešati z namenom pridobiti enakomernejšo porazdelitev ostankov pesticidov) se
lahko uporabi naslednji postopek: v času vzorčenja primarnega vzorca so enote za
ponovljene laboratorijske vzorce razporejene naključno. V tem primeru so uporabljeni
rezultati srednja vrednost validiranih rezultatov posameznih analiziranih laboratorijskih
vzorcev.

Preglednica 3: Meso in perutnina: opis primarnih vzorcev in najmanjša velikost
laboratorijskih vzorcev
Opis živila živalskega
izvora

Primeri

Opis primarnega vzorca

Najmanjša
velikost
laboratorijskega
vzorca

Osnovna živila živalskega izvora
1.
meso sesalcev

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

opomba: za uveljavitev MRL za v maščobi topne pesticide morajo biti vzorci odvzeti v
skladu s točko 2 te preglednice
velike živali, cel ali
govedo,
cela ali del prepone, z
0,5 kg
polovica trupa, običajno ≤ ovce,
dodano vratno mišico, če
10 kg
prašiči
je potrebno
male živali, cel trup
zajci
cel trup ali zadnja četrt
0,5 kg po
odstranitvi kože
in kosti
kosi mesa, posamezni
četrtine,
cel (-i) kos (-i) ali del
0,5 kg po
sveži/ohlajeni/zamrznjeni, pleča,
velikega kosa
izkostitvi
pakirani ali podobno
zarebrnice,
zrezki
kosi mesa, zamrznjeni,
četrtine,
zamrznjeni kosi prečno
0,5 kg po
nepakirani
pleča
iz zaboja ali celoten kos
izkostitvi
ali deli posameznega
kosa mesa
maščobe sesalcev, vključno z maščobo trupov

opomba: vzorci maščobe odvzeti na način opisan v točkah 2.1, 2.2 in 2.3 te
preglednice se uporabljajo za določitev skladnosti z MRL za maščobe ali za celotno
živilo
2.1. pri zakolu velike živali,
govedo,
ledvica, trebušna ali
0,5 kg
cel trup ali polovica trupa, ovce,
podkožna maščoba ene
običajno ≥10 kg
prašiči
živali
2.2. pri zakolu malih živali, cel
trebušna ali podkožna
0,5 kg
trup ali polovico trupa,
maščoba ene ali več
običajno < 10 kg
živali
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Opis živila živalskega
izvora

2.3. kosi mesa sesalcev

2.4. maščobno tkivo živali
3.
drobovina sesalcev
3.1. jetra živali, sveža,
ohlajena ali zamrznjena
3.2. ledvice živali, sveže,
ohlajene ali zamrznjene
3.3. srce živali, sveže,
ohlajeno ali zamrznjeno
3.4. druga sveža, ohlajena ali
zamrznjena drobovina
živali
4.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

5.

Št.
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Opis primarnega vzorca

noge,
od kosa obrezana vidna
zarebrnice, maščoba
zrezki
ali celoten kos oziroma
del kosa, kjer maščoba
ni obrezana
enako veliki kosi, odvzeti
na najmanj treh mestih
celotna jetra ali njihov
del
ena ali obe ledvici od
ene ali dveh živali
celotno srce ali njegov
prekatni del, če je
zadosti velik
del celotnega kosa ene
ali več živali ali prečni
del iz zaboja z
zamrznjenimi izdelka

Najmanjša
velikost
laboratorijskega
vzorca
0,5 kg
2 kg

0,5 kg

0,4 kg
0,2 kg
0,4 kg

0,5 kg

perutninsko meso
opomba: za uveljavitev MRL za v maščobi topne pesticide morajo biti vzorci odvzeti v
skladu s točko 5 te preglednice
trup, ki tehta 2 kg ali več
puran,
bedra, noge in drugo
0,5 kg po
gos,
temno meso
odstranitvi kože
petelin,
in izkostitvi
kapun,
raca
srednje velik trup, ki tehta kokoš,
bedra, noge ali drugo
0,5 kg po
med 0,5 in 2 kg
pegatka,
temno meso najmanj
odstranitvi kože
mlad
treh živali
in izkostitvi
piščanec
majhen trup, ki tehta
prepelica,
najmanj 6 trupov
0,2 kg mišičnega
manj kot 0,5 kg
golob
tkiva
kosi za prodajo na
noge,
kosi v paketu ali
0,5 kg po
drobno ali pakirani za
četrtine,
posamezni kosi
odstranitvi kože
prodajo na debelo, sveži, prsa in
in izkostitvi
ohlajeni ali zamrznjeni
perutničke
perutninska maščoba, vključno z maščobo trupa

opombe: vzorci maščobe, odvzeti kot je opisano v točkah 5.1 in 5.2 te preglednice, se
uporabljajo za določitev skladnosti z MRL za maščobe ali za celotno živilo
5.1. cel trup ali del trupa po
piščanci,
trebušna maščoba
0,5 kg
zakolu
purani
najmanj treh živali
5.2. kosi perutninskega mesa noge,
od kosa obrezana vidna
0,5 kg
prsna
maščoba
mišica
2 kg
ali celoten kos oziroma
del kosa, kjer maščoba
ni obrezana
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Primeri

Opis primarnega vzorca

Najmanjša
velikost
laboratorijskega
vzorca
0,5 kg

5.3. maščobno tkivo
enako veliki kosi, odvzeti
perutnine
na najmanj treh mestih
6.
drobovina perutnine
6.1. užitna drobovina, razen
kosi najmanj šestih
0,2 kg
zamaščenih jeter gosi in
živali, ali kosi prečno iz
rac in podobnih izdelkov
zaboja
z visoko vrednostjo
6.2. zamaščena jetra gosi in
kos ene živali ali
0,05 kg
rac in z visoko vrednostjo
embaliran izdelek
Predelana živila živalskega izvora
7.
– druga živila živalskega izvora, sušeno meso;
– pridobljeni užitni izdelki živalskega izvora, predelana živalska maščoba, vključno s
topljeno ali ekstrahirano maščobo;
– gotove jedi (z eno sestavino) živalskega izvora, ki so običajno predpakirane za
porabo z ali brez kuhanja in so z ali brez vsebine pakiranja ali manjših sestavin kot
npr. arome, začimbe in dišave;
– gotove jedi (iz več sestavin) živalskega izvora; v to skupino so vključene jedi, ki so
sestavljene iz sestavin rastlinskega in živalskega izvora, če sestavine živalskega
izvora prevladujejo.
7.1. sesalci ali perutnina;
šunka,
pakirane enote ali
0,5 kg ali 2 kg če
kuhani, konzervirani,
klobasa,
reprezentativen prečni
je vsebnost
sušeni ali kako drugače
sesekljana del iz zabojnika ali enote, maščobe <5
predelani izdelki (vključno govedina,
odvzete z orodjem za
masnih %
z izdelki iz več sestavin)
piščančja
vzorčenje
pašteta
Preglednica 4: Sadje in zelenjava: opis primarnih vzorcev in najmanjša velikost
laboratorijskih vzorcev
Opis rastlin oziroma Primer
živil rastlinskega izvora

Opis primarnega vzorca

Najmanjša velikost
laboratorijskega
vzorca

Osnovna živila rastlinskega izvora
1.
sveže sadje
sveža zelenjava vključno s krompirjem, sladkorno peso, razen zelišč
1.1. majhni sveži plodovi
jagode,
cele enote ali pakiranja ali 1 kg
enote običajno <25 g
grah, olive enote, odvzete z orodjem
za vzorčenje
1.2. srednje veliki sveži jabolka,
celi plodovi
1 kg
plodovi
(najmanj 10 plodov)
pomaranče
enote med 25 in 250 g

1.3. veliki sveži
običajno
>250 g

plodovi, zelje,
buče,
kumara,
grozdje
(grozd)

cel (-i) plod (-ovi)

2 kg
(najmanj 5 plodov)
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Opis rastlin oziroma Primer
živil rastlinskega izvora
2.

stročnice

Št.
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Opis primarnega vzorca

Najmanjša velikost
laboratorijskega
vzorca
1 kg

fižol,
sušeni
grah,
sušeni
zrna žit
riž,
1 kg
pšenica
plodovi lupinarjev
z
izjemo
1 kg
kokosovih
orehov
kokosovi
5 enot
orehi
semena oljnic
zemeljski
0,5 kg
oreški
semena za kuhanje zrnje kave
0,5 kg
pijač in sladic
3.
zelišča
sveži
cel šopek ali cele rastline 0,5 kg
peteršilj
druga
0,2 kg
sveža
zelenjava
(za sušena zelišča glej 4. del te preglednice)
začimbe
sušene
celi zavojčki ali vzorci, 0,1 kg
odvzeti z orodjem za
vzorčenje
Predelana živila rastlinskega izvora
4.
– druga živila rastlinskega izvora, sušeno sadje, zelenjava, zelišča, hmelj, mlevski
izdelki;
– pridobljena živila rastlinskega izvora, čaji, zeliščni čaji, rastlinska olja, sokovi in drugi
izdelki kot npr. predelane oljke in melasa citrusov;
– gotove jedi (z eno sestavino) rastlinskega izvora, ki so običajno predpakirane in
pripravljene za uporabo z ali brez kuhanja in so z ali brez vsebine pakiranja ali manjših
sestavin kot npr. arome, začimbe in dišave;
– gotove jedi (z več sestavinami) rastlinskega izvora, vključno z jedmi s sestavinami
živalskega izvora, v katerih pa prevladujejo sestavine rastlinskega izvora; kruh in ostali
pečeni žitni proizvodi.
4.1. izdelki visoke vrednosti
pakiranja
ali
enote, 0,1 kg (1)
enote
odvzete z orodjem za
vzorčenje
4.2. trdni izdelki z majhnim hmelj, čaj, pakirane enote ali enote, 0,2 kg
volumnom
zeliščni čaj odvzete z orodjem za
vzorčenje
4.3. drugi trdni izdelki
kruh,
pakiranja ali druge cele 0,5 kg
moka,
enote, ali enote, odvzete
sušeno
z orodjem za vzorčenje
sadje
4.4. tekoči izdelki
rastlinska
pakiranja
ali
enote, 0,5 l ali 0,5 kg
olja, sokovi odvzete z orodjem za
vzorčenje
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Preglednica 5: Jajca in mlečni izdelki: opis primarnih vzorcev in najmanjša velikost
laboratorijskih vzorcev

Opis živila

Primeri

Opis podvzorca

Najmanjša velikost
laboratorijskega
vzorca

1.1. jajca, razen prepeličjih
in podobnih jajc

cela jajca

12 celih piščančjih
jajc oz. 6 gosjih ali
račjih jajc

1.2. jajca, tudi prepeličja in
podobna jajca

cela jajca

24 celih jajc

2.

cele enote ali enote vzete 0,5 l
iz vzorca

Osnovna živila živalskega izvora
1.

jajca perutnine

mleko

Predelana živila živalskega izvora
3.

– druga živila živalskega izvora, drugi mlečni izdelki, kot na primer posneto mleko in
zgoščeno mleko ter mleko v prahu;
– užitni izdelki živalskega izvora, mlečna maščoba in iz nje pridobljeni mlečni izdelki kot
npr. topljeno maslo, masleno olje, smetana, smetana v prahu, mlečne beljakovine
(kazein);
– gotove jedi (z eno sestavino) živalskega izvora; mlečni izdelki, kot na primer jogurti in
siri;
– gotove jedi (z več sestavinami) živalskega izvora; gotove mlečne jedi (vključno z
jedmi s sestavinami rastlinskega izvora, kjer sestavine živalskega izvora prevladujejo,
kot npr. izdelki iz predelanih sirov, pripravki iz sirov, aromatiziran jogurt, sladkano
kondenzirano mleko).

3.1. tekoče mleko, mleko v
prahu, zgoščeno mleko
in smetana, mlečni
sladoledi,
smetana,
jogurti

pakirana (-e) enota (-e) ali 0,5 l (tekoče) ali
enota (- e) vzeta iz vzorca 0,5 kg (trdno)

opombe: i) zgoščeno mleko in smetana brez embalaže morata biti pred vzorčenjem
temeljito premešana, postrgana iz sten ter dna zabojnika, pred odvzemom
laboratorijskega vzorca se 2 do 3 l odvzame iz zabojnika ter ponovno dobro
premeša;
ii) nepakirano mleko v prahu mora biti vzorčeno aseptično z vzorčevalno sondo
in z enakomerno hitrostjo;
iii) nepakirana smetana mora biti pred vzorčenjem temeljito premešana z
mešalom vendar se je potrebno izogniti penjenju, tolčenju in pinjenju
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Opis živila

Primeri

3.2. maslo in masleno olje

Opis podvzorca

maslo,
sirotkino
maslo, namazi
z nizko
vsebnostjo
maslene
maščobe,
dehidrirano
masleno olje,
dehidrirana
mlečna
maščoba
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Najmanjša velikost
laboratorijskega
vzorca

cel ali del pakiranih 0,2 kg ali 0,2 l
enot(-e) ali enota(-e)
vzeta z orodjem za
vzorčenje

3.3. siri, vključno s predelanimi siri
0,3 kg enote ali večje

cele enote(a) ali enote(a) 0,5 kg
odrezane z orodjem za
vzorčenje

enote <0,3 kg

0,3 kg

opomba: vzorci okroglih sirov morajo biti vzeti tako, da se radialno od sredine naredita
dva reza. Vzorec pravokotnih sirov mora biti odvzet tako, da se vzporedno z robom sira
naredita dva reza.
3.4. tekoči, zmrznjeni
suhi jajčni izdelki

ali

aseptično vzete enote iz 0,5 kg
vzorca

(1)

od izdelka z visoko vrednostjo se lahko odvzame manjši laboratorijski vzorec, vendar mora
biti vzrok utemeljen v zapisniku
3.4.

Priprava laboratorijskega vzorca

Kjer je sestavljeni vzorec večji kot se zahteva za laboratorijski vzorec, se ga razdeli na
reprezentativne deleže. Uporabijo se lahko orodja za vzorčenje, četrtinjenje ali drug primeren
postopek za zmanjšanje velikosti, le enote presnih rastlinskih izdelkov ali cela jajca se ne
smejo prerezati ali razbiti. Kjer se zahteva, se po opisanih ali alternativnih postopkih
pripravijo tudi ponovljeni laboratorijski vzorci. V preglednicah 3, 4 in 5 so navedene
najmanjše velikosti laboratorijskih vzorcev.
3.5.

Zapisnik o vzorčenju

O vzorčenju se vodi zapisnik v treh izvodih. Dobijo ga: inšpektor, preskusni laboratorij in
lastnik lota ali zastopnik lastnika. Vzorčevalec zabeleži vrsto in izvor lota; lastnika, dobavitelja
ali špediterja; datum in kraj vzorčenja in druge ustrezne informacije. Poleg tega zabeleži vsa
odstopanja od priporočenih metod vzorčenja. Podpisana kopija zapisnika mora spremljati
vsak ponovljen laboratorijski vzorec, kopijo obdrži vzorčevalec. Kopijo zapisnika o vzorčenju
se da lastniku lota ali zastopniku lastnika, ne glede na to ali bo zanje pripravljen laboratorijski
vzorec. Če so zapisniki o vzorčenju izdelani v elektronski obliki, se posredujejo istim
prejemnikom s tem, da mora biti zagotovljena enaka sledljivost.
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3.6.
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Pakiranje in transport laboratorijskih vzorcev

Laboratorijski vzorec se postavi v čist vsebnik iz inertnih materialov, ki omogoča zanesljivo
zaščito pred onesnaženjem, poškodbo in uhajanjem. Vsebnik mora biti zapečaten, varnostno
označen, priložen mora biti zapisnik o vzorčenju. Kjer je uporabljena črtna koda, je
priporočljivo, da se navede tudi črkovno-številčna informacija. Vzorec je potrebno dostaviti v
laboratorij v čim krajšem času oziroma takoj, ko je to izvedljivo. Izogniti se je treba
premeščanju vzorcev in preprečiti njihovo kvarjenje, na primer sveži vzorci morajo ostati
hladni in zmrznjeni. Vzorci mesa in perutnine se zmrznejo pred odpošiljanjem, razen če so
dostavljeni v laboratorij preden lahko nastopi kvarjenje.
3.7.

Priprava analitskega vzorca

Laboratorijski vzorec se označi z identifikacijskim znakom (številko), ki se skupaj z datumom
prevzema in podatkom o velikosti vzorca doda v zapisnik o vzorcu. Analitski vzorec se
pripravi takoj, ko je to mogoče. V primeru, kjer so vključeni tudi deli vzorca, ki se ne
analizirajo (na primer pečke) in se vsebnost ostankov pesticidov ustrezno preračuna, se
navede teža neanaliziranih delov analitskega vzorca.
3.8.

Priprava in shranjevanje alikvotov

Analitski vzorec mora biti, če je potrebno, zdrobljen in dobro premešan, tako da omogoča
pripravo reprezentativnih alikvotov. Velikost alikvota je določena z analitsko metodo in
homogenostjo analitskega vzorca. Metodo drobljenja in mešanja je potrebno zapisati in ne
sme vplivati na vsebnost ostankov pesticidov v analitskem vzorcu. Kjer je potrebno, se z
analitskimi vzorci ravna v skladu s posebnimi pogoji, na primer temperatura nižja od 0 oC, s
katerimi se zmanjšajo neugodni učinki. Kjer postopek lahko vpliva na vsebnost ostankov
pesticidov in drugi ustrezni postopki niso na voljo, je lahko alikvot sestavljen iz vseh enot ali
delov odvzetih od vseh enot. V tem primeru ne predstavlja reprezentativnega analitskega
vzorca, zato mora biti zagotovljeno zadostno število ponovitev, da se opredeli merilna
negotovost srednje vrednosti. Način in čas trajanja shranjevanja alikvotov ne sme vplivati na
vsebnost ostankov pesticidov. Če je potrebno, morajo biti za ponovitev in potrjevanje analize
odvzeti dodatni alikvoti.

4.

MERILA DOLOČANJA SKLADNOSTI

Analitski rezultati morajo izhajati iz enega ali več laboratorijskih vzorcev, odvzetih iz lota in v
primernem stanju za analizo dostavljeni v preskusni laboratorij. Rezultati morajo biti podprti s
sprejemljivimi podatki o zagotavljanju kakovosti. Kjer vsebnost ostanka pesticida presega
MRL, mora biti njegova identiteta potrjena, izmerjena koncentracija se preveri z analizo
enega ali več alikvotov odvzetih od izvirnega(-ih) laboratorijskega(-ih) vzorca(-ev).
MRL se uporabljajo za sestavljen vzorec.
Lot je skladen glede MRL takrat, ko analitski rezultati, brez utemeljenega dvoma, ne
presegajo MRL.
Kjer vsebnost pesticida v sestavljenem vzorcu presega MRL, je potrebno za končno
odločitev o neskladnosti lota, upoštevati:
(i)
ali so rezultati dobljeni iz enega ali več laboratorijskih vzorcev;
(ii)
natančnost in točnost analiz, kot je to opredeljeno v drugih dokumentih zagotavljanja
in kontrole kakovosti;
(iii)
merilno negotovost.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3790.

Akt o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine in metodologije za določitev
omrežnine za elektroenergetska omrežja

Na podlagi 27. in 87. člena Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02
– ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04) in 6. člena Sklepa o
ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo
(Uradni list RS, št. 63/04), Svet javne agencija Republike
Slovenije za energijo izdaja

AKT
o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine in metodologije za določitev
omrežnine za elektroenergetska omrežja
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom Javna agencija Republike Slovenije za
energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija) določa:
– metodologijo za obračunavanje omrežnine in
– metodologijo za določitev omrežnine in kriterije za
ugotavljanje upravičenih stroškov in sistem obračunavanja
omrežnin za elektroenergetska omrežja,
ločeno za prenosno in distribucijska omrežja, povezovalne vode in za posamezne sistemske storitve, razen za
tiste storitve, za katere se organizira konkurenčni trg.
Na podlagi navedenih metodologij in izhodišč ekonomskega reguliranja Agencija s tem aktom določa parametre za
določitev upravičenih stroškov za prenosno in distribucijska
omrežja ter sistemske storitve.
1.1 Okrajšave

men:

2. člen
V tem aktu uporabljene okrajšave imajo naslednji po-

Agencija
ET
EZ
GJS
KT
MT
NN
NS
Pmax
RS
SN
SS
T
VN
VS
VT
Wletni

Javna agencija Republike Slovenije za energijo
enotna dnevna tarifa
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00
– popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03
– odl. US in 51/04)
gospodarska javna služba
konična dnevna tarifa
manjša dnevna tarifa
nizka napetost
nižja sezona
najvišja dosežena moč v letu
Republika Slovenija
srednja napetost
srednja sezona
letne obratovalne ure ali nadomestne letne
obratovalne ure, če se uporablja nadomestni
obratovalni diagram
visoka napetost
višja sezona
večja dnevna tarifa
v enem letu prenesena električna energija
1.2 Pojmi in definicije

3. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v EZ
in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo uporabljeni
pojmi naslednji pomen:

Št.

omrežnina:

korekcijski faktorji:

čezmejna izmenjava
električne energije:
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del cene za uporabo omrežja, ki je
namenjena izvajanju gospodarske
javne službe dejavnosti sistemskih operaterjev distribucijskih in
prenosnega omrežja in pokrivanju
stroškov sistemskih storitev;
faktorji, ki zagotovijo izravnavo
razlik med izravnanimi prihodki in
predvidenimi prihodki posameznih
izvajalcev GJS s področja dejavnosti sistemskih operaterjev;

uvoz, izvoz, vnos, iznos ali tranzit
električne energije čez državno
mejo, pri čemer se uporabi povezovalni vod, ki omogoča neposredno povezavo z omrežji sosednjih
držav;
distribucijsko omrežje: objekti, ki sestavljajo omrežje in so
potrebni za distribuiranje električne
energije za oskrbo na določenem
območju na VN, SN in NN nivoju;
izravnani prihodek:
prihodek v posameznem letu regulativnega obdobja, ki je določen
tako, da se prepreči skokovito
spreminjanje cen omrežnine po
posameznih letih v regulativnem
obdobju
javna razsvetljava:
obsega porabo električne energije
za osvetlitev javnih površin;
letne obratovalne ure:
se uporabljajo za razvrstitev odjemalcev v odjemne skupine in se
določijo iz razmerja med v obdobju
enega leta preneseno energijo in
med največjo močjo v istem obdobju, doseženo na prevzemnopredajnem mestu. Določijo se na
podlagi formule: T = Wletni/Pmax;
Če odjemalec ni priključen vse leto,
se desna stran enačbe pomnoži s
količnikom števila dni v letu in
številom dni, ko je odjemalec priključen.
Če se odjemalec priključi na novo,
se letne obratovalne ure določajo
na podlagi pogodbenih vrednosti;
netransakcijska metoda: metoda za določanje tarifnih postavk omrežnine, pri kateri so tarifne postavke za dele omrežnine
neodvisne od geografske lege odjemalca oziroma proizvajalca in od
transakcij v opazovanem obdobju;
povprečni strošek
priključevanja:
enkraten znesek, ki se plača za
priključitev na omrežje ali za povečanje priključne moči;
prenosno omrežje:
objekti, ki sestavljajo omrežje
za prenos električne energije in
obratujejo na nazivni napetosti,
enaki oziroma višji od 110 kV. Vanj
štejejo tudi povezovalni vodi;
regulativno obdobje:
obdobje petih zaporednih koledarskih let, če v tem ali drugem splošnem aktu Agencije ni določeno
drugače;
zamašitev prenosne poti: stanje, v katerem vsota moči sklenjenih poslov v določenem časovnem obdobju na posamezni prenosni poti presega njene tehnične
ali obratovalne omejitve;
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zamejena cena:

Št.

84 / 30. 7. 2004
cena storitve, v kateri je upoštevan
letni vpliv rasti cen in minimalno
zahtevano povečanje učinkovitosti
zaradi tehnološkega napredka na
letni ravni.
1.3 Cilji in načela

4. člen
Tarifne postavke za omrežnino so določene s ciljem:
– spodbujanja stroškovne učinkovitosti izvajalcev po
načelu zamejene cene:
– ločeno za prenosno in distribucijska omrežja,
– ločeno za posamezne sistemske storitve, razen za
tiste storitve, za katere se organizira konkurenčni trg;
– trajnega dvigovanja oziroma ohranjanja ravni kakovosti električne energije, ki vsebuje kakovost napajanja, zanesljivost napajanja in kakovost storitev na področju električne
energije;
– spodbujanja uporabnikov omrežij k optimalni uporabi
omrežij;
– preglednosti tarifnih postavk;
– trajnostnega poslovanja izvajalcev GJS sistemskih
operaterjev brez izgub iz poslovanja z omejenim donosom
na sredstva;
– zagotavljanja stabilnih razmer na področju prenosa in
distribucije električne energije in stabilnega okolja za vlagatelje oziroma lastnika;
– spodbujanja razvoja omrežja tako, da se kakovost
prenosa in distribucije električne energije trajno zvišuje ali
ohranja.
5. člen
Agencija pri svojem delovanju uporablja predvsem naslednja načela:
– pri odločanju o naložbah upošteva v skladu z EZ veljavne razvojne načrte elektroenergetskih omrežij, ki morajo
upoštevati tudi cilje, navedene v 4. členu tega akta;
– naložbe morajo prispevati k izboljšanju oziroma
ohranjanju parametrov kakovosti storitve prenosa oziroma
distribucije električne energije;
– tarifne postavke za omrežnino se določajo na pregleden in nediskriminativen način z netransakcijsko metodo,
ki določa enotne tarifne postavke omrežnine na celotnem
območju RS;
– uporaba mehanizma za izravnavo razlik med izravnanimi prihodki in predvidenimi prihodki posameznih izvajalcev
s področij GJS sistemskih operaterjev, ki so posledica različne strukture odjema in drugih objektivnih razlogov, se izvaja v
odnosu med sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja in sistemskim operaterjem prenosnega omrežja, na delu
omrežnine za prenosno omrežje s korekcijskimi faktorji;
– izvajalci GJS oziroma dobavitelji so zaradi primerljivosti dolžni stroške za meritve in obračunavanje, ki jih izvajajo,
Agenciji izkazati na enoten način;
– dela omrežnine za prenosno oziroma distribucijsko
omrežje, ki ne vključujeta sistemskih storitev, morata omogočati izvajalcem GJS sistemskih operaterjev, da zagotavljajo
nemoteno opravljanje dejavnosti.
2. METODOLOGIJA ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
2.1 Metoda za določanje omrežnine
6. člen
Za določanje omrežnine se uporablja netransakcijska
metoda poštne znamke, kar pomeni sistem enotnih tarifnih
postavk in povprečnega stroška priključevanja za obračuna-
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vanje omrežnine na celotnem območju RS, v okviru posamezne odjemne skupine.
Metoda iz prejšnjega odstavka velja za vse napetostne
nivoje in za vse vrste uporabnikov, razvrščenih v isto odjemno skupino.
Za razdelitev stroškov po napetostnih nivojih se uporablja bruto pristop za obračun omrežnine za prenosno in
distribucijsko omrežje, kateri upošteva stroške, ki nastanejo
pri prenosu in distribuciji električne energije glede na prevzemno-predajno mesto uporabnika omrežja. Uporabniki,
priključeni na SN in NN, krijejo tudi sorazmeren delež uporabe omrežja višjih napetostnih nivojev.
2.2 Struktura omrežnine
7. člen
Omrežnino, za katero se določajo tarifne postavke,
sestavljajo naslednji deli:
1. del omrežnine za prenosno omrežje;
2. del omrežnine za distribucijsko omrežje;
3. del omrežnine za sistemske storitve;
4. del omrežnine za posebne sistemske storitve;
5. del omrežnine za uporabo čezmejnih prenosnih
zmogljivosti povezovalnih vodov.
Sestavni del omrežnine je tudi povprečni strošek priključevanja.
Tarifne postavke za dele omrežnin iz prvega odstavka
tega člena in povprečni strošek priključevanja določi Agencija
s sklepom.
8. člen
Za dela omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje se pri določitvi tarifnih postavk upoštevajo razmerja glede
na sezone in dnevni tarifni čas, kot jih določa Priloga 3, ki je
sestavni del tega akta.
2.2.1 Del omrežnine za prenosno omrežje
9. člen
Del omrežnine za prenosno omrežje je namenjen pokrivanju stroškov izvajanja GJS sistemskega operaterja prenosnega omrežja, in sicer za:
– vodenje, obratovanje in vzdrževanje prenosnega
omrežja;
– razvoj prenosnega omrežja, ki omogoča dolgoročno
kakovostno oskrbo z električno energijo brez omejitev;
– pokrivanje tehničnih izgub v prenosnem omrežju.
2.2.2 Del omrežnine za distribucijsko omrežje
10. člen
Del omrežnine za distribucijsko omrežje je namenjen
pokrivanju stroškov izvajanja GJS sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja, in sicer za:
– vodenje, obratovanje in vzdrževanje distribucijskega
omrežja;
– razvoj distribucijskega omrežja, ki omogoča dolgoročno kakovostno oskrbo z električno energijo brez omejitev;
– pokrivanje tehničnih izgub v distribucijskem omrežju.
Del omrežnine za distribucijsko omrežje, v katerem je
distribucijski del VN nivoja že upoštevan, je določen le za
SN in NN nivo.
2.2.3 Del omrežnine za sistemske storitve
11. člen
Za zagotavljanje zadostnih pogojev, ki omogočajo zanesljivo in stabilno delovanje elektroenergetskega sistema,
je odgovoren sistemski operater prenosnega omrežja, ki
za izvajanje sistemskih storitev sklepa ustrezne pogodbe
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s proizvajalci električne energije in tudi z večjimi odjemalci.
Znotraj svojih omrežij lahko zagotavljajo sistemske storitve
tudi sistemski operaterji distribucijskih omrežij.
Iz dela omrežnine za sistemske storitve se pokrivajo
naslednje storitve:
1. sekundarna regulacija frekvence in moči,
2. terciarna regulacija in minutna rezerva,
3. regulacija napetosti in jalove moči,
4. zagon agregatov brez zunanjega napajanja.
Proizvodne enote na lastne stroške zagotavljajo primarno regulacijo.
2.2.4 Del omrežnine za posebne sistemske storitve
12. člen
Posebna sistemska storitev po tem aktu je zagotavljanje
prekomerno prevzete jalove energije.
Prekomerna prevzeta jalova energija iz prejšnjega
odstavka je pozitivna razlika med dejansko izmerjeno jalovo energijo in jalovo energijo, ki ustreza faznemu faktorju
cos fi = 0,95 induktivno in jo sistemski operater omrežja
ugotavlja in obračunava za posamezno prevzemno-predajno mesto.
Sistemski operater omrežja ugotavlja prekomerno
prevzeto jalovo energijo pri uporabnikih omrežja na podlagi
mesečnih izmerjenih količin.
Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka tega
člena sistemski operater prenosnega omrežja ugotavlja prekomerno prevzeto jalovo energijo za sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja na podlagi urnih meritev na posameznih prevzemno-predajnih mestih.
Prekomerna prevzeta jalova energija je v primeru iz
prejšnjega odstavka pozitivna razlika med dejansko mesečno kumulativno prevzeto jalovo energijo in mesečno
vrednostjo dovoljene jalove energije, ki ustreza faznemu
faktorju cos fi = 0,95 na posameznem prevzemno-predajnem mestu.
O morebitni kompenzaciji jalove energije, ki ustreza
faznemu faktorju cos fi > 0,95 induktivno, in plačilu zanjo, se
odvisno od lokalnih razmer v elektroenergetskem sistemu
uporabnik omrežja lahko pogodbeno dogovori s pristojnim
sistemskim operaterjem omrežja.
2.2.5 Del omrežnine za uporabo prenosnih zmogljivosti
čezmejnih povezovalnih vodov
13. člen
Pri prenosu električne energije čez državno mejo se del
omrežnine za prenosno omrežje poveča za del omrežnine za
napovedan prenos električne energije po čezmejnih povezovalnih vodih z omrežjem sosednjega sistemskega operaterja
prenosnega omrežja.
Del omrežnine za napovedan prenos električne energije po čezmejnih povezovalnih vodih je namenjen pokrivanju
stroškov poravnalnega sklada sistemskih operaterjev prenosnih omrežij v Evropski uniji ter vodenja in obratovanja
prenosnega omrežja pri čezmejnih izmenjavah.
14. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja v pogodbi o
dostopu do prenosnega omrežja iz naslova čezmejne izmenjave električne energije določi tudi pogoje plačevanja
uporabe prenosnega omrežja za te namene.
2.2.6 Del omrežnine za povprečni strošek
priključevanja
15. člen
Povprečen strošek priključevanja plača sistemskemu
operaterju vsak novi uporabnik omrežja za priključitev na
omrežje ali obstoječi uporabnik za povečanje priključne
moči.

Št.
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Povprečni strošek priključevanja je izražen v vrednosti
SIT/kW naročene moči.
16. člen
Za uporabnika omrežja je višina povprečnega stroška
priključevanja na omrežje odvisna od njegove odjemne skupine in naročene priključne moči.
2.3 Obračunavanje omrežnine
2.3.1 Obračunski elementi in uvrščanje odjemalcev v
odjemne skupine
17. člen
Odjemalec ali v njegovem imenu dobavitelj ali drugi
pooblaščenec plačuje omrežnino sistemskemu operaterju, pristojnemu za prevzemno-predajno mesto. Sistemski
operater obračuna uporabo omrežja na podlagi obračunskih
elementov:
– obračunska moč,
– izmerjena prevzeta električna energija in
– prekomerna prevzeta jalova energija.
18. člen
Pri obračunu sistemski operater upošteva razvrstitev
odjemalca v odjemno skupino ločeno za vsako prevzemno-predajno mesto. Sistemski operater uvrsti odjemalca v
odjemno skupino glede na napetostni nivo prevzemno-predajnega mesta in vrsto odjema. Odjemalcem, ki se jim moč
meri, se odjemna skupina določi na podlagi letnih obratovalnih ur.
19. člen
Na prevzemno-predajnih mestih, ki so namenjena za
delovanje siren za obveščanje in alarmiranje prebivalstva,
sistemski operater ne obračunava obračunske moči, temveč
samo prevzeto električno energijo.
20. člen
Pri ugotavljanju mesečne obračunske moči in prenesene oziroma distribuirane električne energije se kilovati (kW),
kilovatne ure (kWh) in kilovarne ure (kvarh) zaokrožujejo na
cela števila.
2.3.2 Olajšave pri obračunu omrežnine za odjem od
kvalificiranih proizvajalcev
21. člen
Odjemalci, ki so upravičeni do nakupa električne energije od kvalificiranih proizvajalcev do 1 MWe instalirane
moči, plačujejo omrežnino znižano za olajšavo. Olajšava se
upošteva v primeru, ko imata odjemalec in kvalificirani proizvajalec sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije in
sta priključena na distribucijsko omrežje istega sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja. V tem primeru se odjemalcu pri obračunu omrežnine odšteje del omrežnine za
prenosno omrežje.
2.3.3 Napetostni nivoji
22. člen
Za obračunavanje omrežnine se uporabljajo naslednji
napetostni nivoji:
Oznaka
visoka napetost
srednja napetost
nizka napetost

Okrajšava
VN
SN
NN

Nazivna napetost
400 kV, 220 kV, 110 kV
35 kV, 20 kV, 10 kV
0,4 kV
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V SN sodijo tudi vse nestandardne napetosti, večje ali
enake 1 kV in manjše od 110 kV.
V VN sodijo tudi vse nestandardne napetosti, večje od
110 kV.
2.3.4 Izgube transformacije
23. člen
Če je zaradi tehničnih razlogov merjenje električne
energije izvedeno na sekundarni strani transformacije napetosti, pristojni sistemski operater pri obračunu upošteva
izgube transformacije. Pri obračunu prevzete električne energije in dosežene maksimalne moči sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja upošteva faktor izgub, ki je odvisen
od letnih obratovalnih ur.

25. člen
Odjemalcem, ki se na eni lokaciji in iz ene transformatorske postaje napajajo preko več priključkov in imajo več
merilnih mest ter se jim sumarno meri električna energija in
konična obremenitev, se pri obračunu omrežnine upošteva
sumarna konična obremenitev kot seštevek istočasnih obremenitev na vseh merilnih mestih.
2.3.6 Obračunavanje povprečnega stroška
priključevanja

2.3.5 Ugotavljanje mesečne obračunske moči
24. člen
Obračunska moč se ugotavlja na podlagi konične obremenitve:
– Pri odjemalcih z merilnimi napravami, ki evidentirajo
15-minutne meritve in omogočajo lokalni prikaz obračunskih
vrednosti ločeno po tarifnih časih, se obračunska moč ugotavlja kot povprečje treh najvišjih 15-minutnih povprečnih
moči v obračunskem mesecu v urah KT oziroma v urah VT,
kjer se KT ne meri. Če odjemalec na VN ali SN doseže v
času KT oziroma VT, kjer se KT ne meri, obračunsko moč, ki
je nižja od 15% treh najvišjih 15-minutnih povprečnih moči,
doseženih v času izven KT oziroma VT, kjer se KT ne meri,
se mu za obračunsko moč obračuna 15% treh najvišjih
15-minutnih povprečnih moči, doseženih v času izven KT
oziroma VT.
– Pri odjemalcih z merilnimi napravami, ki evidentirajo
najvišjo doseženo 15-minutno povprečno moč v obdobju med
dvema odčitavanjema ločeno za VT in MT, se obračunska
moč ugotavlja kot najvišja povprečna 15-minutna moč v času
VT obračunskega meseca; če odjemalec v času VT doseže
obračunsko moč, ki je nižja od 15% dosežene moči v času
MT, se mu obračuna 15% dosežene moči v času MT.
Pri odjemalcih na NN, katerim se moč ne meri, temveč
se ugotavlja s pripravo za preprečevanje prekoračitev dogovorjene obremenitve, se obračunska moč določa na podlagi
naslednjih tabel:

26. člen
Povprečni strošek priključevanja odjemne skupine se
obračuna na podlagi faktorja odjemne skupine uporabnika
omrežja in povprečnega stroška priključevanja na način:
SO = Faktor * S
kjer je:
SO – povprečni strošek priključevanja za posamezno
odjemno skupino v SIT/kW naročene moči,
Faktor – faktor odraža razmerje stroškov, potrebnih za
širitev elektroenergetskega omrežja po posamezni skupinah
odjemalcev, na različnih napetostnih nivojih zaradi priključitev
novih odjemalcev in povečanja moči obstoječih odjemalcev,
S – povprečni strošek priključevanja v SIT/kW naročene
moči določen s sklepom iz tretjega odstavka 7. člena tega
akta.
Faktorji odjemnih skupin odjemalcev so:
Skupina odjemalcev
Gospodinjski odjem
Ostali odjem brez merjenja moči na nizki napetosti
0,4 kV do 1 kV – do 41 kW
Ostali odjem z merjenjem moči na nizki napetosti
0,4 kV do 1 kV – nad 41 kW
Odjem na srednji napetosti 1 kV do 35 kV
Odjem na visoki napetosti nad 35 kV

Faktor
1,00
1,78
2,52
1,76
0,96

Naročena moč pri gospodinjskem odjemu je enaka obračunani moči.
Če uporabnik elektroenergetskega omrežja:
– poveča priključno moč obstoječega priključka ali
– spremeni svojo uvrstitev iz skupine gospodinjski odjem v skupino ostali odjem brez merjenja moči ali
– spremeni svojo uvrstitev iz skupine odjem na srednji
napetosti v skupino ostali odjem na nizki napetosti
se povprečni strošek priključevanja na omrežje izračuna
kot razlika med povprečnim stroškom za novo moč in med
povprečnim stroškom za predhodno moč.
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2.3.7 Plačevanje omrežnine
27. člen
Odjemalec ali v njegovem imenu dobavitelj ali drug
pooblaščenec plača sistemskemu operaterju omrežnino v
petnajstih dnevih od datuma izstavitve računa, če zakon ali
podzakonski predpis ne določa drugače.
28. člen
Pri spremembi vrednosti tarifnih postavk za omrežnino
med mesecem se pri odjemalcih, ki nimajo 15-minutnih oziroma urnih meritev, za koledarski mesec obračunska moč in
energija obračunata sorazmerno s številom dni veljavnosti
posamezne tarifne postavke.
29. člen
Če se odjemalec, pri katerem se konična obremenitev
ne meri, priključi na omrežje sistemskega operaterja do
vključno 15. dne v mesecu, sistemski operater obračuna
obračunsko moč za ves mesec. Če se priključi po 15. dnevu
v mesecu, pa ne plača obračunske moči za ta mesec. Odjemalec, ki se odjavi do vključno 15. dne v mesecu, ne plača
obračunske moči za ta mesec, sicer pa plača obračunsko
moč za ves mesec.
2.4 Izkazovanje cene za omrežnino
30. člen
Upravičenim odjemalcem se na računih omrežnina izkazuje ločeno od vseh drugih obračunskih elementov.
3. METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV OMREŽNINE
IN KRITERIJI ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENIH
STROŠKOV IN SISTEM OBRAČUNAVANJA
3.1 Količinski letni načrti
31. člen
Sistemski operater izdela količinski letni načrt uporabe
prenosnega oziroma distribucijskega omrežja, ki je podrobnejša opredelitev letne elektroenergetske bilance oziroma
količin. Poleg tega izdela količinski letni načrt, ki je podlaga
za fakturirano realizacijo.
Načrta iz prejšnjega odstavka je sistemski operater dolžan posredovati Agenciji najkasneje v desetih dneh od dneva
sprejetja letne elektroenergetske bilance za prihodnje leto.
Kolikor elektroenergetska bilanca ni sprejeta do 20. novembra tekočega leta, je sistemski operater dolžan Agenciji do
1. decembra tekočega leta posredovati ocenjena količinska
načrta za prihodnje leto.
32. člen
V skladu s prejšnjim členom je posamezni sistemski
operater distribucijskega omrežja dolžan izdelati količinski
letni načrt za prihodnje leto po posameznih mesecih leta,
in sicer za:
– količine distribuirane električne energije in moči za odjemalce, priključene na distribucijsko omrežje po posameznih
odjemnih skupinah, in sicer po posameznih postavkah, kot
so opredeljene v ceniku;
– količine prevzete električne energije od kvalificiranih
proizvajalcev, priključenih na distribucijsko omrežje;
– količine prevzete električne energije na prenosnem
omrežju, ki so usklajene s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja.
33. člen
V skladu z 31. členom tega akta je sistemski operater
prenosnega omrežja dolžan izdelati količinski letni načrt za
prihodnje leto po posameznih mesecih leta, in sicer za:
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– količine prenesene električne energije in moči za
upravičene odjemalce, priključene na prenosno omrežje, po
posameznih postavkah, kot so opredeljene v ceniku;
– količinski obseg potrebnih sistemskih storitev;
– količine predane energije na prenosnem omrežju, ki
so usklajene s posameznimi sistemskimi operaterji distribucijskega omrežja.
3.2 Prihodek iz naslova obračuna omrežnine
3.2.1 Financiranje GJS sistemskih operaterjev
prenosnega in distribucijskih omrežij
34. člen
Iz prihodka iz naslova obračuna omrežnine se financirajo:
– izvajanje GJS sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja,
– izvajanje GJS sistemskega operaterja prenosnega
omrežja,
– nakup tehničnih izgub električne energije v prenosnem in distribucijskem omrežju,
– sistemske storitve.
3.2.1.1 Financiranje GJS sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja
35. člen
GJS sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
se financira v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje GJS s
področja distribucije električne energije.
Sistemski operater distribucijskega omrežja pridobiva
prihodek tako, da zaračunava odjemalcem omrežnino. Del
tako pridobljenega prihodka, ki se nanaša na prihodek sistemskega operaterja prenosnega omrežja (za delovanje
sistemskega operaterja prenosnega omrežja ter pokrivanje
stroškov sistemskih storitev), sistemski operater distribucijskega omrežja izkazuje kot strošek iz naslova uporabe
elektroenergetskih omrežij.
36. člen
Prihodek iz omrežnine, ki ga v skladu s prejšnjim členom pridobiva sistemski operater distribucijskega omrežja,
je namenjen za:
– financiranje njegove dejavnosti, za kar mu pripada
prihodek iz dela omrežnine za distribucijsko omrežje, ki se
zaradi izravnave poveča ali zmanjša za razliko, ki izhaja iz
upoštevanja korekcijskih faktorjev na delu omrežnine za prenosno omrežje;
– financiranje sistemskega operaterja prenosnega
omrežja (del omrežnine za prenosno omrežje, korigirana s
korekcijskim faktorjem);
– financiranje sistemskega operaterja prenosnega
omrežja (del omrežnine za sistemske storitve).
Zneski iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se
na podlagi prejetih faktur od sistemskega operaterja prenosnega omrežja pri sistemskem operaterju distribucijskega
omrežja izkazujejo kot strošek iz naslova uporabe elektroenergetskih omrežij.
Sistemski operater distribucijskega omrežja poravna
delne račune in mesečne obračune za omrežnino najkasneje
v 18 dneh od datuma izstavitve računa oziroma mesečnega
obračuna.
37. člen
Sistemski operater distribucijskega omrežja mesečno
posreduje sistemskemu operaterju prenosnega omrežja in
Agenciji izvirne podatke o odjemalcem zaračunanih močeh
in količinah električne energije, in sicer do 10. delovnega dne
v tekočem mesecu za pretekli mesec.
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3.2.1.2 Financiranje GJS sistemskega operaterja
prenosnega omrežja
38. člen
GJS sistemskega operaterja prenosnega omrežja se
financira v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje GJS s področja prenosa električne energije.
Sistemski operater prenosnega omrežja pridobiva prihodek iz:
– obračuna dela omrežnine za prenosno omrežje, povečanega ali zmanjšanega za razliko, nastalo zaradi upoštevanja korekcijskih faktorjev, ki ga zaračuna posameznim
sistemskim operaterjem distribucijskih omrežij;
– obračuna dela omrežnine za prenosno omrežje, ki
jo zaračuna upravičenim odjemalcem, priključenim na prenosno omrežje;
– obračuna dela omrežnine za sistemske storitve, ki
jih zaračunajo odjemalcem posamezni sistemski operaterji
distribucijskih omrežij, ter obračuna sistemskih storitev, ki jih
sistemski operater prenosnega omrežja zaračunava odjemalcem, priključenim na prenosno omrežje;
39. člen
Prihodek iz omrežnine, ki ga v skladu s prejšnjim členom pridobiva sistemski operater prenosnega omrežja, je
namenjen za:
– financiranje njegove dejavnosti in
– pokrivanje stroškov sistemskih storitev.
40. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja mesečno posreduje Agenciji izvirne podatke o odjemalcem zaračunanih
močeh in količinah električne in sicer do 10. delovnega dne
v tekočem mesecu za pretekli mesec.
41. člen
Agencija lahko kadarkoli preveri resničnost in točnost
posredovanih izvirnih podatkov o količini in moči odjemalcem
zaračunane uporabe elektroenergetskih omrežij.
3.2.2 Način izravnave prihodka iz omrežnin
42. člen
Tarifne postavke za obračun delov omrežnine za prenos in distribucijo so na katerikoli lokaciji v RS enake za vse
odjemalce na istem napetostnem nivoju in v isti odjemni
skupini, razen če je v predpisih, ki urejajo izvajanje GJS s
področja distribucije in prenosa električne energije, drugače
določeno.
Izravnava, določena v prvi alinei prvega odstavka 36.
člena tega akta, se izvaja s korekcijskimi faktorji, ki so upoštevani v pogodbah o dostopu do prenosnega omrežja med
sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja in sistemskim operaterjem prenosnega omrežja, na delu omrežnine
za prenosno omrežje. Korekcijski faktorji so izračunani na
podlagi tega akta in jih določa Priloga 4, ki je sestavni del
tega akta.
Agencija pri izračunu korekcijskih faktorjev oziroma
pri določitvi delov omrežnine za prenosno in distribucijsko
omrežje za naslednje leto upošteva tudi ustrezni del razlike
med prihodki in stroški iz čezmejnega trgovanja v preteklem
obdobju ter načrtovani prihodek iz čezmejnega trgovanja in
povprečnih stroškov priključevanja v prihodnjem letu, kakor
tudi del stroškov za izgube, ki se nanašajo na čezmejno
trgovanje.
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3.3 Kriteriji za upravičenost stroškov
3.3.1 Del omrežnine za prenosno in distribucijska
omrežja
43. člen
Izhodišča ekonomskega reguliranja predstavljajo regulativni okvir za določanje delov omrežnine za prenosno in
distribucijska omrežja, ki ga podrobneje določa Priloga 1, ki
je sestavni del tega akta.
Operacionalizacijo regulativnega okvira za vsako regulativno obdobje posebej določi Agencija s Parametri za
določitev omrežnine za elektroenergetska omrežja, Priloga
2, ki je sestavni del tega akta.
44. člen
Upravičenost stroškov se presoja ločeno za:
1. izdatke, povezane z naložbami v infrastrukturo,
zmanjšane za prihodke iz naslova povprečnih stroškov priključevanja na omrežje in sovlaganj;
2. stroške delovanja oziroma tekočega poslovanja, ki
zajemajo stroške materiala, storitev in dela, zmanjšane za
prihodke, ki jih regulirane dejavnosti ustvarjajo poleg prihodkov iz omrežnine;
3. stroške za nakup električne energije za pokrivanje
izgub v omrežju.
45. člen
Pri presoji upravičenosti izdatkov iz 1. točke prejšnjega
člena Agencija upošteva zlasti naslednje kriterije:
– namenska raba sredstev,
– usklajenost z razvojnimi načrti omrežij,
– gospodarna in učinkovita raba sredstev,
– vpliv na kakovost oskrbe,
– reguliran donos na lastniški in dolžniški kapital.
46. člen
Upravičenost naložb v infrastrukturo Agencija presoja
na podlagi letnih in večletnih razvojnih načrtov omrežij, skladno z EZ in predpisi, ki urejajo izvajanje dejavnosti sistemskih
operaterjev prenosnega in distribucijskega omrežja, v delih,
ki se nanašajo na predračunske vrednosti, vire financiranja,
dinamiko in vpliv na kakovost oskrbe.
Zaradi ugotavljanja upravičenosti naložb morajo razvojni načrti vsebovati tudi podatke o predračunski vrednosti,
terminskem načrtu in virih financiranja ter oceno vplivov na
kakovost električne energije glede na parametre kakovosti, parametre stalnosti izvajanja storitve in na izgube v
omrežju.
47. člen
Za oceno vplivov dejavnosti sistemskega operaterja na
kakovost električne energije Agencija opredeli zlasti:
– način preverjanja predloženih ocen iz drugega odstavka 46. člena tega akta;
– ukrepe, ki jih predvideva odjemalec za zmanjšanje
motenja drugih odjemalcev in sistemski operater zaradi povečanja kakovosti storitev prenosa in distribucije;
– občasni in trajni nadzor (monitoring) značilnosti kakovosti storitev oskrbe z električno energijo v celoti.
48. člen
V primerih, ko so cilji, opredeljeni v razvojnih načrtih iz
prvega odstavka 46. člena tega akta, doseženi v obsegu in
dinamiki, določeni v teh načrtih, vrednostno pa prihaja do
razlik glede na razvojni načrt, Agencija presodi o morebitnih
razlikah in o upoštevanju teh razlik v korist oziroma breme
reguliranega podjetja pri določitvi omrežnine v naslednjem
regulativnem obdobju.
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49. člen
Stroški iz 2. točke 44. člena tega akta se obravnavajo
ločeno, in sicer:
a) stroški vzdrževanja,
b) drugi stroški delovanja oziroma tekočega poslovanja.
Pri presoji upravičenosti stroškov iz prejšnjega odstavka
Agencija upošteva zlasti naslednje kriterije:
– namenska raba sredstev,
– gospodarna in učinkovita raba sredstev,
– načelo zamejene cene.
Za vse vrste stroškov storitev, ki jih izvaja pravna oseba,
ki izvaja tudi GJS, velja, da so upravičeni do višine, ki ne presega višine stroškov primerljive storitve na trgu.
3.3.2 Del omrežnine za sistemske storitve
50. člen
Obseg posameznih sistemskih storitev določa sistemski
operater prenosnega omrežja letno na podlagi predpisa, ki
ureja sistemsko obratovanje prenosnega elektroenergetskega omrežja.
Sistemski operater prenosnega omrežja mora predložiti Agenciji do 31. avgusta v tekočem letu obrazložen
načrt potrebnega obsega posameznih sistemskih storitev
za naslednje leto.
51. člen
Agencija prizna kot upravičene stroške pri določitvi dela
omrežnine za sistemske storitve stroške za tiste sistemske
storitve, ki so vsebovane v načrtu iz 50. člena tega akta in
za katere so pogodbe sklenjene po predpisih, ki urejajo javna naročila oziroma po preglednem postopku, ki zagotavlja
izbiro najugodnejšega ponudnika in v katerem se smiselno
uporabljajo določila predpisov, ki urejajo javna naročila ter po
tem in naslednjem členu.
Za zagotavljanje potrebnega obsega sistemskih storitev
sistemski operater prenosnega omrežja povabi ponudnike
k oddaji ponudb za posamezne storitve tako, da ponudbe
določajo:
1. za sekundarno in terciarno regulacijo:
– regulacijo po agregatih ali večjih odjemalcih za terciarno regulacijo,
– gradient spreminjanja moči v MW/min,
– obseg ponujene rezerve moči v MW,
– ceno ponujene rezerve moči v SIT/MW.
2. za regulacijo napetosti in jalove moči:
– regulacijo po agregatih, ki vzdržujejo napetost znotraj
predpisanega območja,
– ceno ponujene rezerve v SIT, in to v obliki pavšala.
3. zagon agregatov brez zunanjega napajanja:
– določitev agregatov,
– ceno ponujene storitve, ki se lahko zakupi za obdobje,
daljše od enega leta.
Cene ponujenih storitev morajo odražati dejanske
stroške, ki jih imajo ponudniki za zagotavljanje teh storitev,
in sicer:
1. za sekundarno in terciarno regulacijo:
– priložnostne stroške zaradi nenastopanja agregatov
na primarnem trgu z električno energijo,
2. za regulacijo napetosti in jalove moči:
– stroške povečanih izgub zaradi proizvodnje jalove
energije in
– morebitne vplive na znižanje proizvodnje delovne
energije za primarni trg,
3. za zagon agregatov brez zunanjega napajanja:
– investicijske stroške za gradnjo potrebnih dodatnih postrojev za omogočanje zagona brez zunanjega napajanja.
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52. člen
Pri izboru najugodnejših ponudnikov sistemski operater
prenosnega omrežja upošteva tudi vse tehnične zahteve, ki
izhajajo iz predpisov, ki urejajo sistemsko obratovanje prenosnega elektroenergetskega omrežja.
4. PREHODNI DOLOČBI
53. člen
Izhodišča ekonomskega reguliranja iz 43. člena tega
akta za regulativno obdobje do 31. 12. 2005 določa Priloga 1.
54. člen
Pristojni sistemski operater mora uskladiti krmilne naprave odjemalcem s časi dnevnih tarifnih postavk, kot to
določa Priloga 3, v roku šestih mesecev od uveljavitve tega
akta.
5. KONČNI DOLOČBI
55. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Pravilnik o
določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov (Uradni list RS, št. 134/03).
Ne glede na prejšnji odstavek, se do uveljavitve ustreznega akta, ki bo urejal dodatke k omrežnini, kot so stroški
dobaviteljev zaradi neustavitve dobave energije, obvezni odkup električne energije, evidentiranje sklenjenih pogodb za
oskrbo z električno energijo ter pokrivanje stroškov delovanja
Agencije, smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o določitvi
cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za
upravičenost stroškov (Uradni list RS, št. 134/03), ki urejajo
dodatek za prednostno dispečiranje in dodatek za evidentiranju pogodb na organiziranem trgu z električno energijo ter
sredstva, namenjena delovanju Agencije.
56. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. avgusta 2004.
Št. 68-04/5
Maribor, dne 20. julija 2004.
EVA 2004-2511-0211
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l. r.
Vlada Republike Slovenije je dne 29. 7. 2004 s sklepom
št. 382-18/2001-18 dala soglasje k temu aktu.

Priloga 1
Izhodišča ekonomskega reguliranja
1 REGULIRANJE CEN
1) Izhodišča ekonomskega reguliranja določajo način
ekonomskega reguliranja elektroenergetskih omrežij.
2) Cilj ekonomskega reguliranja je zagotoviti:
– trajnostno poslovanje reguliranih dejavnosti brez izgub z omejenim razumnim donosom na sredstva,
– regulativo, zasnovano na vzpodbudah izboljšanja
produktivnosti poslovanja reguliranih dejavnosti z učinkovito
ravnijo delovanja in investiranja,
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– stabilne in predvidljive razmere na trgu z električno
energijo,
– razvoj omrežja, ki trajno zvišuje ali ohranja kakovost
dobav.
3) Ekonomsko reguliranje se izvaja z uporabo metode
zamejene cene. Reguliranje na podlagi zamejene cene temelji na omejitvi rasti košarice cen.
4) Zamejena cena je regulirana ob predpostavki, da leta zagotavlja zadosten prihodek za pokrivanje upravičenih
stroškov izvajanja omrežnih storitev.
Meja dovoljenega zvišanja cen je izražena v razmerju
do potrebnega prihodka. Ta zamejitev pa je določena na podlagi formule za CPI – X in je podana v spodnji neenačbi:

kjer je za izvajanje reguliranih dejavnosti n tarifnih
kategorij, od katerih ima vsaka do m elementov, in kjer pomenijo:
tarife i;

je cena, ki se zaračunava v letu t za element j

je predlagana cena za element j tarife i v prihodnjem letu t+1;
in
sta napovedani ali historični (dejanski)
količini elementa j tarife i, ki bo uporabljena (N izraža, da se
količine nanašajo na novo leto in O, da se količine nanašajo
na staro leto);
CPI je letni koeficient sprememb cen življenjskih potrebščin;
X je koeficient, ki ga določi Agencija in odraža zahtevano izboljšanje produktivnosti (faktor P), dodatno pa X omogoča izravnavanje prihodkov znotraj regulativnega obdobja.
5) Stroški, ki se nanašajo na izvajanje nereguliranih
storitev, niso predmet reguliranja in se izključijo iz reguliranih prihodkov.
6) Cena je posledica potrebnega prihodka in napovedi
količinske porabe električne energije. Napoved obsega porabe se določi tako, da jo na podlagi uteži, kot so realizirane
količine v preteklosti, pripravi Agencija in uskladi z napovedmi obsega porabe reguliranih podjetij.
7) Z namenom, da ohrani realni prihodek, se za splošno
spreminjanje cen upošteva napovedan letni koeficient cen
življenjskih potrebščin, v formuli označen kot CPI.
8) Ocena potrebnega prihodka za regulirane dejavnosti
temelji na združitvi štirih glavnih komponent: (1) upravičenih stroškov delovanja in vzdrževanja, (2) amortizacije, (3)
donosa na sredstva, (4) stroškov izgub v omrežju. Ocena
potrebnega prihodka sistemskega operaterja prenosnega
omrežja pa vključuje tudi peto komponento: (5) stroškov
sistemskih storitev.
9) Regulativno obdobje je obdobje tri do pet let, v katerem veljajo s strani Agencije določene cene. V času trajanja
regulativnega obdobja je podjetjem dana vzpodbuda, da
smejo vmesne dobičke, ustvarjene na podlagi dodatnega
zniževanja stroškov v skladu z določili regulativnega okvira,
zadržati do naslednjega regulativnega obdobja. V prvem regulativnem obdobju se koeficient CPI, določen v 4. in 7. točki
te priloge, nadomesti s koeficientom PPI.
PPI je letni dejanski (historični) koeficient sprememb
cen industrijskih proizvodov.
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1.1 Stroški delovanja in vzdrževanja
10) Stroški delovanja in vzdrževanja so stroški, ki nastajajo v zvezi z vzdrževanjem in delovanjem prenosnega in
distribucijskega omrežja v skladu s tehničnimi standardi, ki
se uporabljajo v Sloveniji ter z zahtevami sistemskih obratovalnih navodil.
11) Stroški vzdrževanja se kapitalizirajo, če se: (1) povečujejo ekonomske koristi sredstev preko njihovih prvotno
ocenjenih učinkov; ali (2) nadomešča ali obnovi sestavni del
sredstva, ki je bilo za namene amortiziranja ločeno knjižen
in amortiziran v njegovi ekonomski življenjski dobi; ali (3) se
za že amortizirana sredstva, ki so še v uporabi, ob pregledu
ugotovi ekonomska uporabnost sredstva oziroma se ta uporabnost ponovno vzpostavi z obnovo (rekonstrukcijo); ali (4)
bo v veliki meri znižalo tekoče stroške vzdrževanja sredstva;
ali (5) bo podaljšalo koristno življenjsko dobo sredstva preko
tiste, ki je bila pričakovana ob vgradnji.
12) Priznavajo se le upravičeni stroški, ki se za regulativno obdobje ugotavljajo tudi na podlagi primerjalnih analiz
(v nadaljevanju: benchmarking). Na podlagi benchmarking
metod, ki upoštevajo specifične karakteristike, vezane na
naravo omrežij posameznega podjetja, so s tem za ugotavljanje relativne poslovne uspešnosti podjetjem zagotovljeni
enaki pogoji.
13) Benchmarking stroškov in rezultatov storitev: na
podlagi podatkov iz preteklosti se ugotavljajo razlike tako na
stroškovni strani (vhod) kot tudi na strani rezultatov storitev
(izhod). Tako se ugotavlja, da je v nekem začetnem letu
podjetje A sposobno zmanjšati stroške (ali povečati storitve
–izhod) za določen odstotek glede na neko »učinkovito« podjetje B. To pomeni, da mora biti v času regulativnega obdobja
ciljno zvišanje produktivnosti (faktor P) za podjetje A višje kot
za podjetje B, kar odraža večjo začetno neučinkovitost podjetja A in potrebno dohitevanje, ki se zahteva od podjetja A.
14) Poleg relativnih dohitevanj morajo cilji izboljšanja
produktivnosti odražati tudi obseg rasti produktivnosti najbolj
učinkovitih podjetij na osnovi tehnoloških izboljšav. To je tako
imenovani učinek premika mejnega področja.
15) Izbrane so metode mejnega področja, ki proučujejo
vzorec podjetij in temeljijo na predpostavki, da bi morala biti
vsa podjetja sposobna poslovati z enako stopnjo učinkovitosti, kot jo dosegajo druga učinkovita podjetja t.i. »referenčna
podjetja«, ki določajo »mejno področje učinkovitosti« v tem
vzorcu. To je določeno s proučevanjem poslovanja podjetij v
vzorcu, in sicer z razmerjem med vhodi in izhodi opazovanih
podjetij. »Mejno področje učinkovitosti« se uporabi kot merilo, s katerim se primerjajo vsa druga podjetja (ki niso v tem
področju). Razdalja do mejnega področja učinkovitosti je merilo za (ne)učinkovitost. Glede na razpoložljivost podatkov so
uporabljene neparametrične metode in parametrične metode
mejnega področja z uporabo vzorca mednarodnih podjetij
navedene v naslednji točki.
16) Analiza podatkovne ovojnice (v nadaljevanju: DEA)
je neparametrična metoda, katere mejno področje tvorijo
linearne kombinacije najuspešnejših podjetij v vzorcu.
Parametrični metodi, ki ugotavljata mejno področje s
funkcijo ocene proizvodnje ali oceno stroškovne funkcije
sta:
– Korigirana metoda navadnih najmanjših kvadratov (v
nadaljevanju: COLS)
– Analiza stohastičnega mejnega področja (v nadaljevanju: SFA) ocenjuje mejno področje upravičenih stroškov, ki
vsebuje možnost za merjenje napake ali faktorjev. Ta metoda
omogoča prilagoditev individualnih stroškov za stohastične
faktorje in nato izračuna rezultat učinkovitosti podobno kot
pri metodi COLS.
2 AMORTIZACIJA
17) V postopku ugotavljanja potrebnega prihodka izvajalcev reguliranih dejavnosti se pri izračunu amortizacije
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uporabi enakomerno časovno amortiziranje, tako za obstoječa sredstva, kot tudi za nova sredstva, potrebna v času
regulativnega obdobja.
18) Amortizacija se določi tako, da so sredstva grupirana v nekaj skupin, vendar pa se izračun amortizacije za
posamezno sredstvo izvaja na osnovi življenjske dobe posamičnega sredstva.
19) Strošek amortizacije (AMit) nekega posameznega
sredstva ali skupine obstoječih sredstev se izračuna kot
vsota amortizacije posameznih sredstev, odvisna od nabavne vrednosti sredstva in življenjske dobe sredstva (AMit
= NVSit/ŽDi).
20) Načrtovane učinkovite naložbe v osnovna sredstva,
ki se izvajajo med regulativnim obdobjem, so amortizirane z
deljenjem vrednosti investicije vsakega zaporednega leta s
povprečno štirideset letno življenjsko dobo sredstev podjetja.
Tudi tukaj se uporablja model enakomerne časovne amortizacije. Pri izračunu amortizacije novih naložb se v prvem letu
upošteva polovična vrednost amortizacije za nove naložbe.
2.1 Donos na sredstva
21) Donos na sredstva se ugotavlja na podlagi regulativne baze sredstev in tehtanih povprečnih stroškov kapitala.
RAt = RBt × WACC
kjer oznake pomenijo:
RAt – donos na sredstva;
RBt – regulativna baza sredstev;
WACC – tehtani poprečni stroški kapitala
3 REGULATIVNA BAZA SREDSTEV
22) Za izračunavanje donosa se kot osnova upošteva
povprečna vrednost regulativne baze sredstev, izračunana iz
otvoritvene in končne vrednosti. V otvoritveni regulativni bazi
sredstev so upoštevane vse sedanje vrednosti opredmetenih
osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
na prvi dan regulativnega obdobja. Zaključna vrednost regulativne baze sredstev se izračuna tako, da se k otvoritveni
vrednosti prištejejo vrednosti novih investicij, odštejejo pa
se vrednosti osnovnih sredstev, ki so jih podjetja brezplačno
prevzela, letna vrednost amortizacije in letna vrednost izločenih sredstev.
23) Določanje regulativne baze sredstev z namenom
ugotavljanja potrebnega prihodka je izvedeno po naslednji
formuli:
ZVSt = OVSt + CAPEXt – AMt – ISt – BPSt,
kjer pomenijo:
OVSt – otvoritvena vrednost regulativnih sredstev za
leto t regulativnega obdobja;
CAPEXt – naložbe v osnovna sredstva za leto t regulativnega obdobja;
AMt – amortizacija za leto t regulativnega obdobja;
ISt – izločena sredstva za leto t regulativnega obdobja;
BPSt – brezplačno prevzeta osnovna sredstva za leto t
regulativnega obdobja;
ZVSt – zaključna vrednost regulativnih sredstev za leto
t regulativnega obdobja.
24) V regulativno bazo sredstev smejo biti vključena
samo tista sredstva, ki se uporabljajo za izvajanje storitev s
strani Agencije reguliranih dejavnosti.
25) Pri izračunu amortizacije in izračunu regulativne
baze sredstev se brezplačno prevzeta osnovna sredstva ne
upoštevajo.
26) Naložbe v osnovna sredstva v času regulativnega
obdobja so ocenjene glede na poznani obseg storitev in
standarde storitev.
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27) Za presojo upravičenosti vsake napovedane naložbe v osnovna sredstva izvajalcev reguliranih dejavnosti
Agencija:
– preverja utemeljitev investicije z vidika izboljšanja kvalitetne in zanesljive oskrbe v sistemu, ki mora biti usklajena s
predvideno rastjo porabe,
– preverja skladnost naložb s sprejetimi razvojnimi načrti in usmeritvami nacionalnega energetskega programa,
– izvaja pregled predlogov podjetij po posameznih projektih naložb v osnovna sredstva v določenih primerih, ko
za presojo upravičenosti uporablja tehnike, ki temeljijo na
analizi povzročiteljev stroškov in navzkrižnih primerjavah
projekcij naložb v osnovna sredstva med podjetji. Tovrstne
analize oziroma poskusne revizije lahko opravijo tudi zunanji
specializirani izvajalci.
28) Ob koncu vsakega regulativnega obdobja se zaradi
vzpostavitve nadzora cen v naslednjem regulativnem obdobju revidira regulativna baza sredstev. Praviloma se ne zahteva poračun za preteklo regulativno obdobje in je izvajalcu
regulirane dejavnosti dovoljeno zadržati na podlagi izboljšane učinkovitosti ustvarjen dobiček, ki je odvisen od naporov
vodstva za povečanje učinkovitosti. Agencija preverja podlago za tak dobiček, da onemogoči izvajalcem reguliranih
dejavnosti pobiranje nepričakovanega ali neupravičenega
dobička, ki lahko izhaja iz podinvestiranja načrtovanih naložb
v osnovna sredstva in je posledica namernega odlaganja investicij ali predimenzionirano načrtovanih investicij. V tem
primeru Agencija zahteva poravnavo za nazaj. Nedovoljeni
prihodek iz naslova podinvestiranja se odtegne od prihodka
v naslednjem regulativnem, ki bi sicer bil dovoljen v pogojih
reguliranja cen.
3.1 Tehtani povprečni stroški kapitala
29) Tehtani povprečni stroški kapitala se uporabijo za
izračun stopnje donosnosti po naslednji formuli:
RR = WACC = EP × ROE/(1 – T) + DP × DI
kjer oznake pomenijo:
RR (%) – stopnja donosnosti za regulativno obdobje;
WACC – tehtani poprečni stroški kapitala za regulativno
obdobje;
ROE (%) – donosnost lastniškega kapitala za regulativno obdobje;
EP – delež kapitala, ki vsebuje lastniški delež in je enak
razmerju (vrednost lastniškega kapitala)/(vrednost lastniškega kapitala + vrednost dolžniškega kapitala) za regulativno
obdobje;
DI (%) – stroški dolžniškega kapitala za regulativno
obdobje;
DP – delež kapitala, ki vsebuje dolžniški delež in je
enak razmerju (vrednost dolžniškega kapitala)/(vrednost
lastniškega kapitala + vrednost dolžniškega kapitala) za
regulativno obdobje;
T (%) – efektivna davčna stopnja, veljavna za regulativno obdobje.
30) WACC se izračuna na podlagi povprečja učinkovitega standardnega razmerja med lastniškim in dolžniškim
kapitalom uspešno financiranih podjetij.
3.1.1 Stroški lastniškega kapitala in model določanja cen dolgoročnih naložb
31) Za določanje stopnje donosnosti lastniškega kapitala je uporabljen model določanja cen dolgoročnih naložb (v
nadaljevanju: CAPM).
32) Pričakovana oziroma zahtevana donosnost lastniškega kapitala se izračuna ob upoštevanju donosnosti netvegane naložbe, povprečne donosnosti tveganih naložb in
sistematičnega tveganja izraženega s koeficientom β
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v skladu z naslednjo formulo:
R = Rf + (Rm – Rf) × β
kjer pomenijo:
R – zahtevana stopnja donosnosti;
Rf – donosnost netveganih naložb (npr. donosnost državnih obveznic);
Rm – povprečna donosnost tveganih naložb (pričakovana donosnost tržnega portfelja);
(Rm – Rf) – premija za tržno tveganje;
β – koeficient, ki izraža vzajemnost (korelacijo) med nihanji donosnosti tržnega portfelja in individualne donosnosti
podjetja ter je merilo za tržno tveganje;
Izraz (Rm – Rf) × β predstavlja premijo za tržno tveganje
za lastniški kapital (equity risk premium)
3.1.2 Stroški dolžniškega kapitala
33) Stroški dolžniškega kapitala se ocenijo na podlagi
povprečnih pogojev kreditiranja in obrestnih mer, ki jih banke
nudijo slovenskim reguliranim podjetjem.
3.2 Prilagoditev za obdavčitev
34) Stroški lastniškega kapitala se prilagodijo tako, da
se upošteva plačilo podjetniškega davka.
4 STROŠKI IZGUB V OMREŽJU
35) Stroški izgub električne energije v omrežju se ugotavljajo na podlagi priznanih količin električne energije za
izgube ob upoštevanju povprečne cene električne energije
na trgu.
36) Za določanje priznanih količin električne energije
za izgube v distribucijskem omrežju se ugotavlja razlika med
električno energijo, evidentirano na meji med prenosnim in
distribucijskim omrežjem, in električno energijo, izmerjeno
na prevzemno-predajnih mestih pri končnih odjemalcih na
distribucijskem omrežju. Pri izračunu priznanih količin izgub
se upoštevajo kumulativne količine v preteklem obdobju. Pri
določitvi priznanih količin izgub v distribucijskem omrežju se
upoštevajo tudi količine električne energije, oddane s strani
kvalificiranih proizvajalcev.
37) Za določanje priznanih količin električne energije
za izgube v prenosnem omrežju se ugotavlja razlika med
električno energijo na prevzemno predajnih mestih med
proizvodnjo in prenosom ter evidentirano električno energijo
na meji med prenosnim in distribucijskimi omrežji oziroma
omrežji odjemalcev, priključenih na visokonapetostno omrežje, v preteklem obdobju. Stroški izgub, nastalih pri prenosu
električne energije po čezmejnih povezovalnih vodih s sosednimi državami in ob tranzitu, se pokrivajo iz dela omrežnine
za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih
vodov.
5 FAKTOR X
38) Faktor X, naveden v formuli zamejene cene (iz
točke 4) te priloge):
1. upošteva cilje izboljšanja produktivnosti (zniževanje
stroškov), določene s strani Agencije; izhaja neposredno iz
doseženega rezultata učinkovitosti (naloga benchmarkinga)
in zahtevane hitrosti prilagajanja učinkovitosti in
2. izravnava prihodke zaradi preprečitve skokovitega
naraščanja cen znotraj regulativnega obdobja tako, da je
neto sedanja vrednost izravnanih prihodkov za regulativno
obdobje enaka neto sedanji vrednosti potrebnih prihodkov
za regulativno obdobje.
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6 SISTEMSKE STORITVE
39) Agencija priznava kot upravičene stroške pri določitvi dela omrežnine za sistemske storitve stroške za tiste
sistemske storitve, ki so namenjene vsem uporabnikom prenosnega in distribucijskega omrežja in za katere so pogodbe
sklenjene po predpisih, ki urejajo javna naročila oziroma po
preglednem postopku, ki zagotavlja izbiro najugodnejšega
ponudnika in v katerem se smiselno uporabljajo določila
predpisov, ki urejajo javna naročila.
7 KAKOVOST NAPAJANJA
40) Hkrati z reguliranjem cen Agencija spremlja kakovost oskrbe z električno energijo glede na:
– komercialno kakovost,
– neprekinjenost (zanesljivost) napajanja in
– kakovost napetosti.
41) Komercialna kakovost, ki se deli na splošno in individualno, je razmerje med dobaviteljem oziroma sistemskim
operaterjem in odjemalcem.
Splošna komercialna kakovost se nanaša na pogoje o
storitvah, ki jih sistemski operater lahko ponudi, vendar jih ne
more zagotoviti vsem odjemalcem. Spremlja in objavlja se z
namenom promocije komercialne kakovosti.
Individualna komercialna kakovost vključuje minimalne
odzivne čase in se zagotavlja vsakemu odjemalcu. Neizpolnjevanje individualne kakovosti vpliva na priznavanje popustov na izvršeno delo in presojo upravičenosti stroškov.
Neprekinjenost (zanesljivost) je določena s številom in
časom prekinitev, ki se deli na načrtovane in nenačrtovane
prekinitve. Sistemski operater mora spremljati indikatorja SAIDI (CML) in SAIFI (CI), ločeno po gostoti odjemalcev (mestno,
primestno, podeželsko področje) oziroma višji sili (npr. vremenski pogoji, nevihte, viharji, žled), tretji osebi (npr. vandalizem, terorizem, stavke, prekinitev kabla/kopanje) in ostalo.
Prav tako mora zbirati podatke o načrtovanih prekinitvah.
Kakovost napetosti je določena s frekvenco, velikostjo,
obliko vala in simetrijo trifaznega napetostnega sistema.
Sistemski operater mora odjemalcu na priključnem mestu
zagotoviti kakovost napetosti v skladu s stanjem tehnike.
42) Sistemski operater omrežja mora glede na veljavno
zakonodajo:
– vzpostaviti stalno spremljanje – monitoring kakovosti
napetosti na povezavah z omrežji drugih operaterjev;
– vzpostaviti sistem za zajemanje in shranjevanje podatkov o prekinitvah dobave in odjema električne energije v
skladu z določili veljavne zakonodaje;
– vzpostaviti sistem za spremljanje komercialne kakovosti (kakovosti storitev);
– izdelati analizo nivoja motenj v skladu z določili veljavne zakonodaje, določiti njihov trend, izdelati primerjavo z
nivojem načrtovanja za posamezne dele omrežja;
– izdelati in hraniti tehnično dokumentacijo za izdajo
izjave o skladnosti kakovosti električne energije, na podlagi
katere je mogoč vpogled v preteklo desetletno obdobje.
43) Osnovni nivo standardov oskrbe z električno energijo ob začetku uvajanja regulativnega obdobja je trenutno
dosežen nivo. Standardi določajo tiste parametre oskrbe z
električno energijo, ki so za odjemalca najbolj pomembni in
zagotavljajo osnovo za uravnoteženo doseganje delovanja
reguliranih podjetij in odjemalčevih pričakovanj.
44) Mehanizem vzpodbud je širitev minimalnih standardov oskrbe z električno energijo, ki uvajajo neposredno
povezavo med prihodki podjetij in nivojem kakovosti storitev.
Delovanje se meri na različnih nivojih kjerkoli med nivojem
sistema in nivojem storitve posameznemu odjemalcu. Mehanizem vzpodbud je povezan z nivojem kakovosti oskrbe
z električno energijo in zagotavlja primeren finančni vpliv na
povečan ali zmanjšan prihodek.
45) Povzetek uporabljenih okrajšav in pojmov ter njihov
pomen:
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historična (dejanska) količina elementa j tarife i, ki bo uporabljena
cena, ki se zaračunava v letu t za element j tarife i
napovedana količina elementa j tarife i, ki bo uporabljena
predlagana cena za element j tarife i v prihodnjem letu t+1
premija za tržno tveganje
premija za tržno tveganje za lastniški kapital
strošek amortizacije posameznega sredstva
primerjalna analiza
brezplačno prevzeta osnovna sredstva za leto t regulativnega obdobja
naložbe v osnovna sredstva za leto t regulativnega obdobja;
model določanja cen dolgoročnih naložb
relativno dohitevanje
korigirana metoda navadnih najmanjših kvadratov
letni koeficient sprememb cen življenjskih potrebščin
analiza podatkovne ovojnice
stroški dolžniškega kapitala za regulativno obdobje
delež kapitala, ki vsebuje dolžniški delež in je enak razmerju (vrednost dolžniškega kapitala)/
(vrednost lastniškega kapitala + vrednost dolžniškega kapitala) za regulativno obdobje
delež kapitala, ki vsebuje lastniški delež in je enak razmerju (vrednost lastniškega kapitala)/
(vrednost lastniškega kapitala + vrednost dolžniškega kapitala) za regulativno obdobje
premik mejnega področja
izločena sredstva za leto t regulativnega obdobja
nabavna vrednost sredstva
otvoritvena vrednost regulativnih sredstev za leto t regulativnega obdobja
letni koeficient sprememb cen industrijskih proizvodov
zahtevana stopnja donosnosti
donos sredstev
regulativna baza sredstev
donosnost netveganih naložb (npr. donosnost državnih obveznic);
povprečna donosnost tveganih naložb (pričakovana donosnost tržnega portfelja);
donosnost lastniškega kapitala za regulativno obdobje
stopnja donosnosti za regulativno obdobje
indeks povprečnega trajanja prekinitev v sistemu
indeks povprečne frekvence prekinitev v sistemu
analiza stohastičnega mejnega področja
efektivna davčna stopnja, veljavna za regulativno obdobje
tehtani poprečni stroški kapitala
koeficient, ki ga določi Agencija in odraža zahtevano izboljšanje produktivnosti, dodatno pa X
omogoča izravnavanje prihodkov znotraj regulativnega obdobja
zaključna vrednost regulativnih sredstev za leto t regulativnega obdobja
življenjska doba sredstva
koeficient, ki izraža vzajemnost (korelacijo) med nihanji donosnosti tržnega portfelja in individualne
donosnosti podjetja ter je merilo za tržno tveganje

Priloga 2
Parametri za določitev omrežnine za elektroenergetska
omrežja v letih 2004 in 2005
1. Izhodišča
Agencija je v skladu z:
– metodologijama za obračunavanje in določitev omrežnine za elektroenergetska omrežja,
– usmeritvijo iz sklepa vlade z dne 30. 12. 2003,
– napovedjo glavnih makroekonomskih agregatov za
leti 2004 in 2005 iz Pomladanske napovedi gospodarskih
gibanj z dne 7. aprila 2004,
– upoštevanjem spremenjenih pogojev kreditiranja in
obrestnih mer,
– konvergenčnim programom Vlade RS z dne 13. 5.
2004,

– usklajevanji s pristojnimi ministrstvi (MOPE, MF, MG
z dne 14. 7. 2004),
– in ob upoštevanju razlik med posameznimi postavkami izravnanega prihodka iz regulativnega okvira za leto 2003
in realizacijo v letu 2003
pripravila korekcije za izračun potrebnega prihodka iz
omrežnine za leti 2004 in 2005.
S temi ukrepi bo ohranjena približna ničelna rast omrežnine do konca regulativnega obdobja 31. 12. 2005.
2. Ugotavljanje potrebnega prihodka
Po metodi zamejene cene se potrebni prihodek za regulirane dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem:
1. upravičenih stroškov delovanja in vzdrževanja,
2. amortizacije,
3. donosa na sredstva,
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4. stroškov izgub v omrežju za dejavnosti sistemskih
operaterjev distribucijskega in prenosnega omrežja ter
5. stroškov sistemskih storitev za sistemskega operaterja prenosnega omrežja
ob upoštevanju pokrivanja dela teh stroškov iz drugih
prihodkov, ki jih regulirane dejavnosti ustvarjajo.
2.1 Upravičeni stroški delovanja in vzdrževanja
Agencija ločeno ugotavlja tisti del stroškov delovanja in
vzdrževanja, na katere podjetje s svojim delovanjem lahko
vpliva in so torej kontrolirani, od nekontroliranih stroškov.
Kontrolirane stroške delovanja in vzdrževanja se
ugotavlja na podlagi rezultatov poslovanja za leto 2003. Pri
določitvi kontroliranih stroškov delovanja in vzdrževanja za
podjetja distribucije so upoštevani rezultati ponovno izvedene
primerjalne analize učinkovitosti. Pri izračunu kontroliranih
stroškov delovanja in vzdrževanja je upoštevano zahtevano
povečanje produktivnosti pri vseh distribucijskih podjetjih
letno za 5,95%.
Kontrolirani stroški delovanja in vzdrževanja se povečajo za vrednosti nekontroliranih stroškov.
2.2 Amortizacija
Izračun amortizacije po metodi enakomernega časovnega amortiziranja upošteva za obstoječa osnovna sredstva
povprečno življenjsko dobo 39 let, za nove investicije pa 40
let. V letu začetka investiranja se upošteva polovica obračunane letne amortizacije. Podlaga za izračun amortizacije
obstoječih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev so knjigovodske vrednosti, novih
osnovnih sredstev pa investicijske vrednosti. Pri izračunu
amortizacije je odšteta amortizacija brezplačno prevzetih
osnovnih sredstev.
2.3 Donos na sredstva
Donos na sredstva je izračunan na podlagi povprečne
vrednosti regulativne baze sredstev ob upoštevanju tehtanih
povprečnih stroškov kapitala (WACC):
– za distribucijska podjetja v višini 3,42%,
– za prenosno podjetje v višini 1,62%.
Pri izračunu WACC se upošteva kot ciljno razmerje
med lastniškim in dolžniškim kapitalom razmerje, ki je enako
razmerju, opredeljenim v prvotnem regulativnem okviru. To
razmerje je 40% lastniškega kapitala in 60% dolžniškega
kapitala od celotnega kapitala.
2.4 Stroški izgub v omrežju
Izračun upravičenih stroškov za nakup električne energije za izgube v omrežju temelji na načrtovanih količinah
porabe električne energije v letih 2004 in 2005, brez upoštevanja izgub v omrežju, ki nastajajo zaradi tranzita in ob upoštevanju povprečne cene energije v višini 8 SIT/kWh. Stroški
izgub zaradi tranzita se pokrivajo iz prihodka sistemskega
operaterja prenosnega omrežja iz naslova tranzita in CBT.
V primerih, ko stroški izgub odstopajo od predvidenih
stroškov izgub v regulativnem okviru, Agencija presodi o
morebitnih razlikah in o upoštevanju teh razlik v korist oziroma breme reguliranega podjetja pri določitvi omrežnine v
naslednjem regulativnem obdobju.
2.5 Stroški sistemskih storitev
Ti stroški se nanašajo na stroške, ki jih ima sistemski
operater prenosnega omrežja pri zagotavljanju sekundarne
regulacije frekvence in moči, terciarne regulacije in minutne
rezerve, regulacije napetosti in jalove moči ter zagona agregatov brez zunanjega napajanj. Ob upoštevanju načrtovane
obračunane moči v letu 2004 in 2005 ostaja cena v SIT/kW/
mesec glede na leto 2003 nespremenjena in znaša 64,16
SIT/kW/mesec.
V primerih, ko stroški sistemskih storitev odstopajo od
predvidenih stroškov sistemskih storitev v regulativnem ok-
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viru, Agencija presodi o morebitnih razlikah in o upoštevanju
teh razlik v korist oziroma breme reguliranega podjetja pri
določitvi omrežnine v naslednjem regulativnem obdobju.
2.6 Razlike posameznih postavk izravnanega prihodka iz regulativnega okvira za leto 2003 in realizacijo
v letu 2003
Iz analize poslovanja reguliranih dejavnosti za leto 2003
izhaja, da je bila količinska poraba električne energije v letu
2003 večja od načrtovane in so vsa podjetja dosegla višji
prihodek iz omrežnine od načrtovanega, prenosno podjetje
pa tudi pozitivno razliko med prihodki iz naslova tranzita in
stroški izgub zaradi tranzita. Pozitivna razlika v prihodku v
primerjavi z načrtovanim je bila v letu 2003 realizirana tudi
iz naslova zaračunavanja povprečnih stroškov priključevanja. Prav tako so regulirane dejavnosti distribucije zaradi
poenotenja amortizacijskih stopenj in posledično nižje obračunane amortizacije v letu 2003 dosegle večje dobičke od
načrtovanih.
Agencija je na podlagi podrobnih analiz ugotovila razlike
med načrtovanimi in realiziranimi prihodki ter načrtovanimi
in realiziranimi nekontroliranimi stroški. Ob izračunu skupne
razlike presežka prihodkov leta 2003, ki se poračuna kot
odbitna postavka pri ugotavljanju potrebnega prihodka iz
omrežnine za leto 2004, je Agencija upoštevala tudi porast
z regulativnim okvirom dovoljenih stroškov delovanja in
vzdrževanja v letu 2003 glede na vrednosti, opredeljene v
regulativnem okviru.
3. Investicije
Pri vrednostih investicij v letu 2004 je Agencija upoštevala vrednosti iz prvotnega regulativnega okvira, če so podjetja v svojih gospodarskih načrtih za leto 2004 opredelila
višje vrednosti, oziroma vrednosti iz gospodarskih načrtov
2004, če so podjetja načrtovala nižje vrednosti investicij, za
leto 2005 pa je Agencija vrednosti investicij upoštevala v višini, kot izhaja iz regulativnega okvira za to leto. Investicije,
ki jih je Agencija vključila v regulativni okvir, so vsebovane
v 10-letnih razvojnih načrtih podjetij, na katere je pristojno
ministrstvo podalo soglasje.
4. Napoved porabe električne energije
Napoved porabe električne energije za leto 2004 temelji
na količinski realizaciji porabe električne energije za obdobje
januar–junij 2004, za preostale mesece pa napoved temelji
na analizi porabe v enakem obdobju leta 2003 in pričakovanem porastu v tem obdobju leta 2004.
5. Upoštevanje makroekonomskih ciljev države
Upošteva se Konvergenčni program Vlade RS, ki opredeljuje srednjeročne cilje ekonomske, denarne in javno-finančne politike ter osnovne predpostavke glede prihodnjih
makroekonomskih gibanj in njegov temeljni cilj ekonomske
politike Slovenije, ki je znižanje inflacije na raven, ki bo pomenila polno izpolnitev maastrichtskih kriterijev v obdobju,
potrebnem za prevzem evra leta 2007. Regulirana podjetja
sledijo temu cilju tako, da maksimalno povečujejo učinkovitost in znižujejo stroške delovanja in vzdrževanja, hkrati
pa lahko del potrebnih izdatkov za investicije krijejo skozi
zadolževanje podjetij. S tem se zagotovi stabilni položaj
reguliranih podjetij in povečanje konkurenčnosti celotnega
gospodarstva.
Priloga 3
Razmerja med tarifnimi postavkami glede na sezone
in dnevni tarifni čas
Sezone in razmerja cen med sezonami
Tarifne postavke za del omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje se po sezonah delijo na:
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– Pri odjemalcih v odjemni skupini na VN in SN je
VS – višja sezona:
januar, februar, december;
SS – srednja sezona: marec, april, oktober, november;
NS – nižja sezona:
maj, junij, julij, avgust, september.

Razmerja med tarifnimi postavkami za del omrežnine za
prenosno in distribucijsko omrežje na VN so:
VS: SS: NS = 1,5: 1,2: 1,0.
Razmerja med tarifnimi postavkami za del omrežnine za
prenosno in distribucijsko omrežje na SN so:
VS: SS: NS = 1,4: 1,2: 1,0.
– Pri odjemalcih v odjemni skupini na NN, ki se jim
moč meri, je
VS – višja
sezona:
NS – nižja
sezona:

januar, februar, marec, oktober, november,
december;
april, maj, junij, julij, avgust, september.

Razmerje med tarifnima postavkama za del omrežnine
za prenosno in distribucijsko omrežje je:
VS: NS = 1,3: 1,0.
– Pri odjemalcih v odjemni skupini na NN, ki se ji moč ne
meri in ki imajo sezonski obračun, je:
VS – višja januar, februar, december;
sezona:
NS – nižja marec, april, maj, junij, julij, avgust, septemsezona:
ber, oktober, november.
Razmerje med tarifnima postavkama za del omrežnine
za prenosno in distribucijsko omrežje je:
VS: NS = 1,6: 1,0.
Dnevni tarifni čas in razmerja cen
Po dnevnem času se tarifne postavke za omrežnino za
prenosno in distribucijsko omrežje delijo na:
– konične tarifne postavke v času KT (za odjemalce na
VN in SN, ki uporabljajo merilne naprave za evidentiranje
15-minutne konične obremenitve),
– večje dnevne tarifne postavke v času VT in
– manjše dnevne tarifne postavke v času MT.
Večje dnevne tarifne postavke (VT) se obračunavajo
od ponedeljka do petka od 6. do 22. ure. V razdobju, ko se
uporablja poletni čas, pa od 7. do 23. ure za odjemalca, ki
nima krmilne naprave z možnostjo programske nastavitve
prilagajanja na poletni čas.
Manjše dnevne tarifne postavke (MT) se obračunavajo
v preostalem času, ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od
0.00 do 24. ure. Kolikor odjemalec nima ustrezne krmilne naprave, ki bi evidentirala porabo električne energije v času MT
v sobotah, nedeljah in praznikih, se upošteva čas MT glede
na sposobnost prilagoditve naprave registraciji odjema ob
sobotah, nedeljah in praznikih.
Kolikor se odjemalec odjemne skupine na NN ne odloči
za dvotarifni način obračuna omrežnine, se mu omrežnina
obračunava po enotarifnem načinu (ET).
Ure konične dnevne tarifne postavke (KT) določa sistemski operater prenosnega omrežja vsako leto do 15. oktobra za leto vnaprej in jih sporoči Agenciji. Ure KT objavi
Agencija na svojih spletnih straneh.
Krmilne stikalne ure za preklop dvotarifnih oziroma trotarifnih števcev so stalno nastavljene po srednjeevropskem
času in se ob prehodu na poletno računanje časa ne pomaknejo za uro naprej.
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– Pri odjemalcih v odjemni skupini na NN – »brez
merjenja moči« in »gospodinjski odjemalci«, so dnevne
tarifne postavke določene v razmerju:
VT: ET: MT = 1,3: 1,15: 1.
– Pri odjemalcih na NN, ki se jim moč meri in so razvrščeni glede na letne obratovalne ure, so dnevne tarifne
postavke določene v razmerju:
VT: MT = 1,3: 1.
– Za odjemalce na VN in odjemalce na SN, ki uporabljajo merilne naprave za evidentiranje 15-minutne
konične obremenitve, veljajo ure KT za čas, ko veljajo
konične dnevne tarifne postavke za uporabo elektroenergetskih omrežij. Ure KT veljajo le ob delavnikih od
ponedeljka do petka in trajajo:
– v času VS 6 ur na dan,
– v času SS 5 ur na dan,
– v času NS 4 ure na dan.
Dnevne tarifne postavke dela omrežnin za prenosno in
distribucijsko omrežje so določene v razmerju:
KT: VT: MT = 1,3: 1,3: 1.
Priloga 4
Korekcijski faktorji
Zaradi enotnih tarifnih postavk omrežnine na celotnem
ozemlju RS in zato nastalih razlik med izravnanimi prihodki in
predvidenimi prihodki posameznih izvajalcev s področij GJS
sistemskih operaterjev, ki so posledica različne strukture odjema in drugih objektivnih razlogov, se uporabi mehanizem
za izravnavo razlik med izravnanimi prihodki in predvidenimi
prihodki posameznih izvajalcev s področij GJS sistemskih
operaterjev.
Izravnava razlik se izvaja v pogodbah o dostopu do
prenosnega omrežja med sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja in sistemskim operaterjem prenosnega
omrežja, na delu omrežnine za prenosno omrežje s korekcijskimi faktorji.

Elektro Celje
Elektro Primorska
Elektro Gorenjska
Elektro Ljubljana
Elektro Maribor

3791.

Korekcijski faktor
0,708
0,840
0,383
1,662
0,319

Sklep o določitvi omrežnine za uporabo
elektroenergetskih omrežij

Na podlagi 87. člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO1, 50/03 – odl. US in 51/04), 6. člena Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list
RS, št. 63/04) ter tretjega odstavka 7. člena Akta o določitvi
metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za
določitev omrežnine za elektroenergetska omrežja (Uradni
list RS, št. 84/04), Svet javne agencije Republike Slovenije
za energijo izdaja
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SKLEP
o določitvi omrežnine za uporabo
elektroenergetskih omrežij
SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem sklepom se določajo tarifne postavke za omrežnino in povprečni strošek priključevanja kot sestavni del
omrežnine, ki jih sistemski operater obračunava uporabnikom elektroenergetskega omrežja.
2. člen
Tarifne postavke omrežnine so določene za:
– del omrežnine za prenosno omrežje;
– del omrežnine za distribucijsko omrežje;
– del omrežnine za sistemske storitve;
– del omrežnine za posebne sistemske storitve;
– del omrežnine za uporabo čezmejnih prenosnih
zmogljivosti povezovalnih vodov.
Sestavni del omrežnine je tudi povprečni strošek priključevanja.
3. člen
Omrežnina, določena s tem sklepom, ne vsebuje davka
na dodano vrednost.
TARIFNE POSTAVKE OMREŽNINE
4. člen
Del omrežnine za prenosno omrežje:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Odjemna skupina
Napetostni
nivo

Vrsta odjema

Sezona

Obra�unska mo�
(SIT/kW/mesec)
354,30
283,44
236,20
329,90
263,92
219,93
86,66
69,32
57,77
317,60
272,23
226,86
80,88
69,32
57,77
294,92
226,86
75,10
57,77
54,56
34,10
34,10
-

VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS

6000 > T � 2500 ur
T < 2500 ur
T � 2500 ur

SN
T < 2500 ur
T � 2500 ur
T < 2500 ur

NN
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Tarifne postavke

T � 6000 ur
VN
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brez merjenja mo�i,
gospodinjstva
javna razsvetljava

Prenesena delovna energija
(SIT/kWh)
KT, VT
MT
ET
0,171
0,132
0,137
0,106
0,114
0,088
0,455
0,350
0,364
0,280
0,303
0,233
1,697
1,305
1,357
1,044
1,131
0,870
0,277
0,213
0,237
0,182
0,198
0,152
1,583
1,218
1,357
1,044
1,131
0,870
0,257
0,198
0,198
0,152
1,470
1,131
1,131
0,870
1,313
1,010
1,162
0,820
0,631
0,726
0,820
0,631
0,726
0,726

5. �len
Del omrenine za distribucijsko omreje:

Odjemna skupina
Napetostni
nivo

Vrsta odjema

T � 2500 ur
SN
T < 2500 ur
T � 2500 ur
NN

T < 2500 ur
brez merjenja mo�i,
gospodinjstva
javna razsvetljava

Tarifne postavke
Sezona
VS
SS
NS
VS
SS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS

Obra�unska mo�
(SIT/kW/mesec)
455,14
390,12
325,10
69,47
59,54
49,62
1.187,04
913,11
296,61
228,16
96,99
60,62
60,62
-

Prenesena delovna energija (SIT/kWh)
KT, VT
MT
ET
0,987
0,759
0,845
0,650
0,705
0,542
3,240
2,492
2,777
2,136
2,314
1,780
2,653
2,041
2,041
1,570
7,318
5,629
5,629
4,330
10,600
8,154
9,376
6,625
5,096
5,860
6,625
5,096
5,860
7,860
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6. �len

Del omrenine za sistemske storitve:

Odjemna skupina
Napetostni nivo

Vrsta odjema

VN, SN, NN
NN

javna razsvetljava

Tarifne postavke
Obra�unska mo� Prenesena delovna energija
(SIT/kW/mesec)
(SIT/kWh)
64,16
0,456
7. �len

Del omrenine za posebne sistemske storitve:

Odjemna skupina
Napetostni nivo
VN
SN, NN

Tarifna postavka
Prekomerno prevzeta jalova energija
(SIT/kvarh)
1,50
2,00
8. �len

Del omrenine za uporabo �ezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov:

Cena za napovedano uporabo prenosnega omreja za prenos
elektri�ne energije po prenosnih poteh, ki so neposredna
povezava med prenosnimi omreji dveh sosednjih sistemskih
operaterjev prenosnih omreij, in se pla�a slovenskemu
sistemskemu operaterju prenosnega omreja, za:
IZVOZ iz Slovenije z uporabo prenosnih poti med Slovenijo in Avstrijo
oziroma med Slovenijo in Italijo, ki jo pla�a izvoznik
IZNOS iz Slovenije z uporabo prenosnih poti med Slovenijo in
Hrvako, ki jo pla�a izvoznik
UVOZ za odjemalce ali nadaljnjo prodajo na ozemlju Slovenije z
uporabo prenosnih poti med Avstrijo in Slovenijo oziroma med Italijo
in Slovenijo
VNOS za odjemalce ali nadaljnjo prodajo na ozemlju Slovenije z
uporabo prenosnih poti med Hrvako in Slovenijo, ki jo pla�a
odjemalec oziroma uvoznik

SIT / MWh

239,64
-

239,64

TRANZIT, ki v prenosno omreje Slovenije vstopa po prenosnih poteh
med Avstrijo in Slovenijo in izstopa po prenosnih poteh med
Slovenijo in Italijo, ali vstopa po prenosnih poteh med Italijo in
Slovenijo in izstopa po prenosnih poteh med Slovenijo in Avstrijo

-

TRANZIT, ki v prenosno omreje Slovenije vstopa po prenosnih poteh
med Hrvako in Slovenijo in izstopa po prenosnih poteh med
Slovenijo in Avstrijo ali med Slovenijo in Italijo ter jo pla�a naro�nik
tranzita

239,64

NEIZKORI�ENO DODELJENO �EZMEJNO PRENOSNO ZMOGLJIVOST,
ki ni bila dodeljena na avkciji in jo pla�a imetnik pravice

119,82

Dolo�a jo sistemski operater
TRANZIT, ki v prenosno omreje Slovenije vstopa po prenosnih poteh
prenosnega omreja za vsako
med Avstrijo in Slovenijo ali med Italijo in Slovenijo, in ki izstopa po
transakcijo posebej na tren
prenosnih poteh med Slovenijo in Hrvako ter jo pla�a naro�nik
na�in, ki ne nasprotuje
tranzita
pravnemu redu EU

Uradni list Republike Slovenije
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POVPREČNI STROŠEK PRIKLJUČEVANJA
9. člen
Povprečni strošek priključevanja (S) za nove uporabnike omrežja in za povečanje priključne moči obstoječih uporabnikov izražen v SIT/kW naročene moči znaša:
S = 6.384 SIT/kW
KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi povprečnih stroškov priključevanja za nove uporabnike omrežja in za povečanje priključnih moči obstoječih
uporabnikov (Uradni list RS, št. 11/03 in 16/04).
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. avgusta 2004.
Št. 68-04/5/
Maribor, dne 23. julija 2004
EVA 2004-2511-0230
Predsednik
sveta Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l. r.

VSEBINA
VLADA

3763. Uredba o Slovenski turistični organizaciji
3764. Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti
3765. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na
reki Ljubljanici
3786. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o priznanjih organov za notranje zadeve
3787. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o
monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih
proizvodih
3788. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

MINISTRSTVA

10169
10172
10179
10209
10209
10209

3766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev
10180
3767. Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje
pravice do izbire družinskega pomočnika
10180

3768. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grosuplje (2002–2011)
3769. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat
(2001–2010)
3770. Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorica
(1997–2006)
3771. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje II (2003–2012)
3772. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Sevnica (2003–2012)
3773. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pišece (2002–2011)
3774. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bloke (2003–2012)
3775. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano
vrednost
3789. Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na
živilih in kmetijskih pridelkih

10193
10193
10194
10195
10195
10196
10197
10198
10210
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3776. Obvestilo o potrditvi iz 12. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku
na dodano vrednost (ZDDV-D)
10201

BANKA SLOVENIJE

3777. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati 10201

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

3778. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja
10202
3790. Akt o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine in metodologije za določitev omrežnine za elektroenergetska omrežja
10227
3791. Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij
10239

OBČINE
DIVAČA

3779. Pogoji za uporabo plakatnih mest za volilno
kampanjo
10205

KOBARID

3780. Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest
organizatorjem volilne kampanje – s pogoji za
dodelitev in izvedbo plakatiranja
10205

KOMEN

3781. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Komen v času
volilne kampanje za volitve poslancev v Državni
zbor Republike Slovenije v letu 2004
10206

LITIJA

3782. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času
volilne kampanje za volitve poslancev v Državni
zbor Republike Slovenije
10207
3783. Sklep o ceni storitve osebna pomoč in cenah
pomoči družini na domu
10207
3784. Sklep o določitvi višine subvencije za reprodukcijo v živinorejo
10208

MISLINJA

3785. Sklep o začetku uporabe digitalne kartografske
dokumentacije na uradnem digitalnem katastrskem načrtu, k prostorskemu planu Občine
Mislinja
10208
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