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DRŽAVNI ZBOR
5540.

Zakon o spremembah Zakona o lokalnih
volitvah (ZLV-F)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o
lokalnih volitvah (ZLV-F)

Cena 1320 SIT

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/93-9/47
Ljubljana, dne 20. decembra 2005
EPA 524-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

Št. 001-22-136/05
Ljubljana, dne 28. decembra 2005

ZAKON
o spremembah Zakona o lokalnih volitvah
(ZLV-F)
1. člen
V Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo) se 54. člen spremeni tako,
da se glasi:
“Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni
volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev,
ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število
podpisov je najmanj 2% od števila volivcev v volilni enoti na
dan razpisa volitev, vendar ne več kot 2500.”.
2. člen
Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Listo kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni
enoti. Potrebno število podpisov je najmanj 2% od števila
volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne več
kot 2500.”.
3. člen
Besedilo 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Glede določanja kandidatov za župana veljajo smiselno določbe tega zakona o kandidiranju za večinske volitve

Leto XV

v občinski svet. Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, se glede števila potrebnih podpisov volivcev
za določitev kandidata uporablja določba prvega odstavka
68. člena tega zakona, ob upoštevanju, da je volilna enota
za volitve župana občina.".

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o lokalnih
volitvah (ZLV-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 20. decembra 2005.

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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5541.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove
rude in preprečevanju posledic rudarjenja v
Rudniku urana Žirovski vrh (ZTPIU-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju
posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh
(ZTPIU-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh
(ZTPIU-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 20. decembra 2005.
Št. 001-22-139/05
Ljubljana, dne 28. decembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem
prenehanju izkoriščanja uranove rude in
preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku
urana Žirovski vrh (ZTPIU-B)
1. člen
V Zakonu o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove
rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana
Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 36/92 in 28/00) se v 3. členu
doda drugi odstavek, ki se glasi:
"Javno podjetje iz prejšnjega odstavka zagotavlja izvedbo vseh nalog trajnega prenehanja izkoriščanja in raziskovanja uranove rude iz prejšnjega člena, razen nalog
radiološkega in meteorološkega monitoringa, ki jih zagotavlja
javni gospodarski zavod za radioaktivne odpadke, ki v skladu
z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in
jedrsko varnost, izvaja obvezno državno gospodarsko javno
službo dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine.".
2. člen
V 12. členu se črta besedilo "in zagotovitvi nadaljnjega
nadzora nad vplivom na okolje.".
Dodata se drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Likvidacija javnega podjetja se lahko opravi pred izpolnitvijo programa iz 9. člena tega zakona, če Vlada Republike Slovenije prenese izvajanje nalog javnega podjetja na
režijski obrat, ustanovljen v okviru ministrstva, pristojnega
za okolje.
Pred likvidacijo javnega podjetja Vlada Republike Slovenije določi območje omejene rabe prostora zaradi odlagališč
rudarske in hidrometalurške jalovine in višino nadomestila zaradi omejene rabe prostora, do katere je upravičena lokalna
skupnost, na območju katere se nahajajo ta odlagališča.".
3. člen
V prehodnih določbah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove
rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana
Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 28/00) se v prvem odstavku
8. člena letnica "2005" nadomesti z letnico "2010".
4. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona revizijo noveliranega programa iz
drugega odstavka 8. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove
rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana
Žirovski vrh (Uradni list RS, št. 28/00).
Z revidiranim noveliranim programom iz prejšnjega odstavka je treba načrtovati ukrepe in sredstva za njihovo izvedbo tako, da se prenos lastništva nepremičnin na lokalno
skupnost za razvoj nadomestnih dejavnosti v poslovni obrtni
coni izvede najpozneje do konca leta 2007 in zapre odlagališče rudarske in hidrometalurške jalovine Jazbec in Boršt do
konca leta 2010.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-06/90-1/50
Ljubljana, dne 20. decembra 2005
EPA 589-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
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VLADA
5542.

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
95-oktanski 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 28-dnevna cena
tekočega obdobja, pri čemer se ne upošteva 5 najvišjih in
5 najnižjih dnevnih podatkov.
3. člen
Povprečna 28-dnevna prodajna cena tekočega obdobja
brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za posamezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:
C:\Documents and Settings\RobertR\Desktop\DATOTEKE\VLADA_001_formula.doc
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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: 28-dnevni interval tekočega obdobja
n: n = 28; spremljamo 28-dnevna povprečja (dejansko
je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij in
se ne upošteva 5 najvišjih in 5 najnižjih dnevnih podatkov)
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
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obremenitve. Drobnoprodajna cena se skladno z matematičnimi pravili zaokroži na eno decimalno mesto. S ponovnim
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 28-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, od vsakodnevnih dnevnih povprečij se ne
upošteva 5 najvišjih in 5 najnižjih dnevnih podatkov, 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 20 dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju, pri tem se 5
najvišjih in 5 najnižjih dnevnih podatkov ne upošteva) in sicer
od ponedeljka v tednu x, do petka v tednu x+3. V primeru,
da je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni oziroma
zaradi drugega vzroka na razpolago manj kot 20 podatkov,
se 28-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih
podatkov, pri čemer se v vsakem primeru ne upošteva 5 najvišjih in 5 najnižjih cen. Za razpoložljive podatke se štejejo
podatki o borznih kotacijah CIF Mediteran – High in podatki o
deviznem tečaju, ki so objavljeni najkasneje do ponedeljka v
tednu x+4, 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+4 in
velja do ponedeljka v tednu x+8, distributerji pa so dolžni že
v ponedeljek v tednu x+4 o višini oblikovane cene obvestiti
Ministrstvo za gospodarstvo.
V primeru, da je v ponedeljek v tednu x+4 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.

Št.

121 / 30. 12. 2005 /

Stran

14111

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)
– 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 28-dnevno povprečje t, obdobje od
19. decembra 2005 do 13. januarja 2006.
12. člen
Ob uveljavitvi te uredbe znaša marža za bencine 17,493
SIT/liter, za D-2 16,275 SIT/liter in za KOEL 12,036 SIT/liter.
Višina marž se v času veljavnosti uredbe ne spreminja.
13. člen
Prodajne cene naftnih derivatov po tej Uredbi se prvič
izračunajo in uveljavijo na dan 17. januar 2006. Do 16. januarja 2006 veljajo prodajne cene, izračunane po 3. členu
Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS,
št. 90/05) in uveljavljene na dan 20. december 2005.
14. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 90/05).
15. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2006 in velja do
8. julija 2006.
Št. 00713-50/2005/7
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-2111-0126
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

5543.

Uredba o izdaji potrdil o izvoru električne
energije

Na podlagi drugega odstavka 29.a člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izdaji potrdil o izvoru električne energije
1. člen
S to uredbo se določata vsebina in način izdaje potrdil
o izvoru električne energije (v nadaljnjem besedilu: potrdila
o izvoru) proizvedene iz obnovljivih virov energije ali v soproizvodnji v skladu z Direktivo 2001/77/ES Evropskega Par-
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lamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o spodbujanju
proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije
na notranjem trgu z električno energijo (UL L št. 283 z dne
27. 10. 2001; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/77/ES) in
Direktivo 2004/8/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne
11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na
rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS (UL L št. 52 z dne 21. 2. 2004; v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/8/ES).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– potrdilo o izvoru: dokazilo o proizvodnji določene
količine električne energije iz obnovljivih virov energije ali
v soproizvodnji, izdano na podlagi te uredbe ter Direktive
2001/77/ES ali Direktive 2004/8/ES;
– certiﬁkat: vsako dokazilo o proizvodnji določene količine električne energije z navedbo energetskega vira in proizvodne tehnologije v elektronski ali papirnati obliki, vključno
s potrdilom o izvoru;
– objekt soproizvodnje: objekt za soproizvodnjo toplote
in električne energije, ki dosega nadpovprečni dejansko doseženi izkoristek pri soproizvodnji,
– kombinirani proizvodni objekt: proizvodni objekt, ki kot
vir energije za proizvodnjo električne energije uporablja poleg
obnovljivih virov energije tudi druge vire energije;
– unovčenje: uveljavitev potrdila o izvoru, s katerim preneha možnost menjave lastništva tega potrdila o izvoru.
3. člen
Za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov
energije ali v soproizvodnji toplote in električne energije,
lahko proizvajalec električne energije zahteva izdajo potrdila
o izvoru. Izdajo potrdila o izvoru lahko po proizvajalčevem
pooblastilu zahtevajo tudi trgovec, posrednik ali zastopnik na
trgu z električno energijo.
Potrdila o izvoru predstavljajo dokaz, da je bila v določenem proizvodnem objektu v določenem obdobju proizvedena
določena količina električne energije na način, kot ga določa
potrdilo o izvoru električne energije.
Potrdila o izvoru se praviloma izdajajo v elektronski obliki. Na zahtevo proizvajalca električne energije, ki ne razpolaga z ustreznimi tehničnimi zmožnostmi, se potrdilo o izvoru
lahko izda tudi v tiskani obliki.
Potrdilo o izvoru vsebuje podatke, ki so prikazani v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
Potrdila o izvoru se izdajajo za nazaj, in sicer največ za
tri leta od vložitve zahteve za izdajo potrdila o izvoru električne energije. Veljavnost potrdila o izvoru je 5 let od izdaje.
Potrdilo o izvoru se izda za osnovno enoto, ki je 1 kWh
električne energije. Potrdilo se lahko izda tudi za več osnovnih enot skupaj.
4. člen
Potrdila o izvoru izdaja Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija za energijo).
5. člen
Za podporo sistemu izdajanja potrdil o izvoru se vzpostavi ustrezna centralna podatkovna baza.
Za vzpostavitev podatkovne baze je odgovorna agencija za energijo, ki pripravi in objavi navodila za uporabo
podatkovne baze.
Podatkovna baza mora vsebovati vsaj naslednje:
– seznam proizvodnih objektov, ki imajo veljavno deklaracijo o objektu za proizvodnjo električne energije, ki vključuje ime objekta, nazivno električno moč in energetski vir,
ločeno za obnovljive vire in soproizvodnjo,
– seznam proizvedene električne energije po posameznih proizvodnih objektih na mesečnem nivoju,
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– seznam imetnikov potrdil o izvoru s podatki o vseh
potrdilih, ki jih ima posamezen imetnik, vključno s podatkom
o državi, v kateri je bilo posamezno potrdilo izdano,
– seznam o vseh prenosih lastništva posameznega potrdila o izvoru,
– seznam unovčenih potrdil o izvoru z vsemi podatki
o posameznem potrdilu in podatki o lastniku unovčenega
potrdila,
– seznam potrdil o izvoru, ki so bila izvožena in uvožena.
Podatki iz prve alinee prejšnjega odstavka sestavljajo
javni del podatkovne baze.
Seznami iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee
tretjega odstavka tega člena se nahajajo v zaprtem delu podatkovne baze, ki je dostopen posameznemu uporabniku.
Posamezni uporabnik oziroma po njegovem pooblastilu tudi
trgovec, posrednik ali zastopnik na trgu z električno energijo,
ima vpogled le v podatke, ki se nanašajo na njegove objekte
in potrdila o izvoru.
Podatki v podatkovni bazi se obnavljajo vsak 15. delovni
dan v mesecu za pretekli mesec.
6. člen
Vsak proizvajalec električne energije v Republiki Sloveniji, ki je priključen na javno elektroenergetsko omrežje, je
dolžan mesečno sporočati sistemskemu operaterju omrežja,
na katerega je njegov proizvodni objekt priključen, podatke o
stanju števcev o proizvedeni električni energiji. Obdobje sporočanja podatkov sovpada z obdobjem sporočanja podatkov
za potrebe obračuna v omrežje oddane električne energije. V
primeru, da je proizvodni objekt opremljen s števci za daljinsko odčitavanje, poteka prenos teh podatkov avtomatično.
Sistemski operater omrežja je dolžan podatke o proizvodnji vsakega proizvodnega objekta vnesti v podatkovno
bazo potrdil o izvoru.
7. člen
Lastnik oziroma upravljavec objekta za proizvodnjo
električne energije vloži pri agenciji za energijo zahtevo za
izdajo potrdila o izvoru.
Zahteva se pošlje v elektronski obliki na naslov agencije
za energijo, izjemoma po pošti ali po telefaksu.
Zahteva za izdajo potrdila o izvoru mora vsebovati vsaj
naslednje podatke:
– vlagatelj zahteve,
– identiﬁkacijska številka objekta,
– obdobje, v katerem je bila električna energija, za katero želi pridobiti potrdila o izvoru, proizvedena: od vključno
(datum) do vključno (datum),
– količina električne energije, proizvedena v tem obdobju.
Podrobnejšo vsebino zahteve za izdajo potrdila o izvoru
določi agencija za energijo.
Pri kombiniranih proizvodnih objektih mora zahteva vsebovati še:
– delež celotne proizvedene električne energije, ki je
bila proizvedena na način, za katerega se izdaja potrdilo o
izvoru električne energije;
– količino vse proizvedene električne energije;
– podatke o porabljenem gorivu v obdobju, na katerega
se zahteva nanaša.
Agencija za energijo mora v desetih delovnih dneh po
prejetju zahteve lastnika oziroma upravljavec objekta za proizvodnjo električne energije izdati zahtevano potrdilo o izvoru.
Podatki o izdanem potrdilu o izvoru se vpišejo v seznam
izdanih potrdil o izvoru v podatkovni bazi. V seznamu proizvedene električne energije v podatkovni bazi se ustrezno
označi tudi količina električne energije, za katero je bilo izdano potrdilo o izvoru, da se prepreči morebitno dvojno ali
večkratno štetje te energije.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Pred prvo izdajo potrdila o izvoru mora lastnik ali upravljavec objekta agenciji za energijo predložiti odločbo o statusu kvaliﬁciranega proizvajalca električne energije.
Na podlagi odločbe o statusu kvaliﬁciranega proizvajalca električne energije agencija za energijo lastniku oziroma
upravljavcu objekta za proizvodnjo električne energije odpre
račun v podatkovni bazi in proizvodnim objektom dodeli
identiﬁkacijske številke.
Račun v podatkovni bazi je del podatkovne baze, v
katero so vneseni uporabnikovi podatki o njegovih potrdilih
o izvoru.
Račun v podatkovni bazi imajo lahko vsi potencialni
imetniki potrdil o izvoru.
Pogoje in način odprtja računa v podatkovni bazi določi
agencija za energijo.
9. člen
Potrdila o izvoru in računi v podatkovni bazi so brezplačni.
10. člen
Vsakokratni imetnik potrdila o izvoru lahko sam prenese
lastništvo potrdila o izvoru na katero koli osebo, ki ima odprt
račun v podatkovni bazi.
Prenos lastništva se izvede s prenosom elektronskih
zapisov o potrdilih v podatkovni bazi potrdil o izvoru.
Način prenosa lastništva določi agencija za energijo.
11. člen
Imetnik potrdila o izvoru lahko le-tega unovči za potrebe
dokazovanja porabe ali dobave določene količine električne
energije iz obnovljivih virov energije ali iz objekta soproizvodnje.
Po unovčitvi se vsa unovčena potrdila prenesejo v seznam unovčenih potrdil, v skladu z določili, ki so določena
za bazo podatkov o potrdilih. Unovčenje izvede Agencija za
energijo kot izdajatelj potrdil o izvoru električne energije.
Imetnik potrdila o izvoru električne energije lahko ob
unovčenju potrdila pri izdajatelju zahteva izdajo pisnega potrdila o unovčitvi.
12. člen
O pretvorbi certiﬁkatov drugih sistemov za dokazovanje
izvora električne energije v potrdila o izvoru oziroma obratno
presoja agencija za energijo po predložitvi ustreznega zahtevka in dokazil. Pretvorba je možna za certiﬁkate, ki izvirajo
iz proizvodnih objektov na ozemlju Republike Slovenije, in
za certiﬁkate, ki izvirajo iz proizvodnih objektov na ozemlju
drugih držav.
13. člen
Potrdila o izvoru električne energije iz drugih držav
članic Evropske Unije in tretjih držav, ki so izdana v skladu
z določbami Direktive 2001/77/ES in Direktive 2004/8/ES,
veljajo tudi v Republiki Sloveniji.
14. člen
Za dokazovanje izvora električne energije, proizvedene
pred uveljavitvijo te uredbe, se uporabljajo do uveljavitve te
uredbe izdani certiﬁkati (na primer: RECS certiﬁkat).
15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-54/2005/5
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-2111-0121
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA
Podatki na potrdilu o izvoru električne energije
Potrdilo o izvoru električne energije iz obnovljivih virov
vsebuje naslednje podatke:
– vrsto potrdila o izvoru;
– ime in naslov lastnika/upravljavca proizvodnega objekta;
– vir energije, iz katerega je bila proizvedena električna
energija;
– začetni in končni datum proizvodnje električne energije, za katero se potrdilo izdaja;
– ime proizvodnega objekta, v katerem je bila električna
energija, za katero se izdaja potrdilo o izvoru, proizvedena;
– moč na pragu proizvodnega objekta;
– količina proizvedene električne energije, za katero je
izdano potrdilo o izvoru električne energije;
– ime izdajatelja potrdila o izvoru;
– identiﬁkacijska številka potrdila;
– veljavnost potrdila o izvoru.
V primeru kombiniranih elektrarn mora potrdilo dodatno
vsebovati:
– količino fosilnega goriva porabljenega v elektrarni v
obdobju, za katerega se potrdilo izdaja;
– količino goriva iz obnovljivih virov porabljenega v elektrarni v obdobju, za katerega se potrdilo izdaja.
Potrdilo o izvoru električne energije iz učinkovitih objektov soproizvodnje vsebuje naslednje podatke:
– ime in naslov lastnika/upravljavca proizvodnega objekta;
– vir energije, iz katerega je bila proizvedena električna
energija;
– začetni in končni datum proizvodnje električne energije, za katero se potrdilo izdaja;
– ime proizvodnega objekta, v katerem je bila električna
energija, za katero se izdaja potrdilo o izvoru, proizvedena;
– moč na pragu proizvodnega objekta;
– količina proizvedene električne energije, za katero je
izdano potrdilo o izvoru električne energije;
– spodnja kalorična vrednost goriva, iz katerega je bila
električna energija proizvedena;
– namen uporabe toplote, ki je bila proizvedena skupaj
z električno energijo;
– prihranek primarne energije pri proizvodnji električne
energije, za katero se izdaja potrdilo o izvoru;
– ime izdajatelja potrdila o izvoru;
– identiﬁkacijska številka potrdila;
– veljavnost potrdila o izvoru.

5544.

Sklep o podelitvi statusa mesta naseljem v
Republiki Sloveniji

Na podlagi tretjega odstavka 15.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o podelitvi statusa mesta naseljem
v Republiki Sloveniji
I.
Status mesta se podeli naslednjim naseljem v Republiki Sloveniji: Cerknica, Dravograd, Grosuplje, Logatec,
Medvode, Mengeš, Mežica, Prevalje, Ribnica, Rogaška
Slatina, Ruše, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Trebnje, Železniki in Žiri.
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II.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 94000-25/2005
Ljubljana, dne 16. decembra 2005
EVA 2005-2611-0145
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

Št. 03000-3/2005/6
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
EVA 2005-1536-0040
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5545.

Pravilnik o spremembi 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 spremembi 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, 3/04,
84/04 in 84/05) se v 43.a členu besedila datum ''1.1.2006''
nadomesti z datumom ''1.4.2006''.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701 – 18/2004
Ljubljana, dne 19. decembra 2005
EVA 2006-2611-0011
mag Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

5546.

Količnik za preračun katastrskega dohodka

Na podlagi 4. člena Pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice
do denarne socialne pomoči in denarne pomoči (Uradni list
RS, št. 31/01, 64/01 in 135/03) objavlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

KOLIČNIK
za preračun katastrskega dohodka
Količnik za preračun katastrskega dohodka posameznika in njegovih družinskih članov v letu 2006 znaša 2,7.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
5547.

Akt o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine in metodologije za določitev
omrežnine in kriterijih za ugotavljanje
upravičenih stroškov za elektroenergetska
omrežja

Na podlagi drugega odstavka 27. in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije
Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in
95/04) svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo
izdaja

AKT
o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine in metodologije za določitev
omrežnine in kriterijih za ugotavljanje
upravičenih stroškov za elektroenergetska
omrežja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom se določa:
– metodologija za obračunavanje omrežnine in
– metodologija za določitev omrežnine in kriterije za
ugotavljanje upravičenih stroškov ter sistem obračunavanja
omrežnin za elektroenergetska omrežja,
ločeno za prenosno in distribucijsko omrežje, povezovalne
vode in za posamezne sistemske storitve, razen za tiste
storitve, za katere se organizira konkurenčen trg.
Na podlagi metodologij iz prejšnjega odstavka in izhodišč ekonomskega reguliranja agencija s tem aktom določa
parametre za določitev upravičenih stroškov za prenosno in
distribucijsko omrežje ter sistemske storitve za posamezno
regulativno obdobje.
2. člen
V tem aktu uporabljene okrajšave pomenijo:
ET
enotna dnevna tarifna postavka
EZ
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 26/05 –
uradno prečiščeno besedilo)
GJS gospodarska javna služba
KT
konična dnevna tarifna postavka
MT
manjša dnevna tarifna postavka
NN
nizka napetost
NS
nižja sezona
P
priključna moč
Pmax
najvišja dosežena moč v letu
RTP razdelilna transformatorska postaja
SN
srednja napetost
T
letne obratovalne ure
TP
transformatorska postaja
U
zahtevana letna stopnja povečanja
učinkovitosti

Uradni list Republike Slovenije
VN
VS
VT
Wletni

visoka napetost
višja sezona
večja dnevna tarifna postavka
v enem letu prenesena električna energija

3. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih
predpisih, poleg njih pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi
naslednji pomen:
čezmejna izmenjava
električne energije: pomeni 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;
tranzit električne energije se obravnava kot istočasni uvoz (vnos) in
izvoz (iznos) enake količine električne
energije;
distribucijsko
omrežje:
so objekti, ki sestavljajo omrežje in so
potrebni za distribuiranje električne
energije za oskrbo na določenem območju na VN, SN in NN nivoju;
izravnani prihodek: je prihodek v posameznem letu regulativnega obdobja, ki je določen tako,
da se prepreči skokovito spreminjanje
cen omrežnine v posameznih letih
regulativnega obdobja;
javna razsvetljava: obsega porabo električne energije za
osvetlitev javnih površin;
končni odjemalec:
je odjemalec, ki uporablja električno
energijo za lastno rabo;
korekcijski faktorji:
so faktorji, ki zagotavljajo izravnavo
razlik med izravnanim prihodkom in
predvidenim prihodkom posameznih
izvajalcev GJS dejavnosti sistemskih
operaterjev;
letne obratovalne
ure:
se uporabljajo za razvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino in
se določijo iz razmerja med izmerjeno
energijo, preneseno v obdobju enega
leta, in med največjo izmerjeno močjo
v istem obdobju, doseženo na prevzemno-predajnem mestu. Določijo
se na podlagi enačbe:
T = Wletni/Pmax;
če končni odjemalec ni priključen
na omrežje vse leto, se desna stran
enačbe pomnoži s količnikom števila
dni v letu in številom dni, ko je končni
odjemalec priključen;
če se končni odjemalec priključi na
omrežje na novo, se letne obratovalne ure določijo na podlagi pogodbenih vrednosti na letnem nivoju;
netransakcijska
metoda:
je metoda za določanje tarifnih
postavk omrežnine, pri kateri so tarifne postavke za omrežnino neodvisne
od transakcij;
povprečni strošek
priključevanja:
je enkratni znesek, plačan za
priključitev na omrežje ali za povečanje priključne moči;
prenosno omrežje: so objekti, ki sestavljajo omrežje za
prenos električne energije in obratujejo z nazivno napetostjo, enako
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oziroma višjo od 110 kV, in povezovalni vodi;
so neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti
GJS sistemskega operaterja;

zamašitev prenosne
poti:
je stanje, v katerem vsota moči
sklenjenih poslov v določenem časovnem obdobju na posamezni prenosni poti presega njene tehnične ali
obratovalne omejitve;
zamejena cena:
je cena storitve, v kateri sta upoštevana letni vpliv rasti cen in zahtevano
povečanje učinkovitosti na letni ravni.

4. člen
Omrežnina in tarifne postavke za omrežnino so določene s ciljem:
– izvajati ekonomsko reguliranje omrežnine za elektroenergetska omrežja na način, ki spodbuja stroškovno učinkovitost izvajalcev:
a) ločeno za prenosno in distribucijsko omrežje,
b) ločeno za posamezne sistemske storitve, razen za
tiste storitve, za katere se organizira konkurenčen trg, in
c) ločeno za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti
povezovalnih vodov;
– trajno izboljševati oziroma ohranjati raven kakovosti
oskrbe z električno energijo, ki vsebuje komercialno kakovost, zanesljivost (neprekinjenost) oskrbe in kakovost napetosti;
– spodbujati uporabnike omrežij k optimalni uporabi
omrežij;
– zagotoviti preglednost tarifnih postavk;
– da bi izvajalci GJS sistemskih operaterjev trajno poslovali brez izgub iz poslovanja z omejenim donosom na
sredstva;
– zagotoviti stabilne in predvidljive razmere za delovanje sistemskih operaterjev in stabilno okolje za vlagatelje
oziroma lastnike;
– spodbujati razvoj omrežja tako, da se kakovost prenosa in distribucije električne energije trajno izboljšuje ali
ohranja.
5. člen
Ekonomsko reguliranje se izvaja z uporabo metode
zamejene cene za regulativno obdobje in temelji na omejitvi
rasti tarifnih postavk (košarice cen).
6. člen
Regulativno obdobje je obdobje treh do petih let, v katerem veljajo parametri za izračun cen in upravičeni prihodek
za izvajalce GJS sistemskega operaterja.
Regulativni okvir za določanje omrežnine je operacionalizacija metodologije za določitev omrežnine za elektroenergetska omrežja z upoštevanjem izhodišč in parametrov
za vsako regulativno obdobje posebej, ki jih vsebuje Priloga
1, ki je sestavni del tega akta.
7. člen
Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v
nadaljnjem besedilu: agencija) pri uresničevanju ciljev iz
4. člena tega akta:
– upošteva pravila stroke ekonomskega reguliranja;
– tarifne postavke za omrežnino določa pregledno in
nediskriminativno z netransakcijsko metodo, po kateri so
tarifne postavke omrežnine na celotnem območju Republike
Slovenije enotne;
– opredeljuje uporabo mehanizma za izravnavo razlik
med izravnanimi prihodki in prihodki iz omrežnine posameznih izvajalcev GJS sistemskih operaterjev, ker zaradi različne
strukture odjema in drugih objektivnih razlogov ti prihodki
niso izenačeni;
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– zahteva, da izvajalci GJS sistemskega operaterja
zaradi primerljivosti stroške izvajanja dejavnosti in druge
podatke, ki jih agencija potrebuje za namene reguliranja,
izkazujejo enotno;
– zagotavlja, da omrežnina omogoča izvajalcu GJS sistemskega operaterja nemoteno opravljanje dejavnosti.
II. METODOLOGIJA ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
1. Metoda za določanje obračunavanja omrežnine
8. člen
Za določanje obračunavanja omrežnine agencija uporablja netransakcijsko metodo poštne znamke, kar pomeni
sistem enotnih tarifnih postavk in povprečnega stroška priključevanja za obračunavanje omrežnine na celotnem območju Republike Slovenije v okviru posamezne odjemne
skupine.
Metoda iz prejšnjega odstavka velja za vse napetostne
nivoje in za vse končne odjemalce, razvrščene v isto odjemno skupino.
Za razdelitev stroškov po napetostnih nivojih agencija
uporablja bruto pristop za obračun omrežnine za prenosno
in distribucijsko omrežje. Ta upošteva stroške, nastale pri
prenosu in distribuciji električne energije glede na prevzemno-predajno mesto končnega odjemalca. Končni odjemalec,
priključen na SN, in končni odjemalec, priključen na NN, krije
sorazmeren delež stroškov uporabe omrežja višjih napetostnih nivojev.
2. Omrežnina
9. člen
Tarifne postavke za omrežnino so določene za:
– omrežnino za prenosno omrežje,
– omrežnino za distribucijsko omrežje,
– omrežnino za sistemske storitve,
– omrežnino za posebno sistemsko storitev,
– omrežnino za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov in
– povprečni strošek priključevanja.
Tarifne postavke iz prejšnjega odstavka tega člena določi agencija s sklepom.
10. člen
Pri določitvi tarifnih postavk za omrežnini za prenosno
in distribucijsko omrežje se upoštevajo razmerja glede na
sezone in dnevni tarifni čas, kot jih določa Priloga 2, ki je
sestavni del tega akta.
2.1. Omrežnina za prenosno omrežje
11.
Omrežnina za prenosno omrežje je namenjena 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;
– merjenje električne energije, obdelavo in posredovanje merilnih podatkov, izdajanje soglasij in projektnih pogojev;
– pokrivanje izgub v prenosnem omrežju.
2.2. Omrežnina za distribucijsko omrežje
12. člen
Omrežnina za distribucijsko omrežje je namenjena pokrivanju stroškov izvajanja GJS sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, in sicer za:
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– vodenje, obratovanje in vzdrževanje distribucijskega
omrežja;
– razvoj distribucijskega omrežja, ki omogoča dolgoročno kakovostno oskrbo z električno energijo brez omejitev;
– merjenje električne energije, obdelavo in posredovanje merilnih podatkov, izdajanje soglasij in projektnih pogojev;
– pokrivanje izgub v distribucijskem omrežju in izvajanje
nujne oskrbe z električno energijo, kot jo opredeljuje EZ.
V omrežnini za distribucijsko omrežje so upoštevani tudi
stroški za distribucijsko omrežje na VN nivoju.
2.3. Omrežnina za sistemske storitve
13. 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 komercialne pogodbe s ponudniki sistemskih storitev. Ponudniki zagotavljajo
izvajanje sistemskih storitev iz proizvodnih objektov ali od
končnih odjemalcev z območja Republike Slovenije.
Iz omrežnine za sistemske storitve se pokrivajo naslednje storitve:
– sekundarna regulacija frekvence in moči,
– minutna rezerva za terciarno regulacijo,
– regulacija napetosti in
– zagon agregatov brez zunanjega napajanja.
Proizvodne enote, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo sistemsko obratovanje prenosnega elektroenergetskega
omrežja, dolžne sodelovati pri zagotavljanju primarne regulacije frekvence in moči, v ta namen ne prejemajo posebnega
nadomestila.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
sistemski operater prenosnega omrežja del potrebne rezerve
moči za izvajanje sistemske storitve minutne rezerve za terciarno regulacijo zagotovi tudi od ponudnikov, ki zagotavljajo
izvajanje te storitve iz objektov ali elektroenergetskih sistemov zunaj območja Republike Slovenije.
2.4. Omrežnina za posebno sistemsko storitev
14. člen
Posebna sistemska storitev po tem aktu je zagotavljanje
čezmerno prevzete jalove energije.
Sistemski operater ugotavlja čezmerno prevzeto jalovo
energijo pri uporabniku omrežja na podlagi mesečno izmerjenih količin.
Čezmerna prevzeta jalova energija iz prejšnjega odstavka tega člena je pozitivna razlika med dejansko izmerjeno
jalovo energijo in jalovo energijo, ki ustreza faznemu faktorju
cos ﬁ = 0,95 induktivno ter jo sistemski operater ugotavlja in
obračunava za posamezno prevzemno-predajno mesto.
Proizvajalec, priključen na distribucijsko omrežje, plačuje čezmerno prevzeto jalovo energijo na podlagi proizvedene
delovne energije in porabljene jalove energije.
Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka tega
člena sistemski operater prenosnega omrežja ugotavlja čezmerno prevzeto jalovo energijo za sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja na podlagi urnih meritev na posameznih prevzemno-predajnih mestih.
Čezmerna prevzeta jalova energija je v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena 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 sistemskim
operaterjem.
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2.5. Omrežnina za uporabo čezmejnih prenosnih
zmogljivosti povezovalnih vodov
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15. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja zaračunava
pri prenosu električne energije čez državno mejo omrežnino
za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivostih povezovalnih
vodov glede na napovedani prenos električne energije.
Omrežnina iz prejšnjega odstavka tega člena je namenjena tudi pokrivanju stroškov poravnalnega sklada sistemskih operaterjev prenosnih omrežij v Evropski uniji ter
vodenja in obratovanja prenosnega omrežja pri čezmejnih
izmenjavah.

ustrezno odjemno skupino na podlagi njegove pisne zahteve
naslednji mesec po prejemu zahteve.
Končni odjemalec, ki se na novo priključuje na zbiralke
RTP oziroma TP, mora poleg pogojev iz prvega odstavka
tega člena izpolnjevati tudi kriterij minimalne priključne moči,
ki je:
– P ≥ 8 MW (na nivoju SN – zbiralke SN),
– P ≥ 80 kW (na nivoju NN – zbiralke NN).
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko sistemski operater končnemu odjemalcu prizna nižji kriterij priključne moči, če ta utemelji potrebo po večji stopnji zanesljivosti
napajanja.

16. člen
V pogodbi o dostopu do prenosnega omrežja iz naslova
uporabe čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov se določijo tudi pogoji plačevanja uporabe prenosnega
omrežja za te namene.

22. člen
Na prevzemno-predajnih mestih, ki so namenjena za
delovanje siren za obveščanje in alarmiranje prebivalstva,
sistemski operater pri obračunu omrežnine ne obračuna obračunske moči.

2.6. Povprečni strošek priključevanja

23. člen
Pri ugotavljanju mesečne obračunske moči in prenesene oziroma distribuirane električne energije se kilovati (kW),
kilovat ure (kWh) in kilovar ure (kvarh) zaokrožujejo na cela
števila.

17. člen
Povprečni strošek priključevanja plača sistemskemu
operaterju vsak novi končni odjemalec za priključitev na
omrežje ali obstoječi končni odjemalec za povečanje priključne moči.
Povprečni strošek priključevanja iz prejšnjega odstavka
tega člena je namenski vir za ﬁnanciranje naložb v širitev
omrežja.
Povprečni strošek priključevanja je izražen v SIT/kW
priključne moči.
18. člen
Višina povprečnega stroška priključevanja je odvisna
od uvrstitve končnega odjemalca v odjemno skupino in priključne moči.
3. Obračunavanje omrežnine
3.1. Obračunski elementi in uvrstitev v odjemno skupino
19. člen
Sistemski operater obračuna omrežnino na podlagi obračunskih elementov:
– obračunske moči,
– izmerjene prevzete električne (delovne) energije in
– čezmerno prevzete jalove energije.
20. člen
Pri obračunu omrežnine sistemski operater upošteva
uvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino, ločeno za
vsako prevzemno-predajno mesto. Sistemski operater uvrsti
končnega odjemalca v odjemno skupino glede na napetostni nivo prevzemno-predajnega mesta, način priključitve in
vrsto odjema.
Sistemski operater uvrsti končnega odjemalca, ki se mu
moč meri, v odjemno skupino enkrat na leto na podlagi letnih
obratovalnih ur.
21. člen
Sistemski operater uvrsti končnega odjemalca v skupino odjem na zbiralkah RTP oziroma TP, če izpolnjuje naslednja pogoja:
– da je priključen z lastnim vodom na zbiralke RTP oziroma TP, ki je v lasti sistemskega operaterja, in
– da je izvedena ustrezna meritev na prevzemno-predajnem mestu oziroma na meji lastništva med napravami
sistemskega operaterja in končnega odjemalca.
Obstoječega končnega odjemalca, ki izpolnjuje pogoje
iz prejšnjega odstavka tega člena, uvrsti sistemski operater v

24. člen
Pri spremembi vrednosti tarifnih postavk za omrežnino
med mesecem se pri končnemu odjemalcu, ki nima 15-minutne oziroma urne meritve, obračunski elementi iz 19. člena
tega akta za koledarski mesec obračunajo sorazmerno s
številom dni veljavnosti posamezne tarifne postavke.
25. člen
Če se končni odjemalec, pri katerem se konična obremenitev ne meri, priključi na omrežje sistemskega operaterja
do vključno 15. dne v mesecu, mu sistemski operater obračuna obračunsko moč za ves mesec. Če se končni odjemalec
priključi po 15. dnevu v mesecu, sistemski operater ne obračuna obračunske moči za ta mesec.
Končnemu odjemalcu, pri katerem se konična obremenitev ne meri in ki se odjavi do vključno 15. dne v mesecu, sistemski operater ne obračuna obračunske moči za ta mesec,
sicer pa obračuna obračunsko moč za ves mesec.
Če se končni odjemalec, pri katerem se konična obremenitev meri, odjavi ali priključi na omrežje sistemskega operaterja v koledarskem mesecu, sistemski operater obračuna
obračunsko moč sorazmerno številu dni uporabe omrežja v
tem mesecu.
3.2. Olajšava pri obračunu omrežnine
26. člen
Končni odjemalec, ki kupi električno energijo od kvaliﬁciranega proizvajalca do 1 MW instalirane moči, plača
omrežnino, znižano za olajšavo. Olajšava se upošteva, če
je med končnim odjemalcem in kvaliﬁciranim proizvajalcem
sklenjena pogodba o dobavi električne energije in sta oba
priključena na distribucijsko omrežje istega sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. V tem primeru sistemski
operater končnemu odjemalcu pri obračunu omrežnine ne
zaračuna omrežnine za prenosno omrežje.
3.3. Napetostni nivoji
27. člen
Za obračunavanje omrežnine se uporabljajo naslednji
napetostni nivoji:
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Oznaka
Visoka napetost
Srednja napetost
Nizka napetost
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Okrajšava
VN
SN
NN
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Nazivna napetost
400 kV, 220 kV, 110 kV
35 kV, 20 kV, 10 kV
400/ 230 V

V VN sodijo tudi vse nestandardne napetosti, večje od
110 kV.
V SN sodijo tudi vse nestandardne napetosti, večje ali
enake 1 kV in manjše od 110 kV.
V NN sodijo tudi vse nestandardne napetosti, večje od
400/230 V in manjše od 1 kV.
3.4. Izgube transformacije
28. člen
Če je zaradi tehničnih ali ekonomskih razlogov merjenje
električne energije izvedeno na sekundarni strani transformacije napetosti, sistemski operater pri obračunu omrežnine
upošteva izgube transformacije.
Pri obračunu prevzete električne energije in dosežene
maksimalne moči končnega odjemalca upošteva sistemski
operater distribucijskega omrežja faktor izgub, ki je odvisen
od letnih obratovalnih ur:
Vrsta odjema
T ≥ 6000 ur
6000 > T ≥ 2500 ur
T < 2500 ur

Delež izgub (%)
1
3
5

Faktor izgub
1,01
1,03
1,05

3.5. Ugotavljanje obračunske moči
29. člen
Obračunska moč se ugotavlja mesečno na podlagi konične obremenitve:
– Pri končnem odjemalcu z merilno napravo, ki evidentira 15-minutne meritve in omogoča 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 končni odjemalec na VN ali SN doseže v času KT oziroma VT, kjer se KT ne meri, obračunsko
moč, ki je nižja od 15 odstotkov treh najvišjih 15-minutnih
povprečnih moči, doseženih v času zunaj KT oziroma VT,
kjer se KT ne meri, se mu za obračunsko moč obračuna 15
odstotkov treh najvišjih 15-minutnih povprečnih moči, doseženih v času zunaj KT oziroma VT.
– Pri končnem odjemalcu z merilno napravo, ki evidentira 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 končni odjemalec v
času VT doseže obračunsko moč, ki je nižja od 15 odstotkov
dosežene moči v času MT, se mu obračuna 15 odstotkov
dosežene moči v času MT.
Pri končnem odjemalcu na NN, kateremu se moč ne
meri, temveč se ugotavlja s pripravo za preprečevanje prekoračitev dogovorjene obremenitve, se obračunska moč določa
na podlagi naslednje tabele:
Nazivna
jakost
omejevalca
toka

Mesečna obračunska moč

Enofazni
priključek

10 A

3 kW

Trifazni priključek
Gospodinjski
odjem
-

Ostali
odjem
-

16 A
20 A
25 A
32 A
35 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
200 A

3 kW
3 kW
7 kW
7 kW
7 kW
-

7 kW
7 kW
10 kW
21 kW
23 kW
26 kW
33 kW
41 kW
-

11 kW
13 kW
16 kW
21 kW
23 kW
26 kW
33 kW
41 kW
53 kW
66 kW
83 kW
106 kW
132 kW

30. člen
Končnemu odjemalcu, ki se na eni lokaciji in iz ene
RTP ali TP napaja po več priključkih in ima več merilnih
mest ter se mu sumarno merita električna energija in konična
obremenitev, se pri obračunu omrežnine upošteva sumarna
konična obremenitev kot seštevek hkratnih obremenitev na
vseh merilnih mestih.
3.6. Obračunavanje povprečnega stroška priključevanja
31. člen
Povprečni strošek priključevanja se končnemu odjemalcu obračuna na podlagi faktorja skupine končnega odjemalca
in povprečnega stroška priključevanja na način:
SO = Faktor * S
kjer je:
SO
– povprečni strošek priključevanja za posameznega končnega odjemalca v SIT/kW priključne moči;
Faktor – faktor prikazuje razmerje stroškov, potrebnih
za širitev elektroenergetskega omrežja za posamezno skupino končnih odjemalcev na različnih napetostnih nivojih zaradi
priključitev novih končnih odjemalcev in povečanja moči obstoječih končnih odjemalcev;
S
– povprečni strošek priključevanja v SIT/kW
priključne moči, določen s sklepom iz drugega odstavka
9. člena tega akta.
Faktorji skupin končnih odjemalcev so:
Skupina končnih odjemalcev
Odjem na VN nad 35 kV
Odjem na SN od 1 kV do 35 kV
Ostali odjem z merjenjem moči na NN
Ostali odjem brez merjenja moči na NN
Gospodinjski odjem

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

Priključna moč pri končnem odjemalcu na NN brez
merjenja moči se določi na podlagi tabele iz 29. člena tega
akta.
Če končni odjemalec elektroenergetskega omrežja:
– poveča obstoječo priključno moč ali
– spremeni svojo uvrstitev iz skupine gospodinjski odjem v skupino ostali odjem brez merjenja moči ali
– spremeni svojo uvrstitev iz skupine odjem na SN v
skupino ostali odjem na NN, se povprečni strošek priključevanja izračuna kot razlika med povprečnim stroškom za novo
moč in med povprečnim stroškom za predhodno moč.
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4. Izkazovanje omrežnine
32. člen
Končnemu odjemalcu se na računu izkaže omrežnina
ločeno od drugih postavk.
5. Plačevanje omrežnine
33. člen
Končni odjemalec ali v njegovem imenu dobavitelj ali
drugi pooblaščenec plača sistemskemu operaterju, pristojnemu za prevzemno-predajno mesto, omrežnino v 15 dneh
od datuma izstavitve računa.
III. METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV OMREŽNINE
IN KRITERIJI ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENIH
STROŠKOV IN SISTEM OBRAČUNAVANJA
1. Metoda zamejene cene
34. člen
Reguliranje z uporabo metode zamejene cene se izvaja s predpostavko, da je zagotovljen zadosten prihodek
za pokrivanje upravičenih stroškov za opravljanje dejavnosti
sistemskega operaterja.
Meja dovoljenega zvišanja cen je izražena v razmerju
do upravičenega prihodka. Ta zamejitev je določena na podlagi enačbe za CPI – X in je podana v spodnji neenačbi:
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kjer je za izvajanje reguliranih dejavnosti n tarifnih kategorij, od katerih ima vsaka do m elementov, in kjer pomenijo:
– cena v obliki tarifnih postavk, ki se zaračunava v
letu t za element j tarife i;
– predlagana cena v obliki tarifnih postavk za element j tarife i v prihodnjem letu t+1;
in
– napovedani ali historični (dejanski) količini
elementa j tarife i, ki bo uporabljena (N izraža, da se količine nanašajo na leto t+1, in O, da se količine nanašajo na
leto t);
CPI – letni koeﬁcient sprememb cen življenjskih potrebščin;
X – koeﬁcient, ki ga določi agencija in odraža zahtevano
izboljšanje učinkovitosti (faktor U), dodatno pa X zagotavlja
izravnavanje prihodkov v regulativnem obdobju;
Q – koeﬁcient zanesljivosti (neprekinjenosti) oskrbe.
35. člen
Tarifne postavke za omrežnino so določene na podlagi
upoštevanja upravičenega prihodka sistemskih operaterjev in
napovedane količinske porabe električne energije v regulativnem obdobju. Napoved obsega porabe električne energije
po posameznih odjemnih skupinah končnih odjemalcev je
določena na podlagi pričakovane rasti, pripravi in opredeli jo
agencija, usklajena pa je z napovedmi sistemskih operaterjev
in elektroenergetskih bilanc.
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36. člen
Za ohranitev realnega prihodka se za splošno spreminjanje cen upošteva napovedani letni koeﬁcient sprememb
cen življenjskih potrebščin, v neenačbi iz 34.člena tega akta
označen kot CPI.
37. člen
Koeﬁcient neprekinjenosti oskrbe (Q) se meri s številom
in trajanjem prekinitev s parametroma SAIDI in SAIFI.
38. člen
Upravičeni prihodek se ugotavlja z upoštevanjem:
– nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja,
– nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja,
– stroškov izgub električne energije v omrežju,
– amortizacije,
– donosa na sredstva,
– stroškov sistemskih storitev sistemskega operaterja
prenosnega omrežja in
– stroškov poravnalnega sklada sistemskih operaterjev
prenosnega omrežja.
Del stroškov iz prejšnjega odstavka se krije s prihodki iz
zaračunavanja povprečnih stroškov priključevanja, odškodninami, prejetimi od zavarovalnic za povračilo škod, prihodki od
telekomunikacijskih storitev, prihodki iz naslova nadomestila
za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih
vodov in ostalimi prihodki, ki izvirajo iz opravljanja regulirane
dejavnosti.
Upravičeni prihodek se ugotavlja ločeno za omrežnino
za prenosno omrežje,
omrežnino za distribucijsko
omrežje in
RR
1/1 30.12.05 10:05
omrežnino za sistemske storitve.
39. člen
Upravičenost stroškov se presoja ločeno za:
– stroške, povezane z naložbami v sredstva, potrebna
za izvajanje dejavnosti GJS sistemskega operaterja;
– stroške delovanja in vzdrževanja, ki zajemajo stroške
materiala, storitev in dela ter stroške najema sredstev za izvajanje dejavnosti, če sistemski operater ni lastnik sredstev
za izvajanje dejavnosti, zmanjšane za prihodke, ki jih regulirane dejavnosti ustvarjajo poleg prihodkov iz omrežnine;
– stroške nakupa električne energije za pokrivanje izgub v omrežju.
40. člen
Pri presoji upravičenosti stroškov iz prve alineje prejšnjega člena tega akta agencija upošteva predvsem naslednje
kriterije:
– namensko rabo sredstev,
– usklajenost z razvojnimi načrti omrežij,
– gospodarno in učinkovito rabo sredstev,
– vpliv na kakovost oskrbe in
– reguliran donos na lastniški in dolžniški kapital.
Stroški, povezani z naložbami v sredstva, se v upravičenem prihodku iz omrežnine odražajo v stroških amortizacije
v delu, ki se nanaša na upoštevane naložbe v sredstva, in
v delu donosa na sredstva, ki izvira iz povečane vrednosti
regulativne baze sredstev na podlagi upoštevanih naložb.
41. člen
Agencija ugotavlja stroške naložb v sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti GJS sistemskega operaterja, na
podlagi razvojnih načrtov omrežij, skladno z EZ in predpisi,
ki urejajo izvajanje dejavnosti GJS sistemskih operaterjev
prenosnega in distribucijskega omrežja, in tudi na podlagi
investicijskih načrtov za vsako posamezno leto regulativnega
obdobja. Stroške ugotavlja v delih, ki se nanašajo na predračunske vrednosti, vire ﬁnanciranja in dinamiko načrtovanih
naložb v sredstva. Agencija ugotavlja tudi vpliv naložb na
kakovost oskrbe z električno energijo.
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Investicijski načrti iz prejšnjega odstavka tega člena
vsebujejo najmanj podatke o predračunski vrednosti, terminskem načrtu in virih ﬁnanciranja posameznih naložb oziroma
skupin načrtovanih naložb v sredstva in oceno njihovih vplivov na kakovost oskrbe z električno energijo in na izgube v
omrežju. Podatki o načrtovanih naložbah v sredstva morajo
biti navedeni ločeno za naložbe v rekonstrukcije oziroma
obnovo sredstev in za naložbe v nova sredstva. V vsaki od
navedenih kategorij morajo biti načrtovane naložbe v sredstva opredeljene po napetostnih nivojih in po posameznih
objektih. Od celotne letne vrednosti načrtovanih naložb v
sredstva mora biti najmanj 80 odstotkov vrednosti opredeljene po posameznih objektih ali skupinah objektov.

no oblikovanja popravka vrednosti terjatev zaradi prisilnih
poravnav in stečajev, normirane stroške odčitavanj zaradi
obveznega odkupa električne energije od kvaliﬁciranih proizvajalcev, stroške rent in odškodnin, ki ne povečujejo nabavne
vrednosti sredstev sistemskega operaterja.
Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja vključujejo tudi razliko med stroški škod, povzročenih zaradi vplivov
narave (veter, poplava, sneg, žled, potres idr.), in prihodki
iz naslova odškodnin zavarovalnic za povrnitev teh škod v
predhodnem regulativnem obdobju.

42. člen
Pri presoji upravičenosti stroškov iz druge alineje
39. člena tega akta agencija upošteva zlasti naslednja kriterija:
– namensko rabo sredstev in
– gospodarno in učinkovito rabo sredstev.
Stroški delovanja in vzdrževanja, povezani s storitvami, ki jih izvaja izvajalec GJS sistemskega operaterja, so
upravičeni do vrednosti, ki ne presega stroškov primerljive
storitve na trgu.

47. člen
Stroški izgub električne energije v omrežju se ugotavljajo na podlagi priznanih količin električne energije za izgube z
upoštevanjem povprečne cene električne energije na trgu.
Priznane količine električne energije za izgube v distribucijskem omrežju se določijo na podlagi ugotovljenih
razlik med količinami električne energije, evidentiranimi na
meji med prenosnim in distribucijskim omrežjem, in količinami električne energije, izmerjenimi na prevzemno-predajnih
mestih pri končnih odjemalcih na distribucijskem omrežju
v preteklem obdobju. Pri določitvi priznanih količin izgub v
distribucijskem omrežju se upoštevajo tudi količine električne
energije, ki jo v distribucijsko omrežje oddajajo proizvajalci,
priključeni na to omrežje.
Priznane količine električne energije za izgube v prenosnem omrežju se določijo na podlagi ugotovljenih razlik
med količinami električne energije na prevzemno-predajnih
mestih med proizvajalci in prenosnim omrežjem ter količinami
električne energije na meji med prenosnim in distribucijskim
omrežjem oziroma omrežji končnih odjemalcev, priključenih
na visokonapetostno omrežje, v preteklem obdobju. Stroški
izgub, nastali pri prenosu električne energije za potrebe
čezmejnih izmenjav električne energije, se pokrivajo iz nadomestil za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov.
Priznane količine električne energije za izgube v omrežju posameznega sistemskega operaterja so določene z odstotkom od načrtovanih količin porabe električne energije pri
končnih odjemalcih.

43. člen
Stroški delovanja in vzdrževanja so stroški, ki nastajajo
v zvezi z delovanjem in vzdrževanjem omrežja v skladu s
predpisi, slovenskimi tehničnimi standardi in zahtevami sistemskih obratovalnih navodil.
Stroški delovanja in vzdrževanja se obravnavajo ločeno
glede na možnost vpliva izvajalca GJS sistemskega operaterja na stroške, in sicer se delijo na:
– nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja in
– nenadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja.
44. člen
Izračun upravičenega prihodka za prvo leto regulativnega obdobja vsebuje prilagoditev stroškov delovanja in
vzdrževanja na raven prvega leta regulativnega obdobja
z upoštevanjem načrtovanega koeﬁcienta sprememb cen
življenjskih potrebščin (CPI) za to leto. Prilagoditev upravičenega prihodka za naslednja leta regulativnega obdobja se
izvaja na podlagi regulativne neenačbe iz 34. člena tega akta
z upoštevanjem napovedanega letnega koeﬁcienta sprememb cen življenjskih potrebščin (CPI) za vsako posamezno
naslednje leto regulativnega obdobja.
1.1. Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja
45. člen
Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja vključujejo stroške materiala, storitev, dela in najemnin ter druge
stroške v zvezi z delovanjem sistemskega operaterja. Agencija prizna le upravičene stroške, ki jih za regulativno obdobje
ugotovi tudi na podlagi primerjalnih analiz (v nadaljevanju:
benchmarking), katerih rezultate uporabi pri določanju zahtevane učinkovitosti obvladovanja nadzorovanih stroškov.
Učinkovitost obvladovanja nadzorovanih stroškov je določena s faktorjem U, upoštevaje:
– relativno poslovno uspešnost posameznega sistemskega operaterja in
– premik mejnega področja.
Benchmarking metode upoštevajo speciﬁčne karakteristike, povezane z naravo omrežij posameznega sistemskega
operaterja, s čimer se sistemskim operaterjem pri ugotavljanju relativne poslovne uspešnosti zagotavljajo enaki pogoji.
1.2. Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja
46. člen
Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja vključujejo stroške zemljiških, vodnih in drugih prispevkov, oce-

1.3. Stroški izgub električne energije v omrežju

1.4. Amortizacija
48. člen
Izračun amortizacije sredstev, potrebnih za izvajanje
dejavnosti GJS sistemskega operaterja, temelji na metodi
enakomernega časovnega amortiziranja z amortizacijskimi
stopnjami, ki niso višje od davčno priznanih.
Amortizacija se določi tako, da se sredstva razvrstijo
v skupine. Izračun amortizacije za posamezno sredstvo se
izvaja na podlagi dobe koristnosti posameznega sredstva ali
pa se za določitev amortizacije uporabi vsota predračunane vrednosti amortizacije obstoječih sredstev in načrtovanih
novih sredstev, pridobljenih v času regulativnega obdobja,
vključenih v regulativno bazo sredstev, od katere se odšteje
predračunana amortizacija brezplačno prevzetih in za izločitev načrtovanih sredstev.
Strošek amortizacije se izračuna kot vsota amortizacije
posameznih sredstev gleda na nabavno vrednost in dobo
koristnosti sredstva.
Vrednost predračunane amortizacije novih sredstev se
določi v okviru vrednosti načrtovanih naložb v sredstva v
regulativnem obdobju z opredeljeno amortizacijsko stopnjo
za predvideno povprečno petintridesetletno dobo koristnosti
sredstev; upošteva se v sorazmernem deležu in tako, kakor
so v regulativno bazo sredstev vključene vrednosti načrtovanih naložb v sredstva, s tem da se v prvem letu vključitve
upošteva polovična vrednost amortizacije naložbe.
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1.5. Donos na sredstva
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ROAt – donos na sredstva, izražen v SIT;
PVRBt – povprečna vrednost regulativne baze sredstev,
izražena v SIT;
WACC – tehtani povprečni stroški kapitala, izraženi v
odstotkih.

načrte omrežij, investicijske načrte za vsako posamezno leto
regulativnega obdobja, realizacijo naložb v preteklem nekajletnem obdobju in napovedane makroekonomske parametre
za regulativno obdobje.
Agencija presoja upravičenost načrtovanih naložb v
sredstva tako, da:
– preverja utemeljitev investicije z vidika izboljšanja kakovosti oskrbe z električno energijo, ki mora biti usklajena s
predvideno rastjo porabe;
– preverja skladnost naložb s sprejetimi razvojnimi načrti in usmeritvami nacionalnega energetskega programa;
– pregleduje predloge podjetij za posamezne projekte
naložb v sredstva v tistih primerih, ko za presojo upravičenosti uporablja tehnike, ki temeljijo na analizi povzročiteljev
stroškov in navzkrižnih primerjavah projekcij naložb v sredstva med podjetji.

1.5.1. Regulativna baza sredstev

1.5.2. Tehtani povprečni stroški kapitala

1.5.1.1. Izračun povprečne vrednosti regulativne baze
sredstev

53. člen
Tehtani povprečni stroški kapitala se uporabijo za izračun donosnosti z naslednjo enačbo:

49. člen
Donos na sredstva se ugotavlja na podlagi povprečne
vrednosti regulativne baze sredstev in tehtanih povprečnih
stroškov kapitala, kar izraža naslednja enačba:
ROAt = PVRBt × WACC
kjer oznake pomenijo:

50. člen
Za izračun donosa se kot osnova upošteva povprečna
vrednost regulativne baze sredstev, ki se izračuna iz otvoritvene in zaključne vrednosti z naslednjo enačbo:
PVRBt = (OVSt + ZVSt) / 2
V regulativno bazo sredstev so vključena samo tista
sredstva, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti GJS sistemskega operaterja.
51. člen
V otvoritveni vrednosti regulativne baze sredstev so
upoštevane neodpisane vrednosti sredstev brez vrednosti
brezplačno prevzetih sredstev na prvi dan regulativnega
obdobja.
Zaključna vrednost regulativne baze sredstev se izračuna z naslednjo enačbo:
ZVSt = OVSt + INVt – AMt – ISt – BPSt,
kjer pomenijo:
OVSt – otvoritvena vrednost regulativne baze sredstev
za leto t regulativnega obdobja: neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na prvi dan leta t;
INVt – vrednost načrtovanih naložb v neopredmetena
dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v letu
t, potrebnih za izvajanje regulirane dejavnosti;
AMt – amortizacija za leto t regulativnega obdobja;
ISt – neodpisana vrednost izločenih sredstev v letu t
regulativnega obdobja;
BPSt – vrednost brezplačno prevzetih sredstev v letu t
regulativnega obdobja;
ZVSt – zaključna vrednost regulativne baze sredstev za
leto t regulativnega obdobja: neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev na zadnji dan leta t.
Zaključna vrednost regulativne baze sredstev za leto t
regulativnega obdobja je enaka otvoritveni vrednosti regulativne baze sredstev za leto t+1 regulativnega obdobja.
1.5.1.2. Načrtovane naložbe
52. člen
Pri opredelitvi vrednosti načrtovanih naložb, ki so v
regulativnem obdobju vključene v izračun povprečne vrednosti regulativne baze sredstev, agencija upošteva razvojne

RR = WACC = EP × ROE/(1 – T) + DP × DI
kjer oznake pomenijo:
RR – donosnost za regulativno obdobje, izražena v
odstotkih;
ROE – donosnost lastniškega kapitala za regulativno
obdobje, izražena v odstotkih;
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, izraženi v odstotkih;
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, izražena v deležu.
1.5.2.1. Stroški lastniškega kapitala in model določanja cen
dolgoročnih naložb
54. člen
Za določanje stopnje donosnosti lastniškega kapitala je
uporabljen model določanja cen dolgoročnih naložb CAPM.
Pričakovana donosnost lastniškega kapitala se izračuna
z upoštevanjem donosnosti netvegane naložbe, povprečne
donosnosti tveganih naložb in sistematičnega tveganja, izraženega s koeﬁcientom β v skladu z naslednjo enačbo:
ROE = Rf + (Rm – Rf) × β
kjer pomenijo:
ROE – donosnost lastniškega kapitala, izražena v odstotkih;
Rf – donosnost netveganih naložb (npr. donosnost državnih obveznic), izražena v odstotkih;
Rm – povprečna donosnost tveganih naložb (pričakovana donosnost tržnega portfelja), izražena v odstotkih;
(Rm – Rf) – premija za tržno tveganje;
β – koeﬁcient, ki izraža sistematično tveganje;
Izraz (Rm – Rf) × β predstavlja pribitek za tržno tveganje
panoge za lastniški kapital.
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1.5.2.2. Stroški dolžniškega kapitala
55. člen
Stroški dolžniškega kapitala se določijo na podlagi povprečnih pogojev kreditiranja in obrestnih mer, ki jih banke
ponujajo slovenskim podjetjem s primerljivim tveganjem.
1.5.2.3. Delež lastniškega (EP) in delež dolžniškega
kapitala (DP)
56. člen
Pri izračunu tehtanih povprečnih stroškov kapitala agencija upošteva ciljno optimalno razmerje med lastniškim in
dolžniškim kapitalom.
1.5.2.4. Prilagoditev za obdavčitev
57. člen
Stroški lastniškega kapitala se prilagodijo z upoštevanjem efektivne davčne stopnje.
1.6. Faktor X
58. člen
Faktor X, naveden v neenačbi zamejene cene iz
34. člena tega akta:
– upošteva cilje izboljšanja učinkovitosti (zniževanje
stroškov), ki so s faktorjem U, ki ga določi agencija, vključeni v vrednosti priznanih nadzorovanih stroškov delovanja
in vzdrževanja; izvira neposredno iz doseženega rezultata
učinkovitosti (benchmarking) in zahtevane hitrosti prilagajanja učinkovitosti in
– izravnava upravičene prihodke zaradi preprečevanja
skokovitega spreminjanja cen v regulativnem obdobju tako,
da je neto sedanja vrednost izravnanih prihodkov za regulativno obdobje enaka neto sedanji vrednosti upravičenih
prihodkov za regulativno obdobje.
1.7. Kakovost oskrbe z električno energijo
59. člen
Za izvajanje ekonomskega reguliranja omrežnine agencija spremlja tudi kakovost oskrbe z električno energijo, ki
se deli na:
– kakovost napetosti,
– komercialno kakovost in
– zanesljivost (neprekinjenost) oskrbe.
Agencija spremlja parametre kakovosti oskrbe z električno energijo z namenom trajno zviševati oziroma ohranjati
njeno raven.
60. člen
Načina reguliranja, ki ju agencija uporabi za posamezno
vrsto kakovosti oskrbe z električno energijo, sta:
– javna objava podatkov o velikosti posameznih parametrov kakovosti oskrbe z električno energijo in
– funkcijska povezava med zanesljivostjo oskrbe in
upravičenim prihodkom sistemskega operaterja.
61. člen
Kakovost napetosti je stopnja, na kateri skupek parametrov izpolnjuje zahteve, ki jih določa stanje tehnike.
Sistemski operater v skladu z veljavnimi tehničnimi
standardi spremlja kakovost napetosti na meji med prenosnim in distribucijskim omrežjem, na mestih povezav prenosnega omrežja z drugimi prenosnimi omrežji (interkonekcija)
in periodično preverja stanje kakovosti napetosti.
Za kakovost napetosti sistemski operater spremlja vse
parametre po standardu SIST EN 50160 (odkloni napajalne
napetosti, kratkotrajne in dolgotrajne prekinitve napetosti,
hitre spremembe napetosti, izbokline – prenapetosti in upadi
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napetosti, harmonske in medharmonske napetosti, neravnotežje napajalne napetosti, signalne napetosti in odstopanje
omrežne frekvence).
62. člen
Komercialna kakovost se deli na splošno in individualno
komercialno kakovost in označuje razmerje med sistemskim
operaterjem in uporabnikom omrežja.
Splošna komercialna kakovost se nanaša na pogoje izvedbe storitev, ki jih sistemski operater lahko ponudi, vendar
jih zaradi tehničnih značilnosti omrežja ne more zagotoviti
vsakemu uporabniku omrežja.
Splošno komercialno kakovost sestavljajo naslednji parametri:
– čas, potreben za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo pri nenapovedanih prekinitvah;
– čas, potreben za izvedbo manjših del (menjava števca, izdelava novega nizkonapetostnega priključka …);
– čas, potreben za priključitev uporabnika na omrežje;
– čas, potreben za odgovor na vprašanje uporabnika
omrežja.
Za promocijo komercialne kakovosti sistemski operater
spremlja parametre splošne komercialne kakovosti in jih javno objavi na način, ki ga objavi agencija na spletni strani.
Individualna komercialna kakovost se nanaša na minimalne odzivne čase, ki jih sistemski operater zagotavlja
vsakemu uporabniku omrežja.
Individualno komercialno kakovost sestavljajo naslednji
parametri:
– čas, potreben za ponovno priključitev;
– čas, potreben za odziv na pregorelo varovalko;
– časovni pas najavljenega obiska;
– čas, potreben za posredovanje informacij o priključevanju;
– čas, potreben za rešitev reklamacije v zvezi s števcem;
– čas, potreben za rešitev reklamacije v zvezi s stroški
ali plačilom;
– čas, potreben za aktiviranje priključka.
Za izboljšanje oziroma ohranjanje individualne komercialne kakovosti sistemski operater spremlja njene parametre
na način, ki ga objavi agencija na spletni strani.
63. člen
Zanesljivost (neprekinjenost) oskrbe se meri s številom
in trajanjem prekinitev.
Sistemski operater spremlja oziroma vodi podatke o
prekinitvah dobave električne energije za celotno omrežje in
za vsa prevzemno-predajna mesta.
Za zanesljivost (neprekinjenost) oskrbe se uporabita
naslednja parametra:
– SAIDI (minut/odjemalca): indeks povprečnega trajanja
prekinitev napajanja v sistemu, ki je razmerje med vsoto
trajanja prekinitev napajanja končnih odjemalcev in celotnim
številom končnih odjemalcev v sistemu. Prikazuje povprečni
letni čas, ko je končni odjemalec brez oskrbe z električno
energijo;
– SAIFI (izpadov/odjemalca): indeks povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu, ki je razmerje med
celotnim številom prekinitev napajanja končnih odjemalcev in
celotnim številom končnih odjemalcev v sistemu. Prikazuje,
kolikokrat je bila končnemu odjemalcu povprečno letno prekinjena oskrba z električno energijo.
Za funkcijsko povezavo zanesljivosti oskrbe in upravičenega prihodka sistemski operater parametre zanesljivosti
(neprekinjenosti) oskrbe spremlja in javno objavi na način, ki
ga objavi agencija na spletni strani.
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2. Količinski letni načrti
64. člen
Sistemski operater izdela količinski letni načrt uporabe
prenosnega oziroma distribucijskega omrežja, ki podrobneje določi letno elektroenergetsko bilanco oziroma količine.
Poleg tega izdela količinski letni načrt uporabe prenosnega
oziroma distribucijskega omrežja, ki je podlaga za izstavitev
računov končnim odjemalcem.
Načrta iz prejšnjega odstavka tega člena sistemski operater posreduje agenciji najpozneje v desetih dneh od dneva
sprejetja letne elektroenergetske bilance za prihodnje leto.
Če elektroenergetska bilanca ni sprejeta do 20. novembra
tekočega leta, sistemski operater posreduje agenciji ocenjena količinska načrta za prihodnje leto do 1. decembra
tekočega leta.
65. člen
V skladu s prejšnjim členom tega akta sistemski operater distribucijskega omrežja izdela količinski letni načrt za
prihodnje leto po posameznih mesecih leta za:
– količine distribuirane električne energije in moči za
končne odjemalce, priključene na distribucijsko omrežje po
posameznih odjemnih skupinah, po posameznih tarifnih postavkah;
– količine električne energije, prevzete od kvaliﬁciranih
proizvajalcev, priključenih na distribucijsko omrežje;
– količine prevzete električne energije na prenosnem
omrežju, ki so usklajene s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja.
66. člen
V skladu s 64.členom tega akta sistemski operater prenosnega omrežja izdela količinski letni načrt za prihodnje leto
po posameznih mesecih leta za:
– količine prenesene električne energije in moči za
končne odjemalce, priključene na prenosno omrežje, po posameznih odjemnih skupinah, po posameznih tarifnih postavkah;
– količine električne energije, predane na prenosnem
omrežju sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja,
ki so usklajene s sistemskimi operaterji distribucijskega
omrežja.
3. Prihodek iz naslova omrežnine
3.1. Prihodek GJS sistemskih operaterjev omrežij
67. člen
GJS sistemskega operaterja prenosnega in distribucijskih omrežij se ﬁnancira v skladu s predpisi, ki urejajo
izvajanje GJS s področja prenosa in distribucije električne
energije.
Sistemski operater pridobiva prihodek iz:
– omrežnine in
– ostalih prihodkov.
68. člen
Storitve, ki jih izvaja sistemski operater in katerih stroški
niso pokriti iz omrežnine, tako imenovane nadstandardne
storitve sistemski operater zaračuna posebej. Cenik nadstandardnih storitev objavi sistemski operater na svoji spletni
strani.
Storitve, ki jih izvaja sistemski operater in katerih stroški
so kriti iz omrežnine, tako imenovane standardne storitve,
objavi agencija na svoji spletni strani.
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3.1.1. Prihodek GJS sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja
69. člen
Prihodek iz omrežnine, ki ga v skladu s 67. členom tega
akta pridobiva sistemski operater distribucijskega omrežja,
je namenjen za:
– izvajanje njegove dejavnosti (dejavnost GJS sistemskega operaterja distribucijskega omrežja), za kar mu pripada prihodek:
a) iz omrežnine za distribucijsko omrežje, ki se zaradi
izravnave poveča ali zmanjša za razliko, izhajajočo iz upoštevanja korekcijskega faktorja na omrežnini za prenosno
omrežje;
b) iz omrežnine za posebno sistemsko storitev;
c) iz povprečnih stroškov priključevanja;
– izvajanje dejavnosti GJS sistemskega operaterja prenosnega omrežja, za kar mu pripada prihodek:
a) iz omrežnine za prenosno omrežje, korigirane s korekcijskim faktorjem;
b) iz omrežnine za sistemske storitve.
70. člen
Sistemski operater distribucijskega omrežja mesečno
posreduje sistemskemu operaterju prenosnega omrežja in
agenciji izvirne podatke o močeh in količinah električne energije, zaračunanih končnim odjemalcem, in sicer do osmega
delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
71. člen
Agencija lahko kadarkoli preveri resničnost in točnost
posredovanih izvirnih podatkov o količini in moči zaračunane
uporabe elektroenergetskih omrežij končnim odjemalcem.
3.1.2. Prihodek GJS sistemskega operaterja prenosnega
omrežja
72. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja pridobiva prihodek iz:
– omrežnine za prenosno omrežje, povečano ali zmanjšano za razliko, nastalo zaradi upoštevanja korekcijskih faktorjev, ki jo zaračuna posameznim sistemskim operaterjem
distribucijskih omrežij;
– omrežnine za prenosno omrežje, ki jo zaračuna končnim odjemalcem, priključenim na prenosno omrežje;
– omrežnine za sistemske storitve, ki jo zaračunajo
končnim odjemalcem posamezni sistemski operaterji distribucijskih omrežij, in omrežnine za sistemske storitve, ki jo
sistemski operater prenosnega omrežja zaračuna končnim
odjemalcem, priključenim na prenosno omrežje;
– omrežnine za posebno sistemsko storitev;
– omrežnine za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov;
– prihodka iz povprečnih stroškov priključevanja;
– ostalih prihodkov.
73. člen
Prihodek, ki ga v skladu s prejšnjim členom tega akta
pridobiva sistemski operater prenosnega omrežja, je namenjen za:
– izvajanje njegove dejavnosti (dejavnost sistemskega
operaterja prenosnega omrežja) in
– pokrivanje stroškov sistemskih storitev.
74. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja mesečno posreduje agenciji izvirne podatke o obračunanih močeh in
količinah električne energije končnim odjemalcem, in sicer
do desetega delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli
mesec.
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75. člen
Agencija lahko kadarkoli preveri resničnost in točnost
posredovanih izvirnih podatkov o količini in moči zaračunane
uporabe elektroenergetskih omrežij končnim odjemalcem.
76. člen
V skladu s predpisi sistemski operater distribucijskega
omrežja najpozneje do 30. novembra v koledarskem letu
sklene pogodbo o dostopu do prenosnega omrežja s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja za prihodnje leto.
Pogodba o dostopu iz prejšnjega odstavka tega člena
vsebuje tudi:
– količine: mesečne planske količine električne energije
in moči po posameznih odjemnih skupinah za končne odjemalce, priključene na distribucijsko omrežje sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja,
– tarifne postavke, ki jih v skladu s tem aktom in sklepom agencije ter drugimi veljavnimi predpisi pri uporabi prenosnega omrežja zaračunava sistemski operater prenosnega
omrežja, in
– način in pogostnost ter roke izstavljanja računov.
77. člen
Mesečni obračun uporabe prenosnega omrežja za pretekli mesec opravi sistemski operater prenosnega omrežja
do desetega delovnega dne v tekočem mesecu na podlagi
končnih podatkov iz 70. člena tega akta.
Sistemski operater distribucijskega omrežja poravna
obveznosti za omrežnino najpozneje v 18 dneh od datuma
izstavitve računa.
Zneski iz druge alineje 69. člena tega akta se pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja na podlagi prejetih računov sistemskega operaterja prenosnega omrežja
izkazujejo kot strošek iz naslova uporabe elektroenergetskih
omrežij.
3.2. Način izravnave prihodka iz omrežnin
78. člen
Tarifne postavke za obračun omrežnine za prenosno
in distribucijsko omrežje so v Republiki Sloveniji enake za
vse končne odjemalce na istem napetostnem nivoju in v isti
odjemni skupini, razen če predpisi, ki urejajo izvajanje GJS
sistemskega operaterja distribucije oziroma prenosa električne energije, drugače določajo.
Izravnava, določena v točki a) prve alineje 69. člena
tega akta, se izvaja na omrežnini za prenosno omrežje tako,
da se tarifne postavke omrežnine za prenosno omrežje pomnožijo s korekcijskim faktorjem, veljavnim za posameznega
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Tako izračunane tarifne postavke so sestavni del pogodbe o dostopu
do prenosnega omrežja med sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja in sistemskim operaterjem prenosnega
omrežja.
Korekcijski faktorji za posamezne sistemske operaterje
distribucijskega omrežja, v posameznem letu regulativnega
obdobja, so izračunani iz razmerja med:
– oceno prihodka iz omrežnine za prenosno omrežje,
povečano ali zmanjšano za razliko med oceno prihodka iz
omrežnine za distribucijsko omrežje in izravnanega prihodka
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, ter
– oceno prihodka iz omrežnine za prenosno omrežje.
Ocena prihodka iz omrežnine za prenosno omrežje in
ocena prihodka iz omrežnine za distribucijsko omrežje temelji
na količinskih letnih načrtih uporabe omrežja posameznega
sistemskega operaterja in tarifnih postavkah omrežnine za
prenosno in distribucijsko omrežje.
Korekcijske faktorje iz tretjega odstavka tega člena določi agencija s sklepom.

Uradni list Republike Slovenije
4. Omrežnina za sistemske storitve
79. člen
Količinski obseg posameznih sistemskih storitev, katerih
stroški se pokrivajo iz omrežnine za sistemske storitve, določi letno sistemski operater prenosnega omrežja na podlagi
predpisa, ki ureja sistemsko obratovanje prenosnega elektroenergetskega omrežja.
Sistemski operater prenosnega omrežja predloži agenciji do 31. avgusta v tekočem letu obrazložen načrt potrebnega obsega posameznih sistemskih storitev za naslednje
leto. Načrt vsebuje tudi predvideni delež rezerve za terciarno
regulacijo, ki ga sistemski operater prenosnega omrežja zagotovi iz tujih elektroenergetskih sistemov.
80. člen
Upravičeni stroški pri določitvi omrežnine za sistemske
storitve so stroški za tiste sistemske storitve, ki so vsebovane
v načrtu iz prejšnjega člena tega akta. Pogodbe, s katerimi se
zagotavljajo sistemske storitve, sistemski operater prenosnega omrežja sklene po postopku, ki zagotavlja učinkovito
in pregledno porabo sredstev, konkurenco in enakopravnost
med ponudniki ter izbiro najboljšega ponudnika.
Za zagotavljanje potrebnega obsega sistemskih storitev
sistemski operater prenosnega omrežja povabi ponudnike k
oddaji ponudb za posamezne storitve tako, da te vsebujejo:
– za sekundarno regulacijo frekvence in moči:
a) obseg ponujene rezerve moči v MW,
b) gradient spreminjanja moči v MW/min in
c) ceno ponujene rezerve moči v SIT/MW;
– minutno rezervo za terciarno regulacijo:
a) ceno ponujene rezerve moči v SIT/MW;
– za regulacijo napetosti in jalove moči:
a) ponujeni obseg proizvodnje in ponora jalove moči za
regulacijo napetosti in
b) ceno ponujene storitve v SIT, in to v obliki pavšala;
– zagon agregatov brez zunanjega napajanja:
a) seznam tehnično usposobljenih agregatov, ponujenih
za izvajanje storitve, in
b) ceno ponujene storitve, ki se lahko zakupi za obdobje, daljše od enega leta.
Če sistemski operater prenosnega omrežja ne dobi
ponudb domačih ponudnikov sistemskih storitev v zadostnem količinskem obsegu in bi zato bila ogrožena zanesljivost obratovanja slovenskega elektroenergetskega sistema,
zahteva od posameznega proizvajalca oziroma porabnika
sodelovanje pri izvajanju sistemskih storitev v potrebnem
količinskem obsegu.
81. člen
Če ponujena cena zagotavljanja posameznih sistemskih storitev, za katere ni konkurenčnega trga, presega vrednosti, ki omogočajo celovito zagotavljanje sistemskih storitev
v skladu z določili tega akta, sistemski operater prenosnega
omrežja sklene pogodbo o zagotavljanju sistemskih storitev,
pri čemer ceno zagotavljanja posameznih sistemskih storitev
določi agencija.
82. člen
Pri izboru najugodnejšega ponudnika sistemski operater prenosnega omrežja upošteva tudi vse tehnične zahteve,
določene v predpisih, ki urejajo sistemsko obratovanje prenosnega elektroenergetskega omrežja.
5. Regulativni nadzor
83. člen
Agencija spremlja izvajanje regulativnega okvira že med
regulativnim obdobjem, tako da mesečno spremlja količinsko
in vrednostno realizacijo omrežnine, poleg tega pa na podlagi
letnih podatkov o poslovanju in kakovosti oskrbe z električno
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energijo po zaključku posameznega poslovnega leta izvaja
podrobne analize poslovanja reguliranih dejavnosti.
Med regulativnim obdobjem lahko izvajalec GJS sistemskega operaterja vmesne dobičke, ustvarjene na podlagi dodatnega zniževanja stroškov, zadrži do naslednjega
regulativnega obdobja.

naložbe po obsegu, vrednosti in/ali nujnosti odstopajo od
načrtov, ali pa ugotovi, da so zaradi nepričakovanih vplivov
nastale bistvene spremembe pri poslovanju sistemskega
operaterja, lahko uporabi možnost spremembe regulativnega
okvira že med regulativnim obdobjem.

84. člen
Po končanem regulativnem obdobju agencija izvaja
nadzor v skladu z običajno regulativno prakso.
Izvajalec GJS sistemskega operaterja lahko zadrži dobiček, ustvarjen na podlagi izboljšane učinkovitosti, vendar
pa agencija preveri podlago za tak dobiček z namenom, da
onemogoči izvajalcem reguliranih dejavnosti pobiranje nepričakovanega ali neupravičenega dobička (dobiček, ki ga ni
mogoče nadzirati), ki ni odvisen od prizadevanj sistemskega
operaterja za povečanje učinkovitosti. V primeru nepričakovanega ali neupravičenega dobička agencija zahteva poravnavo dobička za nazaj.
Agencija tudi preveri, ali podinvestiranje načrtovanih naložb v osnovna sredstva ni posledica namernega odlaganja
investicij ali predimenzionirano načrtovanih investicij. Nedovoljeni prihodek iz naslova podinvestiranja se odtegne od
prihodka, ki bi sicer bil dovoljen v pogojih reguliranja cen.
Agencija ugotavlja tudi razliko med nenadzorovanimi
stroški delovanja in vzdrževanja, ki so bili upoštevani v oceni
upravičenega prihodka za posamezno leto regulativnega
obdobja, in dejanskimi ter upravičene razlike upošteva pri
določanju omrežnine v naslednjem regulativnem obdobju.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

85. člen
Agencija spremlja realizacijo načrtovanih naložb v sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti GJS sistemskega operaterja, in pripravlja podrobne analize izvajanja teh naložb
ter primerjave istovrstnih naložb oziroma delov naložb med
podjetji. Po posameznih podjetjih tudi primerja na novo realizirane naložbe in naložbe, realizirane v preteklosti. Agencija
tudi preverja vrednost posameznega objekta z vrednostmi
teh objektov v Republiki Sloveniji in tujini, pri čemer upošteva
speciﬁčnosti posameznega objekta.
86. člen
Kadar so cilji, našteti v razvojnih načrtih iz prvega odstavka 41. člena tega akta, doseženi v obsegu in dinamiki,
določenih v teh načrtih, vrednostno pa nastajajo razlike glede
na razvojni načrt, agencija presodi o morebitnih razlikah in o
upoštevanju teh razlik v korist oziroma breme sistemskega
operaterja pri določitvi omrežnine v naslednjem regulativnem
obdobju.
87. člen
Če agencija na podlagi analize realiziranih naložb v
sredstva v prvem delu regulativnega obdobja ugotovi, da

88. člen
Funkcijsko povezavo med zanesljivostjo oskrbe in upravičenim prihodkom sistemskega operaterja iz 60. člena tega
akta določi agencija v šestih mesecih po uveljavitvi tega
akta.
Način spremljanja parametrov komercialne kakovosti
iz 62. člena tega akta objavi agencija v šestih mesecih po
uveljavitvi tega akta.
89. člen
Z dnem začetka uporabe tega akta preneha veljati
Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in
metodologije za določitev omrežnine za elektroenergetska
omrežja (Uradni list RS, št. 84/04).
90. člen
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 in
pokrivanje stroškov delovanja agencije, se 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 evidentiranje pogodb na organiziranem trgu z električno energijo ter sredstva, namenjena
delovanju agencije.
91. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja
pa se od 1. januarja 2006.
Št. 116-4/2005/ES-12
Maribor, dne 27. decembra 2005
EVA 2005-2111-0128
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.
Vlada Republike Slovenije je dne 28. 12. 2005 s sklepom št. 00713-55/2005/10 dala soglasje k temu aktu.
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Priloga 1

IZHODIŠ�A IN PARAMETRI ZA DOLO�ITEV OMREŽNINE ZA
ELEKTROENERGETSKA OMREŽJA
V REGULATIVNEM OBDOBJU 2006–2008
1. Izhodiš�a
Drugo regulativno obdobje traja tri leta, od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2008.
Agencija v izra�unih upravi�enega prihodka za regulativno obdobje 2006–2008 ne
upošteva pora�unov iz regulativnega obdobja 2003–2005 pri sistemskih operaterjih
distribucijskih omrežij. V upravi�enem prihodku sistemskega operaterja prenosnega
omrežja za leto 2006 agencija upošteva pora�un za leti 2004 in 2005. Vse ostale
pora�une bo agencija upoštevala v naslednjem regulativnem obdobju.
2. Ugotavljanje upravi�enega prihodka
2.1

Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja

2.1.1.

Ugotavljanje izhodiš�nih nadzorovanih stroškov delovanja in
vzdrževanja
Nadzorovani stroški, ki vklju�ujejo stroške materiala, storitev, najemnin in dela ter
druge stroške, se ugotavljajo na podlagi podrobnih podatkov o stroških delovanja in
vzdrževanja v letih 2003 in 2004 tako, da se od skupnih nadzorovanih stroškov
sistemskih operaterjev, ki izvajajo investicije v lastni režiji, odšteje prihodek iz naslova
usredstvenih lastnih proizvodov. Ti stroški se zmanjšajo še za znesek, ki se nanaša na
izpla�ilo stimulacij in nagrad iz naslova posebne uspešnosti poslovanja in ki se v skladu
z regulativno prakso krijejo iz donosa. Stroški obeh let se z upoštevanjem letne
povpre�ne inflacije prera�unajo na raven cen leta 2006, kot se vidi iz tabele:

Stroški leta
2003
2004

Prera�un na raven leta s povišanjem za:
2004
2005
2006
3,6 %
2,5 %
2,5%
2,5 %
2,5%

Povpre�je tako izra�unanih stroškov je podlaga za ugotavljanje nadzorovanih stroškov
delovanja in vzdrževanja.
2.1.2. Ugotavljanje zahtevane u�inkovitosti (faktor U)
Na podlagi podatkov o u�inkovitosti tujih primerljivih podjetij in izvedenih primerjav s
slovenskimi podjetji je ugotovljeno, da so slovenska podjetja razli�no u�inkovita.
Agencija dolo�a zahtevano pove�anje u�inkovitosti s predpostavko, da sistemski
operaterji na koncu tega regulativnega obdobja dosežejo povpre�no 85-odstotno
u�inkovitost primerljivih u�inkovitih podjetij.
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Na podlagi kombinacije lastnih ocen u�inkovitosti in rezultatov primerjave s tujimi
primerljivimi podjetji je agencija dolo�ila zahtevano letno stopnjo pove�anja
u�inkovitosti (U) za tri do pet odstotkov.
2.2

Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja

Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja zajemajo stroške zemljiških, vodnih in
drugih prispevkov ter rent in odškodnin, ki ne pove�ujejo nabavne vrednosti sredstev
sistemskega operaterja, oceno oblikovanja popravka vrednosti terjatev zaradi prisilnih
poravnav in ste�ajev ter normirane stroške od�itavanj zaradi obveznega odkupa
elektri�ne energije od kvalificiranih proizvajalcev.
2.3

Stroški izgub elektri�ne energije v omrežju

Izra�un upravi�enih stroškov za nakup elektri�ne energije za izgube v omrežju temelji
na na�rtovanih koli�inah porabe elektri�ne energije pri kon�nih odjemalcih v letih
2006–2008 in z upoštevanjem povpre�ne nakupne cene elektri�ne energije.
Sistemskim operaterjem distribucijskih omrežij se priznajo stroški izgub z
upoštevanjem 6,8-odstotnih koli�inskih izgub v distribucijskem omrežju, sistemskemu
operaterju prenosnega omrežja pa stroški izgub z upoštevanjem 2-odstotnih koli�inskih
izgub na prenosnem omrežju.
Za pokrivanje stroškov izgub je za celotno regulativno obdobje upoštevana povpre�na
cena elektri�ne energije 9,00 SIT/kWh.
�e dejanski stroški izgub odstopajo od stroškov izgub, predvidenih v regulativnem
okviru, agencija presodi o morebitnih razlikah in upoštevanju teh razlik v korist oziroma
breme sistemskega operaterja pri dolo�itvi omrežnine v naslednjem regulativnem
obdobju.
2.4

Amortizacija

Amortizacija se izra�una kot vsota amortizacije obstoje�ih sredstev in amortizacije
novih sredstev, od katere se odšteje amortizacija brezpla�no pridobljenih in za izlo�itev
predvidenih sredstev.
Strošek amortizacije obstoje�ih sredstev se izra�una z metodo enakomernega
�asovnega amortiziranja kot vsota amortizacije posameznih obstoje�ih sredstev in je
odvisen od nabavne vrednosti in dobe koristnosti sredstva. Strošek amortizacije novih
sredstev, pridobljenih med regulativnim obdobjem, se v okviru na�rtovanih naložb v
sredstva izra�una z metodo enakomernega �asovnega amortiziranja z upoštevanjem
povpre�ne 35-letne dobe koristnosti sredstev. V letu vklju�itve na�rtovane naložbe v
regulativno bazo sredstev se upošteva polovica obra�unane letne amortizacije. Strošek
amortizacije obstoje�ih brezpla�no prevzetih sredstev je dolo�en enako kot strošek
amortizacije obstoje�ih opredmetenih osnovnih sredstev. Strošek amortizacije novih
brezpla�no prevzetih opredmetenih osnovnih sredstev je dolo�en enako kot strošek
amortizacije novih sredstev. Strošek amortizacije izlo�enih sredstev se izra�una na
podlagi ocenjene neodpisane vrednosti sredstev v �asu predvidene izlo�itve z
upoštevanjem 50-letne dobe koristnosti izlo�enega sredstva in starosti 35 let v letu
izklju�itve. Tako izra�unani strošek amortizacije izlo�enih sredstev se upošteva kot
odbitna postavka pri izra�unu amortizacije v naslednjem letu po izklju�itvi.
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Donos na sredstva

Donos na sredstva je izra�unan na podlagi povpre�ne vrednosti regulativne baze
sredstev z upoštevanjem tehtanih povpre�nih stroškov kapitala (WACC), ki znašajo
4,13 odstotka (pred obdav�itvijo).
Stroški lastniškega kapitala (ROE) pred obdav�itvijo znašajo za podro�je prenosa
in distribucije elektri�ne energije v Republiki Sloveniji 4,49 odstotka. Pri izra�unu
je upoštevana raven cen 31. maja 2005.
Pri dolo�itvi stroškov dolžniškega kapitala se upošteva 6-mese�ni EURIBOR v
višini 2,2 odstotka, pove�an za 0,7 odstotka, kar je povpre�na stopnja, ki jo pri
najemanju dolgoro�nih investicijskih kreditov dosegajo regulirana podjetja, tako
da stroški dolžniškega kapitala (DI) znašajo 2,9 odstotka.
Pri izra�unu WACC se upošteva ciljno razmerje 40 odstotkov lastniškega kapitala (EP)
in 60 odstotkov dolžniškega kapitala (DP) in veljavna stopnja davka od dohodka
pravnih oseb v višini 25 odstotkov.
Izhodiš�e za opredelitev otvoritvene vrednosti regulativne baze sredstev na prvi
dan regulativnega obdobja je stanje sredstev 31. decembra 2004. Otvoritvena
vrednost baze sredstev 1. januarja 2006 se izra�una po enakem postopku kot za
naslednja leta, pri �emer se že v izhodiš�u zmanjša za vrednost brezpla�no
prevzetih osnovnih sredstev in sredstev, financiranih s sovlaganji, pove�a pa za
30 odstotkov vrednosti na�rtovanih naložb v sredstva v letu 2005, ki konec leta
ostajajo kot investicije v teku.
Na�rtovane naložbe v sredstva se v regulativno bazo vnesejo, kot sledi: 70 odstotkov
na�rtovanih naložb je vklju�enih v leto na�rtovane naložbe (t), 30 odstotkov
na�rtovanih naložb pa je prenesenih v leto t + 1 kot investicije v teku.
2.6

Stroški sistemskih storitev

Stroški sistemskih storitev so dolo�eni na podlagi na�rtovanih koli�in obra�unske mo�i v
letih 2006–2008 ter razmer na trgu sistemskih storitev doma in v tujini. Predvideno je,
da se cena omrežnine za sistemske storitve v SIT/kW/mesec pri kon�nih odjemalcih v
letih 2007 in 2008 pove�a letno za 3,6 odstotka glede na leto 2005.
�e stroški sistemskih storitev odstopajo od predvidenih stroškov sistemskih storitev v
regulativnem okviru, agencija presodi o morebitnih razlikah in upoštevanju teh razlik v
korist oziroma breme sistemskega operaterja prenosnega omrežja pri dolo�itvi
omrežnine v naslednjem regulativnem obdobju.
2.7.

Odbitne postavke pri ugotavljanju upravi�enega prihodka

2.7.1. Prihodki iz zara�unavanja povpre�nih stroškov priklju�evanja
Ocena prihodkov temelji na predvidenem oblikovanju dolgoro�nih rezervacij iz naslova
zara�unanih povpre�nih stroškov priklju�evanja in njihovi odpravi v višini 5 odstotkov
letno.
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2.7.2. Ostali prihodki in odškodnine zavarovalnic za povra�ilo škod
Ocena drugih prihodkov, ki nastajajo pri izvajanju tistih storitev sistemskega
operaterja, ki se ne financirajo iz omrežnine, in ocena odškodnin zavarovalnic sta
povzeti iz ocen posameznih sistemskih operaterjev.
2.7.3. Prihodki od telekomunikacij in prihodki iz nadomestila za uporabo
�ezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov
V upravi�enem prihodku sistemskega operaterja prenosnega omrežja se po
posameznih letih regulativnega obdobja upoštevajo kot odbitne postavke:
– ocena prihodkov od telekomunikacijskih storitev in
– ocena neto vrednosti med prihodki in stroški iz naslova uporabe �ezmejnih
prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov.
Dodatno se v upravi�enem prihodku za leto 2006 kot odbitne postavke upoštevata:
– pora�un presežkov prihodkov sistemskega operaterja prenosnega omrežja iz
naslova omrežnine nad na�rtovanimi za leto 2004 in
– ocena neto razlike med prihodki iz nadomestila za uporabo �ezmejnih prenosnih
zmogljivosti povezovalnih vodov in stroški izgub zaradi uporabe �ezmejnih
prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov v letih 2004 in 2005.
2.8

Investicije

Agencija je v postopku ugotavljanja vrednosti na�rtovanih naložb v sredstva,
potrebna za izvajanje dejavnosti GJS sistemskega operaterja za obdobje 2006–
2008, ugotovila pri nekaterih sistemskih operaterjih izrazita odstopanja med
na�rtovanimi naložbami za navedeno obdobje v Razvojnih na�rtih omrežij za
obdobje 2005–2014 in na�rtovanimi naložbami v Razvojnih na�rtih omrežij za
obdobje 2003–2012.
Z upoštevanjem makroekonomskih parametrov in vpliva razlike vrednosti na�rtovanih
naložb na upravi�eni prihodek je agencija kot osnovo za vrednosti na�rtovanih naložb,
ki se upoštevajo v izra�unu povpre�ne vrednosti regulativne baze sredstev za
regulativni okvir 2006–2008, dolo�ila:
– za sistemske operaterje distribucijskega omrežja povpre�no vrednost na�rtovanih
naložb iz Razvojnih na�rtov omrežij za obdobje 2003–2012, in sicer povpre�je let
2006, 2007 in 2008,
– za sistemskega operaterja prenosnega omrežja vrednost naložb, ki za 20
odstotkov presega vrednost, dolo�eno v regulativnem okviru za leto 2005.
Tako dolo�ene vrednosti na�rtovanih naložb so v izra�unu povpre�ne vrednosti
regulativne baze sredstev upoštevane v letu 2007. V letu 2006 so upoštevane
vrednosti v višini 90 odstotkov dolo�ene vrednosti in v letu 2008 vrednosti v višini 110
odstotkov dolo�ene vrednosti.
�e bodo sistemski operaterji v svojih letnih gospodarskih na�rtih predvideli višje
vrednosti naložb, kot jih agencija upošteva v regulativnem okviru 2006–2008, in
bodo te gospodarske na�rte zaradi nujnih naložb v omrežje potrdili nadzorni
sveti, bo agencija celotno realizirano vrednost upravi�enih naložb upoštevala pri
izra�unu povpre�ne vrednosti regulativne baze sredstev za naslednje regulativno
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obdobje, ne bo pa priznavala donosa na razliko vrednosti za regulativno obdobje
2006–2008.
2.9

Pove�anje u�inkovitosti

Zaradi usmeritve vlade iz decembra 2005 ob prevzemu evra in obvladovanja inflacije
se zahteva, da sistemski operaterji dodatno pove�ajo u�inkovitost in sicer v letu 2006
za povpre�no 2,8 odstotka, v letu 2007 za povpre�no 2,6 odstotka in v letu 2008 za
povpre�no 2,7 odstotka letnega izravnanega prihodka.
3. Napoved porabe elektri�ne energije in mo�i
Napoved porabe elektri�ne energije za leta 2006–2008 temelji na koli�inski realizaciji
porabe elektri�ne energije v preteklem regulativnem obdobju in na ocenah porabe
posameznih odjemnih skupin. Za novo regulativno obdobje je upoštevana 2,3-odstotna
povpre�na letna rast porabe elektri�ne energije na distribucijskem omrežju in 1,8odstotna povpre�na letna rast porabe elektri�ne energije na obmo�ju Republike
Slovenije, pri�akovana letna rast obra�unske mo�i pa je upoštevana v višini 0,8
odstotka.
4. Upoštevanje makroekonomskih parametrov
Iz veljavnih usmeritev makroekonomskih politik izvira temeljni cilj zniževanja inflacije
na raven, ki bo pomenila polno izpolnitev maastrichtskih kriterijev v obdobju,
potrebnem za prevzem evra. Sistemski operaterji sledijo temu cilju tako, da
maksimalno pove�ujejo u�inkovitost in znižujejo stroške delovanja in vzdrževanja,
hkrati pa del potrebnih izdatkov za investicije krijejo z zadolževanjem. S tem se
zagotovi stabilen položaj sistemskih operaterjev in pove�anje konkuren�nosti celotnega
gospodarstva.
Napoved inflacije za leti 2005 in 2006 je povzeta iz Jesenske napovedi gospodarskih
gibanj (2005), objavljene septembra 2005.
5. Kakovost oskrbe
Sistemski operaterji v regulativnem obdobju 2006–2008 spremljajo vse parametre
kakovosti. O rezultatih poro�ajo agenciji, ki analizira vplive na njihovo poslovanje.
V regulativnem obdobju 2006–2008 se parametri kakovosti ne upoštevajo pri izra�unu
upravi�enega prihodka, pa� pa se na podlagi spremljanja parametrov izvaja analiza
vpliva na upravi�eni prihodek.
Za analizo vpliva na poslovanje sistemskih operaterjev na zanesljivost (neprekinjenost)
oskrbe agencija upošteva:
– X1-odstotno zmanjšanje prihodka, �e sistemski operater ne dostavi podatkov
pravo�asno;
– X2-odstotno zmanjšanje prihodka, �e se pri presoji ugotovijo namerne
nepravilnosti;
– X3-odstotno zmanjšanje prihodka pri neizpolnjevanju cilja.
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Sistemski operater nadaljuje vodenje statistike o kakovosti oskrbe z elektri�no energijo
tako kot do zdaj, da izpolnjuje zakonske zahteve.
6. Spremembe cen
Z upoštevanjem spremenjenega tarifnega sistema za omrežnino je rezultat izra�una, ki
temelji na izhodiš�ih in parametrih za dolo�itev omrežnine za elektroenergetska
omrežja v regulativnem obdobju 2006 – 2008, predvideno povišanje omrežnine za
distribucijsko omrežje in omrežnine za sistemske storitve v letih 2007 in 2008, medtem
ko se omrežnina za prenosno omrežje v celotnem regulativnem obdobju ne spreminja.
Podrobnosti so vidne iz spodnje preglednice:
v 2006:
omrežnina za prenosno omrežje:
omrežnina za distribucijsko omrežje:
omrežnina za sistemske storitve:

0,00%
0,00%
0,00%

v 2007:

0,00% +CPI
3,50% +CPI
3,60% +CPI

Povpre�ni strošek priklju�evanja se poviša za 3,6 odstotka.

v 2008:

0,00% +CPI
3,20% +CPI
3,60% +CPI
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Priloga 2
Razmerja med tarifnimi postavkami glede na sezone in dnevni tarifni �as
Sezone in razmerja cen med sezonami
Pri kon�nih odjemalcih, ki so razvrš�eni po napetostnih nivojih prevzemno-predajnega
mesta v odjemne skupine na VN, SN in NN in se jim mo� meri, se tarifne postavke za
del omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje delijo po sezonah.
VS – višja sezona:
NS – nižja sezona:

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

Visoka napetost:
Srednja napetost:
Nizka napetost:

Razmerja med tarifnimi postavkami za višjo in nižjo sezono
za del omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje
VS : NS = 1,5 : 1,0
VS : NS = 1,4 : 1,0
VS : NS = 1,3 : 1,0
Dnevni tarifni �as in razmerja cen

Po dnevnem �asu se tarifne postavke za omrežnino za prenosno in distribucijsko
omrežje delijo na:
– koni�ne tarifne postavke v �asu KT (za kon�ne odjemalce na VN in SN, ki
uporabljajo merilne naprave za evidentiranje 15-minutne koni�ne obremenitve),
– ve�je dnevne tarifne postavke v �asu VT in
– manjše dnevne tarifne postavke v �asu MT.
Ve�je dnevne tarifne postavke (VT) se obra�unavajo od ponedeljka do petka od 6.00
do 22.00. V obdobju, ko se uporablja poletni �as, se za kon�nega odjemalca, ki nima
krmilne naprave z možnostjo programske nastavitve prilagajanja na poletni �as, ve�je
dnevne tarifne postavke obra�unavajo od 7.00 do 23.00.
Manjše dnevne tarifne postavke (MT) se obra�unavajo v preostalem �asu in ob
sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih od 0.00 do 24.00. �e kon�ni odjemalec nima
ustrezne krmilne naprave, ki bi evidentirala porabo elektri�ne energije v �asu MT ob
sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, se upošteva �as MT glede na sposobnost
prilagoditve naprave registraciji odjema ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.
�e se kon�ni odjemalec odjemne skupine na NN ne odlo�i za dvotarifni na�in obra�una
omrežnine, se mu omrežnina obra�unava po enotarifnem na�inu (ET).
Ure koni�ne dnevne tarifne postavke (KT) dolo�a sistemski operater prenosnega
omrežja vsako leto do 15. oktobra za leto vnaprej in jih objavi na svojih spletnih
straneh.
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Krmilne stikalne ure za preklop dvotarifnih oziroma tritarifnih števcev, ki jih ni mogo�e
daljinsko nastaviti, so stalno nastavljene po srednjeevropskem �asu in se ob prehodu
na poletno ra�unanje �asa ne pomaknejo za uro naprej.
Pri kon�nih odjemalcih v odjemnih skupinah na NN – »brez merjenja mo�i« in
»gospodinjski odjemalci« so dnevne tarifne postavke dolo�ene v razmerju:
VT : ET : MT = 1,3 : 1,2 : 1
Pri kon�nih odjemalcih na NN, ki se jim mo� meri in so razvrš�eni glede na letne
obratovalne ure, so dnevne tarifne postavke dolo�ene v razmerju:
VT : MT = 1,3 : 1
Za kon�ne odjemalce na VN in kon�ne odjemalce na SN, ki uporabljajo merilne
naprave za evidentiranje 15-minutne koni�ne obremenitve, veljajo ure KT za �as, ko
veljajo koni�ne dnevne tarifne postavke za uporabo elektroenergetskih omrežij. Ure KT
veljajo le ob delavnikih, od ponedeljka do petka, in trajajo:
– v �asu VS šest ur na dan in
– v �asu NS štiri ure na dan.
Dnevne tarifne postavke dela omrežnin za prenosno in distribucijsko omrežje so
dolo�ene v razmerju:
KT : VT : MT = 1,3 : 1,3 : 1
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Sklep o določitvi omrežnine za uporabo
elektroenergetskih omrežij in korekcijskih
faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin

Na podlagi 87. člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), 11. člena
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za
energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) ter drugega odstavka 9. člena in petega odstavka 78. člena Akta o določitvi
metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za
določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih
stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št.
121/05) svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo
izdaja

SKLEP
o določitvi omrežnine za uporabo
elektroenergetskih omrežij in korekcijskih
faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se določajo:
– tarifne postavke za omrežnino, na podlagi katerih in
skladno z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih
za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska
omrežja, sistemski operater obračuna končnemu odjemalcu
omrežnino za uporabo elektroenergetskega omrežja in
– korekcijski faktorji za posamezne sistemske operaterje distribucijskega omrežja, ki jih sistemski operater prenosnega omrežja skladno z aktom iz prejšnje alineje tega
člena upošteva pri obračunu omrežnine za prenosno omrežje posameznemu sistemskemu operaterju distribucijskega
omrežja.
II. TARIFNE POSTAVKE ZA OMREŽNINO
2. člen
Tarifne postavke za omrežnino so določene ločeno za:
– omrežnino za prenosno omrežje,
– omrežnino za distribucijsko omrežje,
– omrežnino za sistemske storitve,
– omrežnino za posebno sistemsko storitev,
– omrežnino za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov in
– povprečni strošek priključevanja.
Omrežnina, določena s tem sklepom, ne vsebuje davkov, taks, trošarin in drugih dajatev.
3. člen
Omrežnina za prenosno omrežje:
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RŠ

odjemna skupina
napetostni
nivo

na�in
priklju�itve

vrsta odjema
T � 6000 ur

VN

6000 ur > T � 2500 ur
T < 2500 ur
zbiralke RTP

SN

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

zbiralke TP

T � 2500 ur
T < 2500 ur
T � 2500 ur

NN

T < 2500 ur
brez.m.mo�i
gospodinjstva
javna razsvetljava

sezona
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obra�unska mo�
(SIT/kW/mesec)

VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS

292,61
195,07
273,47
182,31
213,74
142,49
386,92
276,37
70,39
50,28
258,30
184,50
85,81
61,29
332,54
255,80
105,77
81,36
249,34
191,80
147,42
113,40
34,10
34,10

4. člen

RŠ

odjemna skupina
na�in
priklju�itve
zbiralke RTP
SN

vrsta odjema
T � 2500 ur
T < 2500 ur
T � 2500 ur
T < 2500 ur

zbiralke TP

NN

T � 2500 ur
T < 2500 ur
T � 2500 ur
T < 2500 ur
brez.m.mo�i
gospodinjstva
javna razsvetljava

sezona
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
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tarifne postavke
prenesena delovna energija
(SIT/kWh)
KT, VT
MT
ET
0,234
0,180
0,156
0,120
0,480
0,369
0,320
0,246
0,783
0,602
0,521
0,401
0,138
0,106
0,099
0,076
1,729
1,330
1,235
0,950
0,523
0,402
0,373
0,287
1,427
1,098
1,019
0,784
0,220
0,169
0,169
0,130
1,391
1,070
1,070
0,823
0,593
0,456
0,456
0,351
1,119
0,861
0,861
0,662
0,820
0,631
0,757
0,820
0,631
0,757
0,757
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Omrežnina za distribucijsko omrežje:

napetostni
nivo

1/6 29.12.05 12:26

obra�unska mo�
(SIT/kW/mesec)
417,63
298,31
75,98
54,27
466,26
333,04
154,88
110,63
1.063,95
818,42
338,42
260,32
1.172,65
902,04
693,33
533,33
60,62
60,62

2/6 29.12.05 12:26

tarifne postavke
prenesena delovna energija
(SIT/kWh)
KT, VT
MT
ET
0,150
0,115
0,107
0,082
1,867
1,436
1,334
1,026
0,943
0,725
0,673
0,518
2,575
1,981
1,840
1,415
0,705
0,542
0,542
0,417
4,449
3,422
3,422
2,632
2,790
2,146
2,146
1,651
5,257
4,044
4,044
3,111
6,625
5,096
6,115
6,625
5,096
6,115
8,194
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5. člen

Omrežnina za sistemske storitve:
0C:\Documents and Settings\RobertS\Desktop\pošta\drugi44_tabele.doc

odjemna skupina
napetostni nivo

vrsta odjema

VN, SN, NN
NN

javna razsvetljava

RŠ

3/6 29.12.05 12:26

tarifne postavke
obra�unska mo�
prenesena delovna
(SIT/kW/mesec)
energija (SIT/kWh)
64,16
0,456

6. člen

0C:\Documents
and Settings\RobertS\Desktop\pošta\drugi44_tabele.doc
Omrežnina
za posebno sistemsko storitev:

Odjemna skupina
Napetostni nivo
VN
SN, NN

RŠ

4/6 29.12.05 12:26

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

7. člen

0C:\Documents and Settings\RobertS\Desktop\pošta\drugi44_tabele.doc
RŠ 5/6 29.12.05 12:26
Omrežnina za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivo-

sti povezovalnih vodov:

Cena za napovedano uporabo prenosnega omrežja za prenos elektri�ne energije po
prenosnih poteh, ki so neposredna povezava med prenosnimi omrežji dveh
sosednjih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij, in se pla�a slovenskemu
sistemskemu operaterju prenosnega omrežja, za:
IZVOZ iz Slovenije z uporabo prenosnih poti med Slovenijo in Avstrijo oziroma med
Slovenijo in Italijo, ki jo pla�a izvoznik
IZVOZ iz Slovenije z uporabo prenosnih poti med Slovenijo in Hrvaško, 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
UVOZ za odjemalce ali nadaljnjo prodajo na ozemlju Slovenije z uporabo prenosnih poti
med Hrvaško in Slovenijo, ki jo pla�a odjemalec oziroma uvoznik
TRANZIT, ki v prenosno omrežje 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 omrežje Slovenije vstopa po prenosnih poteh med Hrvaško in
Slovenijo in izstopa po prenosnih poteh med Slovenijo in Avstrijo ali med Slovenijo in
Italijo ter jo pla�a naro�nik tranzita
TRANZIT, ki v prenosno omrežje Slovenije vstopa po prenosnih poteh med Avstrijo in
Slovenijo ali med Italijo in Slovenijo, in ki izstopa po prenosnih poteh med Slovenijo in
Hrvaško ter jo pla�a naro�nik tranzita
NEIZKORIŠ�ENO DODELJENO �EZMEJNO PRENOSNO ZMOGLJIVOST, ki ni bila
dodeljena na avkciji in jo pla�a imetnik pravice

SIT / MWh
239,60
239,60
-

239,60
Dolo�a jo SOPO za vsako transakcijo
posebej na tržen na�in, ki ne
nasprotuje pravnemu redu EU
119,80
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8. člen
Povprečni strošek priključevanja (S) za novega končnega odjemalca in za povečanje priključne moči obstoječega končnega odjemalca, izražen v SIT/kW priključne moči,
znaša:
S = 6.614 SIT/kW
III. KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA IZRAVNAVO PRIHODKA
IZ OMREŽNIN
9. člen
Korekcijski faktorji za izravnavo prihodka iz omrežnin:

0C:\Documents and Settings\RobertS\Desktop\pošta\drugi44_tabele.doc

sistemski operater
EL CE
EL PRIM
EL GOR
EL LJ
EL MB

2006

korekcijski faktor za leto
2007
0,529
0,504
0,663
0,627
0,336
0,282
1,513
1,568
0,557
0,755

IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih
omrežij (Uradni list RS, št. 84/04).
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja
pa se od 1. januarja 2006.
Št. 116-4/2005/ES-12
Maribor, dne 27. decembra 2005
EVA 2005-2111-0127
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.

5549.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o obračunu
bruto nadomestil plač med začasno
zadržanostjo od dela v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja in o načinu
vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo
izplačanih nadomestil

Na podlagi 22. člena Statuta Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02) je
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: Zavod) na 2. seji dne 21. 12. 2005
sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika obračunu bruto
nadomestil plač med začasno zadržanostjo
od dela v breme obveznega zdravstvenega
zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov
delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil
1. člen
V Pravilniku o obračunu bruto nadomestil plač med
začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdrav-

RŠ

2008

6/6 29.12.05 12:26

0,478
0,588
0,225
1,623
0,955

stvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil (Uradni list RS,
št. 130/04) se v 12. členu besedilo 1. točke spremeni tako,
da se glasi:
»Vse dokler ni znana oziroma objavljena letna povprečna plača v Republiki Sloveniji v letu pred nastopom zadržanosti, se pri izračunu količnika valorizacije uporablja podatek
o zadnji znani povprečni kumulativni plači I – XI.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0202-2/6-2005
Ljubljana, dne 21. decembra 2005
Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Lučka Böhm l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5550.

Sklep o določitvi članarine Območni obrtni
zbornici Ljubljana Vič za leto 2006

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/00 in
40/04) in na podlagi 33b. člena Statuta Območne obrtne
zbornice Ljubljana Vič je skupščina Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič na 9. redni seji dne 18. 11. 2005 sprejela

SKLEP
o določitvi članarine Območni obrtni zbornici
Ljubljana Vič za leto 2006
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice
Ljubljana Vič (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom
ﬁzične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na
območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti podo-
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bno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike
njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse
člane, ki so pristopili v članstvo s pristopno izjavo (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– ﬁzična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,3% od najnižje zavarovalne osnove za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
vendar ta osnova ne sme biti nižja od najnižje pokojninske
osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov in ne višja od dvakratnika najnižje pokojninske osnove,
povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 2,3% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in njihova združevanja) mesečno v višini 3.950 SIT;
– ﬁzična in pravna oseba, ki je hkrati član obrtne in
gospodarske zbornice, ali obrtne in kmetijsko gozdarske
zbornice, ali obrtne in gospodarske in kmetijsko gozdarske
zbornice, plačuje članarino v enaki višini, kot je določeno za
člane v prvi, drugi, tretji, četrti in peti alineji druge točke tega
sklepa.
III.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
IV.
Članarina se plačuje mesečno, najpozneje do vsakega
15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
V.
Članarina se za vsakega člana posebej skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odmeri
z odmerno odločbo, ki jo izda Območna obrtna zbornica
Ljubljana Vič.
Članarina se plačuje Območni obrtni zbornici Ljubljana
Vič na podlagi odmerne odločbe na njen TRR.
Zapadlo in neplačano članarino skladno z določbami
zakona, ki ureja davčni postopek, izterjuje Območna obrtna
zbornica Ljubljana Vič, ki lahko izterjavo s pogodbo prenese
na Davčno upravo RS.

RS.

VI.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu
Ljubljana, dne 18. novembra 2005
Predsednik
skupščine OOZ Ljubljana Vič
Franc Leskovec l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5551.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Škofja Loka

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in
18/04) in na podlagi 42. člena Statuta Območne obrtne zbornice Škofja Loka, sprejetega na 5. seji skupščine Območne
obrtne zbornice Škofja Loka dne 14. 4. 2005, je skupščina
Območne obrtne zbornice Škofja Loka na 6. seji dne 20. 12.
2005 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Škofja Loka
I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice
Škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom
fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost
na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti
podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in
oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno
članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
1,8% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun
prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje
pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov
in prispevkov;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti
ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v
višini 1,15% od najnižje pokojninske osnove, povečane za
povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 0,9% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga
in njihova združenja) mesečno v višini 3.600,00 SIT.
III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko
zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca oziroma, ko
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preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
VI.
Člani s statusom ﬁzične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve na obrazcu, ki je sestavni del tega
sklepa. Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Škofja Loka
določi letno višino članarine skladno z 2. točko tega sklepa
v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih
zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. in drugi obrok 30. 9.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne
obrtne zbornice oziroma od njega s sklepom pooblaščene
osebe.
VIII.
Območna obrtna zbornica Škofja Loka pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z
Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX.
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
Št. 6/05
Škofja Loka, dne 20. decembra 2005
Predsednik
Območne obrtne zbornice Škofja Loka
Milan Hafner l.r.
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OBRA�UN

�LANARINE ZA OBRTNO ZBORNICO SLOVENIJE
IN OBMO�NO OBRTNO ZBORNICO ŠKOFJA LOKA
ZA MESEC: ______________________

PODATKI O ZAVEZANCU ZA PLA�ILO
A. �LANARINE
Priimek in ime:
Sedež
poslovanja:
Naslov bivališ�a:
Vrsta dejavnosti:

……………………………………..

Dav�na številka:
……………………..

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

Znesek v SIT
B. BRUTO OSNOVA ZA OBRA�UN �LANARINE

C. �LANARINA
1.
2.

Stopnja

Znesek v SIT

�lanarina Obrtne zbornice Slovenije
�lanarina Obmo�ne obrtne zbornice Škofja Loka
SKUPAJ (1+2)

V/na …………………………., dne ……………..

PRILOGA

Podpis zavezanca:
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OBČINE
DOBROVA-POLHOV GRADEC
5552.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju javne porabe
Občine Dobrova-Polhov Gradec v letu 2006

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00,
100/00, 51/02, 72/05 in 100/05), 32. in 33. člena Zakona o
javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 30. člena Statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec
(Naš časopis, št. 252/99) je župan Občine Dobrova-Polhov
Gradec sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju javne porabe Občine
Dobrova-Polhov Gradec v letu 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec
za leto 2006 se ﬁnanciranje funkcij občine ter njenih nalog
in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno ﬁnanciranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna
za leto 2005 in za iste programe kot v letu 2005.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
Po preteku začasnega ﬁnanciranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. člen
Obdobje začasnega ﬁnanciranja lahko traja največ tri
mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega ﬁnanciranja, se začasno ﬁnanciranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s
sklepom občinskega sveta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 015-03-3975/05
Dobrova, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Dobrova- Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

JESENICE
5553.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna, namenjenih za soﬁnanciranje s
proračunom nepredvidenih potreb na področju
športa v Občini Jesenice

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 02/01) je Občinski svet občine Jesenice na 32. seji
dne 22. 12. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna,
namenjenih za soﬁnanciranje s proračunom
nepredvidenih potreb na področju športa
v Občini Jesenice
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za
dodeljevanje sredstev občinskega proračuna namenjenih za
soﬁnanciranje s proračunom nepredvidenih potreb na področju športa v občini Jesenice.
2. člen
Sredstva so namenjena nosilcem in izvajalcem športnih
programov, ki imajo na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov športa v občini Jesenice pravico do soﬁnanciranja
programa športa, imajo sklenjeno pogodbo o soﬁnanciranju
programov športa v občini ter izvršujejo vse obveznosti, določene s pogodbo.
3. člen
Sredstva za soﬁnanciranje s proračunom nepredvidenih
potreb so namenjena:
– za pomoč ekipi ali posamezniku, ki je dosegel izredni
uspeh in se uvrstil v višji rang tekmovanja,
– za organizacijo ali sodelovanje na državnem ali mednarodnem tekmovanju, ki je pomembno za občino in sredstva
niso zajeta v ﬁnančnem načrtu,
– za pomoč socialno šibkejšim športnikom, da se jim
omogoči udeležba na pomembnih mednarodnih tekmovanjih.
Sredstva za isti namen se lahko dodelijo nosilcem oziroma izvajalcem športnih programov le enkrat.
4. člen
Sredstva iz 3. člena se lahko dodelijo nosilcem oziroma izvajalcem športnih programov za posameznika v
višini do 100.000 SIT, klubu oziroma društvu pa do višine
1.000.000 SIT.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Sklep o razpisu sprejme župan občine
Jesenice in ga objavi na krajevno običajni način.
Sklep o razpisu vsebuje:
1. Določbo tega pravilnika, na podlagi katere župan
sprejme sklep;
2. Skupen znesek razpoložljivih sredstev za nepredvidene potrebe
3. Namene, za katere se dodeljujejo sredstva
4. Subjekte, ki lahko zaprosijo za posojilo
5. Merila za odločanje o višini dodeljenih sredstev
6. Rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 30 dni
od dneva objave in naslov, na katerega se vložijo prošnje;
7. Potrebno dokumentacijo za prijavo na javni razpis.
6. člen
Prošnje za dodelitev sredstev se oddajo na Občini Jesenice. O dodelitvi sredstev odloča komisija, ki jo pred vsakokratno objavo razpisa imenuje župan.
Komisijo sestavljajo trije člani:
– en član predstavnik pristojnega odbora občinskega
sveta občine Jesenice,
– en član predstavnik Zavoda za šport ali Športne zveze
Jesenice

Stran

nice.
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– en član predstavnik strokovne službe občine Jese-

Komisijo vodi predstavnik strokovne službe občine Jesenice.
Razpis za dodelitev sredstev se objavi enkrat letno in
je odprt do porabe sredstev. Predlog razdelitve sredstev pripravi komisija in ga posreduje županu, ki o delitvi sredstev
odloči s sklepom.
Sklep se posreduje vsem prosilcem najkasneje v 8 dneh
po sprejemu odločitve.
7. člen
Višina soﬁnanciranja je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v proračunu občine Jesenice.
Merila za odločanje o višini dodeljenih sredstev so:
– vsebina predložene vloge (vloga ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in so v interesu
občine, aktivnosti uporabnika sredstev so jasno opredeljene
in zagotavljajo doseganje ciljev),
– preglednost, ekonomičnost in realnost porabe dodeljenih sredstev,
– dosedanje delo oziroma reference.
8. člen
Župan sklene s prosilci, katerim so bila sredstva odobrena, pogodbo, s katero določi obveznosti prejemnika ﬁnančnih
sredstev ter način nadzora nad porabo sredstev. V kolikor
prejemniki sredstev ne bi izpolnjevali obveznosti, določenih s
pogodbo, so dolžni prejeta sredstva vrniti v občinski proračun
skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
9. člen
Strokovna in administrativno-tehnična opravila v zvezi
z dodeljevanjem sredstev opravlja Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne zadeve Občine Jesenice.
10. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 671-6/2005
Jesenice, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v letu 2006
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, ki se izračuna po SIST-ISO9836, zmanjšana za
povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča na dan 30. 10. 2005 za območje Občine Kozje
znaša 169.816,00 SIT.
2. člen
Povprečna cena za stavbno zemljišče se določi v
odstotkih od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega
odloka in znaša 0,9% povprečne gradbene cene, to je:
1.528,34 SIT za m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Kozje za gostoto naseljenosti 50
do 100 prebivalcev na hektar znašajo na dan 30. 10. 2005
25.472,00 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe
11.462,40 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe
14.009,60 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega
zemljišča na m2 gradbene parcele v Občini Kozje znašajo na
dan 30. 10. 2005 10.189,00 SIT.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč se letno valorizirajo v skladu z indeksi podražitev, ki
jih mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča
in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2005 (Uradni list RS, št. 21/05).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. 1. 2006.
Št. 06202-0001/2005-23/03
Kozje, dne 22. decembra 2005

KOZJE
5554.

Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj,
ceni za stavbna zemljišča in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v letu 2006

Na podlagi 143., 144., 146. člena in v povezavi s
179. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02) in 7., 12. in 20. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87)
ter 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99,
98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 23. redni seji
dne 22. 12. 2005 sprejel

5555.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Kozje za leto 2006

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 117/03,
127/03) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS,
št. 64/99, 98/00) je Občinski svet Občine Kozje na 23. redni
seji dne 22. 12. 2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Kozje za leto 2006
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje v letu 2006
znaša 0,116 SIT mesečno.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. januarjem 2006.
Št. 06202-0001/2005-23/05
Kozje, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
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Sklep o vrednosti točke, s katero se določi
komunalna taksa za posamezne predmete in
storitve za leto 2006

V skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 17/97, 45/01) ter na podlagi 16. člena
Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet Občine Kozje na 23. redni seji dne 22. 12. 2005
sprejel naslednji

Z odlokom o proračunu občine Križevci se ureja način
izvrševanja proračuna Občine Križevci za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki
in odhodki proračuna ter premoženjem.
Proračun občine zagotavlja sredstva za ﬁnanciranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina
Križevci.
1. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v
računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter v računu ﬁnanciranja.
2. člen
Proračun občine Križevci za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:
A)

I.

70

71

SKLEP
1. člen
Vrednost točke, s katero se določi komunalna taksa
za posamezne predmete in storitve, znaša za leto 2006
16,30 SIT.
2. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1.
2006.
Št. 06202-0001/2005-23/04
Kozje, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

72

73

74

KRIŽEVCI
5557.

Odlok o proračunu Občine Križevci za leto
2006

Na podlagi 10. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99) 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 42/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 51/02)), 3. člena zakona o ﬁnanciranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 15. člena Statuta
občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,17/01 in 74/02) je
Občinski svet Občine Križevci na 25. redni seji dne 22. 12.
2005 sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Križevci za leto 2006

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

5556.

Stran

II.
40

41

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in
storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in
dohodkih od premož.
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nemat. premož.
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih
virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁn. instit.
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za soc.
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI

v 000 SIT
Proračun
leta
483.424
277.458
196.530
152.600
17.730
26.200
80.928
12.940
1.779
59
365
65.785
180
180

205.786
205.786
718.541
72.427
22.620
3.567
43.290
1.850
1.100
217.865

Stran

42

43
III.
B)
IV.

75

V.
44

VI.
C)
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
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410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim org. in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI
PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAP. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SRE
DSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.II-V-VIII)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.--IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Uradni list Republike Slovenije
15.800
136.271
13.795
51.999
156.700
156.700
271.549
271.549
-235.117

a) prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom,
b) samoprispevek,
c) taksa zaradi obremenjevanja voda,
d) taksa zaradi obremenjevanja okolja,
e) sredstva proračunskega stan. sklada.
4. člen
Od prejemkov občinskega proračun se izloči največ do
1,5% v proračunsko rezervo in do 0,5% v splošno proračunsko rezervacijo. Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak
mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v ﬁnančni načrt posameznega porabnika.
5. člen
Za izvrševanje poračuna je odgovoren župan. Skrbi, da
se sredstva proračuna delijo med letom enakomerno med
vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena
oseba.
.
6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 15.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene
opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun
občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva
odobrena s proračunom.

100.000
100.000
7.900
7.900
7.900
-143.017
-7.900
235.117
143.018

Posebni del občinskega proračuna- odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasiﬁkaciji po področjih proračunske porabe,
in splošni del, sestavljen po ekonomski klasiﬁkaciji javnoﬁnačnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter
načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku in se
objavita na oglasni deski Občine Križevci.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo
in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v
skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z
zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene
mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi ﬁnančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za
državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
9. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanoviteljica
je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
10. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu Zakona o
ﬁnanciranju občin odloča občinski svet.
11. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje
za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim
zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je
občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v
breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

12. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja Nadzorni odbor občine Križevci v skladu z zakonom
in statutom.
13. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva
za rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5%
vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko
obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega
leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
14. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska
sredstva na posameznih postavkah znotraj celotne bilance
prihodkov in odhodkov s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni
bilo mogoče predvidevati.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
15. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve
njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober
gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
16. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov
občine v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in
transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije in
če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila
ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega
proračuna za investicije
V računu ﬁnanciranja, ki je sestavni del proračuna se
izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina
se lahko zadolžuje za ﬁnanciranje investicij v infrastrukturne
objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih
in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za ﬁnanciranje investicij na področju osnovnega šolstva,
stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo, javne infrastrukture za
ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so soﬁnanciranje iz
sredstev skladov EU, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov
sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in
transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije
in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske
dobe investicije.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Križevci. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za ﬁnance RS in je sestavni del pogodbe.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
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Št. 403-02/05-174
Križevci, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l.r.

LJUBLJANA
5558.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 79/99 in 51/04) in Uredbe o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS,
št. 41/05), objavlja

CENIK
za posamezne tarifne skupine toplote

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:
TARIFNA SKUPINA
CENA
GOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem
števcu
6.232,19
SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru
416,33
SIT/m3
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru
1.573.309,32 SIT/MW/leto
NEGOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem
števcu
7.072,50
SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru
SIT/m3
472,11
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru
1.821.170,72 SIT/MW/leto
nost.

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vred-

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za
posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 107 z dne 29. 11. 2005.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 19. decembra 2005
Hrvoje Drašković l.r.
Začasni direktor
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o.

Stran

14146 /

Št.

121 / 30. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije

VIDEM
5559.

Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradni list RS,
št. 18/99, 117/00, 109/01, 93/02 in 13/03) je Občinski svet
Občine Videm na 25. redni seji z dne 20. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Videm za leto 2006
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Videm za leto
2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
v 000 SIT
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 837.578
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
314.895
70
DAVČNI PRIHODKI
248.044
700 Davki na dohodek in dobiček
200.235
703 Davki na premoženje
23.751
704 Domači davki na blago in storitve
24.058
71
NEDAVČNI PRIHODKI
66.851
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
11.935
711 Takse in pristojbine
2.251
71 Denarne kazni
1.050
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
18.000
714 Drugi nedavčni prihodki
33.615
72
KAPITALSKI PRIHODKI
22.000
73
PREJETE DONACIJE
74
TRANSFERNI PRIHODKI
472.741
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij
472.741
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
780 Predpristopna sredstva Evropske
unije
27.942
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
880.878
40
TEKOČI ODHODKI
216.545
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
56.548
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
9.540
402 Izdatki za blago in storitve
150.097
403 Plačila domačih obresti 360
409 Rezerve

42
43

III.

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav. in ﬁz.
osebam
432 Investicijski transferi proraču. uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. – II.)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII – VIII)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)

239.422
5.000
149.660
23.220
61.542
387.799
387.799
37.112
21.570
15.542
-43.300

0
0
0
0
0
0
0
0
0

15.600
15.600
15.600
-58.900
-15.600
43.300

Posebni del občinskega proračuna sestavljajo ﬁnančni
načrti neposrednih uporabnikov. Sestavljen je: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasiﬁkacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te
pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga
tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Videm.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
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– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 87/01 in 71/93), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
– prihodki režijskega obrata,
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za
katera se pobirajo.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan občine.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju za obdobje januar – junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za blago in storitve
in za tekoče transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v
sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Zgoraj omenjene omejitve ne veljajo za prevzemanje
obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti je potrebno vključiti v ﬁnančni načrt
neposrednega uporabnika in načrt razvojnih programov.
6. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF lahko župan dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Terjatev lahko odpiše do višine 100.000,00 SIT.
7. člen
Med odhodki proračuna so predvidena tudi sredstva za
promocijo občine in pokroviteljstva. O razporeditvi promocijskih sredstev in sredstev za pokroviteljstva in reprezentanco
odloča župan oziroma od župana pooblaščena oseba in o
porabi praviloma dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s
posebnim aktov občinskega sveta določeno drugače.
9. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
8.945.800,00 SIT.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
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10. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter
storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o javnih naročilih.
11. člen
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v
mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
12. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse
dejavnosti je župan. Župan lahko posebej pismeno pooblasti
direktorja občinske uprave za odredbodajalca. Pooblastilo je
lahko generalno ali za čas njegove odsotnosti.
Za izvrševanje proračuna Občine Videm je odgovoren
župan.
13. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih za
določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki
občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni
višini. O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih mora predhodno obvestiti svet občine.
14. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– o uporabi tekoče proračunske rezervacije za ﬁnanciranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča
občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so usklajeni s porabniki. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju
za obdobje januar – junij in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2006 in njegovi realizaciji.
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih
problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona o ﬁnanciranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za ﬁnanciranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta.
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo
dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega
premoženja so prihodek občinskega proračuna.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilom dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2006 lahko
zadolži in daje poroštva v skladu z veljavno zakonodajo.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
dajanju soglasij odloča svet občine.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Videm v letu
2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 403-02/3889-2005
Videm, dne 21. decembra 2005

703
704
71
710
711
712
713
714
72
720

Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.

722

VRHNIKA
5560.

Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto
2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in nasl.), Zakona o ﬁnanciranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99,
61/99, 79/99, 89/99, 119/02, 40/03, 90/05), 29. člena Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU in 100/02-ZDT-B) in Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00 in 36/01) je Občinski svet
Občine Vrhnika na svoji 29. seji dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Vrhnika
za leto 2006

73
730
74
740
II
40
400
401
402
403
409
41

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Vrhnika za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

410
411
412
413

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

42
420

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

43
430
III

A.

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I

70
700

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

B.
v tisoč
tolarjev
Proračun
leta 2006
3.455.038
2.589.040
1.953.173
1.554.653

IV
75
751
V

DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
DOLGOROČNIH SREDSTEV
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

259.000
139.520
635.867
169.653
8.000
3.537
34.854
419.823
739.264
129.754
609.510
1.000
1.000
125.734
125.734
4.072.837
772.060
184.954
23.055
548.251
1.800
14.000
1.122.639
58.500
466.350
117.582
480.207
2.177.908
2.177.908
230
230
–617.799

Proračun
leta 2006
361.000
361.000
361.000
60.000
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441
VI
C.

VII
50
500
VIII
55
550
IX
X
XI
XII

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV-V)
RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
ZADOLŽEVANJE (50)
ZADOLŽEVANJE
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (55)
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VIIII-V-VIII)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Št.

60.000
301.000
Proračun
leta 2005
300.000
300.000
300.000
12.450
12.450
12.450
–29.249
287.550
617.799
38.252

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasiﬁkacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o
javnih ﬁnancah (ZJF), tudi naslednji prihodki:
– prihodki, ki se zbirajo na podlagi odlokov o uvedbi občinskega samoprispevka po posameznih krajevnih skupnostih in se porabljajo za namen, za katerega so bili uvedeni,
– drugi prihodki krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti ustvarjajo samostojno in se porabljajo za ﬁnanciranje
nalog krajevne skupnosti, v kateri so bili ustvarjeni,
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02),
ki se porabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne
varnosti,
– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda,
ki se porabljajo za ﬁnanciranje investicij v kanalizacijska
omrežja,
– prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov, ki se porabljajo za ﬁnanciranje investicij
v sanacijo deponije,
– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in
opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,
– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi,
– kupnina od prodaje kapitalskih naložb občine v podjetju CRO Vrhnika d.o.o., katerega ustanovitelja sta Občina
Vrhnika in KPV, d.d., ki se vplača v proračun leta 2006 in nameni za: plačilo glavnice najetih kreditov, izgradnjo prizidka
pri OŠ Log Dragomer, izgradnjo križišča v cono Sinja Gorica,
pločnika Loška cesta-avtobusna postaja-cesta 8. maja-Jor-
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danov kot in Sinja Gorica, investicijsko vzdrževanje in odkup
prostorov Glasbene šole od Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.
4. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan občine Vrhnika.
5. člen
Občinski svet občine Vrhnika pooblašča župana občine
Vrhnika, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov
in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za
področje javnih ﬁnanc.
6. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za ﬁnanciranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo
mogoče predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v ﬁnančni
načrt proračunskega porabnika.
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz 49. člena Zakona o javnih ﬁnancah v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve.
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe.
– na predlog neposrednega uporabnika odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe. Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča
občinskemu svetu.
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za ﬁnanciranje
nalog javne porabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
– če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok,
na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun,
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in
obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
– odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga, če
bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino
terjatve oziroma največ do 200.000,00 tolarjev. Kot dolgovi
se po tem členu ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
– odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi
proračunskimi postavkami.
– samostojno odloča o nakupu zemljišč do površine
300 m2. O izvršenih transakcijah polletno poroča občinskemu
svetu.
– izvršuje sprejeti letni program prodaje občinskega
ﬁnančnega in stvarnega premoženja.
– odloča o porabi sredstev na proračunskih postavkah:
– 04001 Stroški prireditev občine, Občinski praznik,
Državni prazniki,
– 14001 Stroški promocije občine, Promocija – občina,
– 20001 Stroški humanitarnih dejavnosti – druge
organizacije, Druge organizacije – humanitarna dejavnost.
– Opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s področnimi predpisi.
7. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi
tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve
njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti
proračuna.
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8. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o porabi sredstev na
proračunski postavki 08002 Varnost v cestnem prometu, Preventiva in vzgoja v cestnem prometu na predlog Občinskega
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
9. člen
V proračunskem letu 2006 se iz občinskega proračuna za izvajanje programov in investicij krajevnih skupnosti
– sklad zagotovijo sredstva v višini 28.995.409,00 SIT. Posamezni program oziroma investicija se bo soﬁnancirala v
skladu z odlokom, ki ureja ﬁnanciranje krajevnih skupnosti.
10. člen
V proračunskem letu 2006 se v okviru Režijskega obrata določi soﬁnanciranja za izvajanje posameznih investicij, ki
so jih pripravile krajevne skupnosti:
1. investicije v ceste v višini 30%.
2. investicije v vodovod v višini 30%.
3. investicije v kanalizacijo v višini 35%.
4. investicije v javno razsvetljavo v višini 25%.
Predmet soﬁnanciranja so gradbena dela in nadzor nad
predmetno investicijo.
Z investicijo se prične, ko je pogodbeno zagotovljeno
nad 85% sredstev, potrebnih za posamezno investicijo. Potrebno višino zagotovljenih sredstev iz prejšnjega stavka tega
člena za posamezno investicijo določi župan s sklepom.
Izjemoma lahko župan s sklepom določi nižji% pogodbeno zagotovljenih sredstev, potrebnih za posamezno
investicijo.
11. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko župan:
1. ustavi prevzemanje obveznosti,
2. predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in
3. ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
Za ﬁnance pristojen organ občinske uprave pripravi
predlog obsega in ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja
v sodelovanju z neposrednimi uporabniki. Ukrepi začasnega
zadržanja izvrševanja se morajo enakomerno nanašati na
vse neposredne uporabnike.
O ukrepu iz prvega odstavka tega člena mora župan
obvestiti občinski svet občine Vrhnika takoj po njegovem
sprejemu.
Če se proračun med izvajanjem ukrepov začasnega
zadržanja izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, mora
župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
12. člen
Proračunski skladi v letu 2006 so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF,
2. račun sklada krajevnih skupnosti, ustanovljenega na
podlagi odloka, ki ureja ﬁnanciranje krajevnih skupnosti.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
1.000.000,00 SIT.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
1.000.000,00 SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
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13. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Javnim
zavodom se sredstva zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva
za plače največ en dan pred izplačilom le-teh, sredstva za
pokrivanje materialnih stroškov pa največ dvakrat mesečno
in sicer za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem obdobju,
pri čemer se morajo upoštevati roki plačil v breme občinskih
proračunov, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za ﬁnanciranje drugih nalog v javnih zavodih se z zavodi dogovori v
posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.
Sredstva članom občinskega sveta ter komisij in odborov se nakazujejo trimesečno. Sredstva za nakup oziroma
obnavljanje opreme se neposrednim uporabnikom dodeljujejo trimesečno na podlagi predloženega plana nabav.
14. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z
občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila
sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma
vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z
Zakonom o javnih naročilih in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu svetu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in
sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
15. člen
Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicije in investicijske transfere, ne sme presegati 60%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2007 do 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih do 30% navedenih pravic
porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
16. člen
Če se med letom spremeni delovno področje uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg
sredstev za njegovo delovanje.
Če se uporabnik med letom ukine oziroma preneha z
dejavnostjo in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik,
se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko
rezervacijo.
17. člen
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom
samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog opredeljenih s tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna prido-
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bitev povzročala večje stroške ali če je lastništvo povezano s
pogoji, ki bi lahko povzročili obveznost za občino.
V primeru brezplačne pridobitve zemljišč nosi Občina
Vrhnika stroške meritev in parcelacij teh zemljišč.
18. člen
V roku enega meseca po sprejemu Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2006 sprejme župan plan nabav
gradenj in investicijskega vzdrževanja (plan izvajanja) za
leto 2006.
Nabava osnovnega sredstva, naročilo gradnje in izvajanje investicijskega vzdrževanja se lahko prične:
– če je to načrtovano v planu izvajanja za leto 2006,
– ko župan izda sklep o pričetku realizacije posamezne
postavke iz plana izvajanja na podlagi preveritve likvidnostnega stanja proračuna.
19. člen
Za ﬁnance pristojen organ občinske uprave načrtuje
likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z
napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje
proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih
prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih naložb, ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za odplačila glavnic dolga.
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan
za odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi možnostmi proračuna določi za ﬁnance pristojni organ občine.
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži
v sprejem županu.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
20. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2006 lahko
zadolži do višine 300.000.000,00 SIT.
21. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Soglasje o zadolžitvi do višine 15.000.000,00 SIT daje župan
občine, nad to višino pa občinski svet.
22. člen
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, največ do 50.000.000,00 SIT. Soglasje o izdaji poroštva do
višine 10.000.000,00 SIT daje župan občine, nad to višino
pa občinski svet.
23. člen
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva na podlagi pisnega soglasja župana do višine 20.000.000,00 SIT,
nad to višino pa s soglasjem občinskega sveta.
5. NALOGE NADZORNEGA ODBORA
24. člen
Nadzorni odbor pri občinskem svetu opravlja:
– nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje ﬁnančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
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Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o
tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti,
ki so bile ugotovljene pri vodenju ﬁnančnega in materialnega
knjigovodskega stanja.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Vrhnika v letu
2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
26. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se
objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.
Št. 4-01-403-02-2/2005
Vrhnika, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM
5561.

Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko
zazidavo in bencinski servis Kotlje III

Na podlagi 23. in 27. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 16. člena Statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01,
65/03) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na
24. redni seji dne 24. 11. 2005 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu za stanovanjsko zazidavo
in bencinski servis Kotlje III
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem, za obdobje
1986–2000, dopolnjen 1998, 2004 (Uradni list RS, št. 63/00,
81/04) sprejme zazidalni načrt za stanovanjsko zazidavo in
bencinski servis Kotlje III (v nadaljevanju: ZN Kotlje III), ki ga
je izdelal Biro Godec, Sanja Godec, s.p. iz Raven na Koroškem, pod št. projekta 16/03-ZN, julij 2005.
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni
del, graﬁčni del ter smernice in mnenja nosilcev urejanja
prostora.
I. Tekstualni del:
1. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
2. Odlok o zazidalnem načrtu
3. Smernice in mnenja k zazidalnem načrtu
4. Strokovne podlage
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II. Graﬁčni del:
1. Prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Ravne
na Koroškem za območje Občine Ravne
na Koroškem za obdobje 1986–2000,
dopolnjen 1998, 2004 – kartografska
dokumentacija
M 1:5000
2. Pregledna situacija
M 1:5000
3. Geodetski načrt
M 1:1000
4. Geodetski načrt z zarisom
meje območja obdelave
M 1:1000
5. Zazidalna situacija
M 1:1000
6. Funkcionalno oblikovalske
rešitve – prerez
M 1: 500
7. Idejna rešitev prometnega omrežja
M 1:1000
8. Idejna rešitev komunalnih vodov
in naprav
M 1:1000
9. Načrt gradbenih parcel
M 1:1000
10. Tehnični elementi za zakoličenje objektov
in gradbenih parcel
M 1:1000
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta obsega naslednje parcele:
k.o. Kotlje: 73/1, 73/2, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 78, 79,
87, 95, 96.
Območje zazidalnega načrta obsega 3,60 ha. Meja
območja je razvidna iz graﬁčnih prilog (geodetski načrt v M.
1: 1000).
Prestavitve, novogradnje, ureditve in odstranitve prometnih, komunalnih, energetskih ter drugih vodov in naprav
posegajo tudi izven ureditvenega območja zazidalnega načrta in se izvedejo na naslednjih parcelah:
– rekonstrukcija regionalne ceste in izvedba novega
križišča na severni strani ZN:
k.o. Kotlje: 65/1, 66, 67/3, 123, 485, 486/1.
– pešpot in cestni priključek na zahodni strani ZN:
k.o. Kotlje: 78, 94/1, 94/6, 95.
– priključek pešpoti na južni strani ZN:
k.o. Kotlje: 85/1, 85/2.
– komunalni in infrastrukturni priključki:
k.o. Kotlje: 66, 72, 73/1, 78, 94/1, 94/6, 95, 485.
III. FUNKCIJA OBMOČJA (VRSTE DOPUSTNIH
DEJAVNOSTI)
4. člen
Območje je namenjeno za gradnjo objektov in naprav
za opravljanje storitvenih dejavnost, s pripadajočimi parkirišči
in manipulacijskimi površinami ter stanovanjskih objektov in
pomožnih stanovanjskih objektov. Na območju je predvidena
ureditev prometnih površin, javnih površin (zelenic, zasaditev, ipd.) in komunalnih vodov in naprav.
Predvidena je izgradnja enostranskega bencinskega
servisa samopostrežnega tipa (CC-SI 12303), objekta za
trgovske ali druge storitvene dejavnosti (CC-SI 1230), enostanovanjskih objektov (CC-SI 11100) in vrstnih garaž za
osebna vozila (CC-SI 12420).
IV. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE Z DOVOLJENIMI
TOLERANCAMI
5. člen
Urbanistična zasnova območja
Območje zazidalnega načrta se nahaja v severovzhodnem delu naselja Kotlje. Na južni strani se območje
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zazidalnega načrta navezuje na obstoječo zazidavo Kotlje I,
na zahodni strani se nahaja območje centralnih dejavnosti v
naselju, na severni strani pa meji na regionalno cesto Ravne
– Slovenj Gradec (R-I, št. 227, odsek 1423).
Lokacija bencinskega servisa se nahaja na severni
strani območja, ob regionalni cesti Ravne -Slovenj Gradec,
stanovanjski objekti pa so locirani v južnem in vzhodnem
delu zazidalnega območja. Na območju zazidave je predvidena izgradnja 35 enostanovanjskih objektov, etažnosti
P+M oziroma K+P+M.
Prostorska ureditev upošteva obstoječo grajeno strukturo naselja Kotlje I, na katero se navezuje preko skupne
pešpoti na južni strani zazidave (razporeditev in velikost objektov, velikost gradbenih parcel).
Bencinski servis je predviden kot samopostrežni bencinski servis standardnih dimenzij.
Na zahodni strani bencinskega servisa je predvidena
lokacija poslovno storitvenega objekta, ki dopolnjuje program
bencinskega servisa.
Med bencinskim servisom in stanovanjsko zazidavo se,
kot tampon cona, predvidi lokacija vrstnih garaž za osebna
vozila.
Prometna ureditev predvideva izvedbo novega cestnega priključka na regionalno cesto Ravne – Slovenj Gradec,
na katerega se navezuje bencinski servis, ter izvedbo posebnega pasu za levo zavijanje. Izgradnja sekundarnega prometnega priključka do naselja Kotlje na lokaciji obstoječega
križišča pri samopostrežni trgovini oziroma gasilskem domu
se v I fazi izvede v obliki pešpoti, v II fazi pa je predvidena še
izvedba dvosmerne dovozne ceste.
Na celotnem območju bo zgrajena nova komunalna
oprema, ki bo priključena na obstoječe infrastrukturne vode
in naprave, ki so zgrajeni na tem oziroma širšem območju.
6. člen
Velikost in oblika posegov s tolerancami:
1. Stavba za storitveno dejavnost – bencinski servis
CC SI 12303
Na prostoru bencinskega servisa so predvideni naslednji objekti:
1.1 Prodajni kiosk – I faza (bencinski servis brez
osebja):
– tlorisna velikost: 2,5 m x 3,0 m ± 1,0 m;
– etažnost: P;
– streha: dvokapnica, naklona strešin 430 – 450;
– kota tal pritličja: 450,65 m NMV ± 0,25 m (ca. 0,15
m nad asfaltiranimi površinami, ki so na koti 450,50 m NMV
± 0,25 m);
– kota venca strehe: 3,0 m nad koto tal s toleranco
± 0,5 m;
– objekt bo izveden kot montažni;
– barva objekta naj upošteva vizualno podobo investitorja;
1.2 Osrednji prodajni objekt – II faza:
– objekt bencinskega servisa bo v svojem gabaritu
združeval naslednje prostore: prodajalna, kava bar, skladišče, pisarna, garderobe za uslužbence, sanitarije za stranke,
kotlovnica s strojnico;
– tlorisna velikost: 12,80 m x 12,80 m (konstruktivni raster 3,2 m x 3,2 m) ± 3,2 m;
– etažnost: P;
– streha: razčlenjena dvokapnica, naklona strešin
43° – 45°, osnovno sleme strehe poteka v smeri vzhod – zahod – okvirna oblika strehe je razvidna iz graﬁčnih prilog;
– kota tal pritličja: 450,65 m NMV +- 0,25 m (ca. 0,15 m
nad asfaltiranimi površinami, ki so na koti 450,50 m NMV
+- 0,5 m);
– kota venca strehe: 4,0 m nad koto tal s toleranco
+- 0,5 m;
– kota slemena objekta: max. 10,0 m nad niveleto tal
pritličja;
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– gradbena linija objekta je razvidna iz graﬁčnih prilog;
– objekt bo izveden v montažni konstrukciji z klasičnimi
gradbenimi materiali;
– temeljenje objekta je potrebno prilagoditi terenskim
razmeram v skladu z geomehanskim poročilom;
– arhitekturni izraz objekta naj sledi čistim in jasnim
linijam z racionalistično razporeditvijo odprtin;
– na glavni fasadi (vzhodni) naj prevladujejo zastekljene
površine;
– barva objekta naj upošteva vizualno podobo investitorja.
1.3 Nadstrešnica nad točilnimi napravami:
– tlorisna velikost: 8,00 m x 16,00 m ± 2,0 m;
– etažnost: P
– streha: ravna, z minimalnim naklonom za odvajanje
meteornih vod, dovoljena je izvedba tudi v drugem naklonu,
del strehe je lahko tudi prozoren – akrilna streha;
– kota spodnjega roba nadstrešnice: min. 4,50 m nad
koto cestišča;
– kota venca strehe: ca. 1,0 m višje od spodnjega roba
nadstrešnice, maksimalno 6,00 m nad koto cestišča;
– odmik nadstrešnice od zemljišča regionalne ceste bo
znašal min 15,0 m;
– nadstrešnica bo izvedena kot kovinska, ležala bo na
kovinskih stebrih, zakrita z okrasno masko;
– oblikovanje nadstrešnice bo prilagojeno prodajnemu
objektu, okrasna maska bo obdelana v barvah investitorja;
1.4 Prometni otoki z točilnimi napravami za gorivo in
pripadajočo tehnološko napeljavo:
– predvidena sta 2 točilni napravi, ki bosta locirani na
prometnima otokoma standardne velikosti;
– višina prometnega otoka mora biti min. 0,15 m nad
koto povoznih površin;
– razdalja med prometnima otokoma mora znašati min.
6,00 m;
1.5 Rezervoarji za gorivo:
– predvidena sta 2 dvoplaščna vkopana rezervoarja
standardnih dimenzij, vsak s kapaciteto 30 m3 (skupna kapaciteta 60 m3);
– rezervoarji bodo vkopani v zelenico na severni parcelni meji, minimalna debelina prekritja znaša 0,8 m;
– odmik rezervoarja od vozišča regionalne ceste bo
znašal min. 10,00 m, odmik od vodov javne infrastrukture
mora znašati min. 1,00 m;
– medsebojni odmik med rezervoarji mora znašati min
0,4 m;
1.6 Prometne površine:
– prometne površine morajo biti primerno utrjene, na
območju točilnih naprav in naprav za polnjenje rezervoarjev morajo biti vodoravne oziroma v maksimalnem naklonu
do 2%.
1.7 Objekt za skladiščenje in prodajo jeklenk utekočinjenega naftnega plina za gospodinjsko rabo:
– objekt je namenjen za prodajo gospodinjskega plina
v standardnih jeklenkah, v tem prostoru je možno hraniti
ca. 70–100 jeklenk;
– tlorisna velikost: 2,80 m x 2,40 m +- 1,0 m;
– streha: ravna streha v minimalnem naklonu
– višina je standardna: ca. 2,8 m +- 0,5 m;
– kota tal objekta bo na koti 450,40 m NMV +- 0,5 m
(prilagojena višinski ureditvi internih dovoznih cest);
– odmik objekta od prodajnega objekta znaša min.
15,0 m, odmik od meje sosednjega zemljišča pa min 4,0 m;
– objekt bo grajen iz lahke kovinske konstrukcije;
– vsaj ena stena mora biti iz kovinske mreže, ki omogoča prosto prezračevanje;
– tla bodo tlakovana z betonskimi ploščami;
– vsi kovinski deli bodo premazani z antikorozijskim
premazom in popleskani v skladu z vizualno podobo investitorja.
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1.8 Zunanji plato z ročno pralnico in parkirišči za obiskovalce in zaposlene:
– ročna pralnica bo locirana na zahodni strani bencinskega servisa;
– parkirne površine bodo urejene na severovzhodnem in južnem delu prometnih površin bencinskega servisa
– skupno 10 parkirnih mest, eno parkirno mesto mora biti
dimenzionirano za vozila oseb z invalidskimi vozički.
2. Stavba za trgovsko storitveno dejavnost – CC SI
1230:
– tlorisna velikost objekta: 16,00 x 16,00 m (toleranca
+- 10%);
– etažnost: P+M;
– streha: razčlenjena dvokapnica, naklona strešin
43°–45°, osnovno sleme strehe poteka v smeri vzhod – zahod – okvirna oblika strehe je razvidna iz graﬁčnih prilog;
– kota tal pritličja: 453,30 m NMV +- 0,5 m;
– kota venca strehe: maksimalno 5,5 m nad koto tal;
– kota slemena objekta: max. 10,0 m nad niveleto tal
pritličja;
– gradbena linija objekta je vzporedna z gradbeno linijo
bencinskega servisa na vzhodni strani;
– odmik objekta od vozišča regionalne ceste bo znašal
min. 15,0 m;
– odmik objekta od parcelne meje sosednjih zemljišč bo
znašal min. 4,00 m;
– arhitekturni izraz objekta naj sledi čistim in jasnim
linijam z racionalistično razporeditvijo odprtin;
– barva objekta naj upošteva vizualno podobo investitorja;
– fasada objekta naj bo klasična (zidana ali ometana)
oziroma iz prefabriciranih betonskih ali kakšnih drugih elementov;
– uporabljajo se lahko elementi tradicionalne arhitekture
(kamen, les, omet) kot tudi sodobni materiali (jeklo, polimerne fasadne plošče, steklo, pločevine visokega kovinskega
sijaja);
– okenske in vratne odprtine morajo biti razporejene v
skladu z kompozicijsko zasnovo objekta ali osno.
3. Enostanovanjske stavbe – CC SI 11100
Maksimalni gabariti in odmiki objektov so razvidni iz
graﬁčne priloge št. 9. iz 2. člena tega odloka:
Stanovanjski objekti – 35 objektov:
– gradbene linije objektov so praviloma vzporedne z
dovoznimi cestami;
– odmiki najbolj izpostavljenega dela objekta od dovoznih cest mora znašati od min. 5,00 m do max. 10,00 m, razen
za objekta ob obračališčih z oznako D8 in E8 ter objektih z
oznako C1, C2, C3, C4, D15, D16, pri katerih je maksimalni
odmik določen z 15,00 m;
– odmiki najbolj izpostavljenega dela objekta od parcelnih meja sosednjih zemljišč morajo znašati min. 3,0 m;
– odmiki objektov od obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in naprav morajo biti usklajeni z veljavnimi
tehničnimi predpisi;
– tlorisna velikost: podolgovatega tlorisa, okvirne velikosti 12,00 m x 9,00 m, minimalna širina objekta je 7,5 m,
razmerje med širino in dolžino znaša min. 1:1,20, največ
do 1:2;
– znotraj območja zazidljivosti so dovoljene tudi drugačne tlorisne zasnove (oblika črke L oziroma T in podobno) s
tem, da dolžina in širina prizidkov k osnovnem tlorisu ne sme
presegati 1/3 dolžine osnovnega objekta;
– etažnost objektov: (K) + P + M, izvedba kleti je opcijska, odvisna od terenskih razmer;
– kota tal pritličja: se prilagaja višini dovozne ceste in je
razvidna iz graﬁčnih prilog;
– streha: dvokapnica, naklona strešin 430 – 450, izvedba
šopov ni dovoljena;
– na strehah je dovoljeno izvesti odprtine v obliki rizalitov, ki pa ne smejo presegati 1/3 dolžine oziroma širine
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objektov, strehe rizalitov in vogalnih zaključkov so lahko tudi
enokapnice, ravne ali ločne strehe v naklonu do 80;
– strešna okna je dovoljeno izvesti v ravnini osnovne
strehe;
– smer slemena: vzporedna z daljšo fasado objekta in
vzporedna z osjo dovozne ceste, kot je razvidno iz graﬁčnih
prilog, slemena prizidkov, rizalitov in vogalnih zaključkov ne
smejo presegati slemena osnovne strehe in so praviloma
pravokotna na smer osnovnega slemena razen, če je to v
nasprotju z kompozicijsko zasnovo objekta in se ne sklada z
celovito podobo objekta;
– kota slemena stanovanjskih objektov je dovoljena
max. 9,0 m nad niveleto tal pritličja stavbe;
– podzidava kapnih leg osnovne strehe je dovoljena do
max. višine 0,80 m nad koto tal mansarde;
– objekti so lahko grajeni z klasičnimi gradbenimi materiali v masivni konstrukciji oziroma v montažni izvedbi;
– uporabljajo se lahko elementi tradicionalne arhitekture
(kamen, les, omet), kot tudi sodobni materiali;
– fasade morajo biti v svetlih pastelnih barvah;
– okenske in vratne odprtine morajo biti razporejene v
skladu z kompozicijsko zasnovo objekta ali osno;
– pri izboru kritine osnovne strehe je dovoljeno uporabljati avtohtone materiale: opečna in opeki podobna kritina,
betonski strešnik (temno rdeče barve);
– strehe rizalitnih in vogalnih delov stavbe se lahko
pri manjših naklonih izvedejo tudi v valjani pločevini v barvi
osnovne strehe (mat izvedba).
4. Vrstne garaže – CC SI 12420
Garaže za osebne avtomobile s pomožnim (hobby)
prostorom – 18 garažnih enot;
– tlorisna velikost: 60,80 m ± 0,20 m x 6,50 oziroma
7,00 m (2 sklopa po 6 enot tlorisne velikosti 3,45 m x 6,50 m
in 1 sklop po 6 enot tlorisne velikosti 3,20 m x 7,00 m, kot je
razvidno iz graﬁčnih prilog)
– etažnost objektov: P+M;
– kota tal garaže: 455,25 m NMV +- 0,25 m, višina garaže, merjena od tal do kapi, je dovoljena do 3,00 m, podzidava
kapnih leg ni dovoljena;
– streha: dvokapnica, naklona strešin 43° – 45°, izvedba šopov ni dovoljena;
– strešna kritina: opečna in opeki podobna kritina, betonski strešnik (temno rdeče barve);
– strešna okna je dovoljeno izvesti le v ravnini osnovne
strehe ter osno glede na posamezno garažno enoto;
– smer slemena: vzporedna z osjo dovozne ceste, kot
je razvidno iz graﬁčnih prilog;
– objekti so lahko grajeni z klasičnimi gradbenimi materiali v masivni konstrukciji oziroma v montažni izvedbi;
– vse garažne enote po sklopih morajo biti enako oblikovane (streha, kritina, fasada, odprtine).
7. člen
Sprememba rabe in namembnosti:
– poslovnim objektom ni dovoljeno spreminjati namembnosti, dovoljena je le sprememba rabe;
– stanovanjskim in garažnim objektom ni dovoljeno
spreminjati rabe in namembnosti.
8. člen
Stopnja izkoriščenosti zemljišča:
Poslovni objekti:
– pozidanost gradbene parcele poslovnih objektov s
stavbami je dovoljena do 50%;
– skupna pozidanost gradbene parcele poslovnih objektov s stavbami in zunanjimi utrjenimi površinami je dovoljena do 80%;
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Stanovanjski objekti:
– stopnja pozidanosti gradbene parcele s stavbami je
dovoljena v razmerju od 10% do 33%;
– skupna pozidanost gradbene parcele s stavbami in
zunanjimi utrjenimi površinami je dovoljena do 50%.
9. člen
Ureditev gradbenih parcel:
– višina zemljišč na parcelni meji mora biti prilagojena
sosednjimi zemljišči, oporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin v skladu s
mnenjem geomehanika ter na podlagi ustrezne projektne
dokumentacije;
– po končanih delih je potrebno vse odkopne in nasipne
brežine humusirati in zatraviti oziroma hortikulturno urediti;
– hortikulturna ureditev mora vključevati predvsem domače drevesne in grmovne vrste ter visokodebelne in odporne sorte sadnega drevja, katerega vzgoja ne bo zahtevala uporabe za biodiverziteto nevarnih kemičnih zaščitnih
sredstev;
Poslovni objekti:
– gradbene parcele poslovnih objektov morajo biti urejene predvsem kot povozne oziroma manipulativne površine
– servisna dvorišča s parkirnimi prostori, vse neutrjene površine pa se morajo humusirati in zatraviti;
– gradbene parcele poslovnih objektov je dovoljeno
ograditi z ograjo, ki se šteje kot enostavni objekt, min. odmik
od regionalne ceste določi upravljavec;
Stanovanjski objekti:
– najmanj 50% gradbene parcele mora biti ozelenjeno;
– gradbene parcele stanovanjskih objektov je dovoljeno
ograditi z živo mejo ali ograjo iz lesa, kamna, betona ali kovine do max. višine 1,2 m, ki mora biti odmaknjena od roba
cestnega telesa min. 0,50 m in postavljena tako, da ne ovira
preglednosti;
– oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali
in ozelenjeni;
Javne površine:
– javne površine ob dovoznih cestah se morajo humusirati in zatraviti oziroma hortikulturno urediti.
10. člen
Posegi na obstoječih objektih:
– na obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah je dovoljeno izvajati vzdrževalna dela oziroma druga dela v skladu
s pogoji, ki veljajo za gradnjo nove komunalne opreme.
11. člen
Enostavni objekti in naprave:
– na območju zazidalnega načrta je dovoljeno graditi
enostavne objekte v skladu z določili Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(Uradni list RS, št. 114/03, 130/04);
– enostavni objekti morajo biti smiselno locirani ob
upoštevanju urbanistične zasnove osnovnega objekta, minimalni odmiki od sosednjih objektov in zemljišč so določeni v
pravilniku iz prejšnjega odstavka;
– pri izvajanju enostavnih objektov se uporabljajo merila
in pogoji za oblikovanje stanovanjskih objektov, kot jih določa
3. točka 6. člena odloka, ob upoštevanju kompozicijske in
arhitekturne zasnove osnovnega objekta;
– kota slemena enostavnih objektov je dovoljena max.
6,0 m nad niveleto tal objekta;
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V. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
TER DRUGO UREJANJE OBMOČJA
12. člen
Promet:
Predvidena je izvedba novega cestnega priključka na
regionalno cesto Ravne – Slovenj Gradec, na katerega se
navezuje dovozna cesta C, preko katere se napaja tudi bencinski servis. Ob rekonstrukciji regionalne ceste se izvede
ločen pas za levo zavijanje ter obnova priključka lokalne
dovozne ceste na severni strani območja. Izgradnja sekundarnega prometnega priključka do naselja Kotlje na lokaciji
obstoječega križišča pri samopostrežni trgovini oziroma gasilskem domu se v I fazi izvede v obliki pešpoti v II fazi pa je
predvidena še izvedba dvosmerne dovozne ceste A. Cesta
B povezuje cesti A in C ter dovozni cesti D in E do stanovanjskih objektov. Cesti D in E se zaključita z obračališčem, ki
omogoča obračanje interventnih in komunalnih vozil. Ob cesti
B je predvidena tudi gradnja vrstnih garaž, pred garažami je
zagotovljen manipulacijski prostor v širini min. 5,50 m.
Vse interne dovozne ceste so predvidene kot dvosmerne, širine vozišča min. 4,50–6,00 m, vzdolžni naklon cest
max 10%. Peš hodnik v širini min. 1,00 m se predvidi ob
cestah z oznako A,B in C, variantno pa se lahko načrtuje tudi
ob internih dovoznih cestah z oznako D in E.
Parkirne površine za potrebe stanovanjskih objektov se
zagotavljajo na gradbenih parcelah posameznih objektov.
Območje bencinskega servisa:
Znotraj območja bencinskega servisa je promet zasnovan kot enosmerni z ločenim uvozom in izvozom, kar naj bi
zagotavljalo večjo pretočnost in požarno varnost. Priključni
radiji so prilagojeni tovornemu prometu.
Na območju bencinskega servisa je potrebno v II fazi
zagotoviti skupno 10 parkirnih mest. Parkirna mesta so širine
2,3–2,5 m in dolžine 5,0 m, min. eno parkirno mesto mora biti
dimenzionirano za vozila oseb z invalidskimi vozički (širina
3,5 m).
Dostop do objektov za invalide je omogočen z izvedbo
pogreznjenih robnikov.
Vse prometne površine bodo asfaltirane (min. debelina
8 cm na potrebni debelini spodnjega in zgornjega ustroja).
Prometne površine ob točilnih mestih, kakor tudi na pretakališču bodo utrjene z 20 cm vodotesnega in oljeodpornega
armiranega betona MB 40.
Prometne površine bodo obrobljene z betonskimi robniki, peš površine ob objektu se izvedejo z kulir ploščami ali
z betonskimi tlakovci.
13. člen
Vodovodno in hidrantno omrežje:
– območje zazidalnega načrta bo priključeno na javno
vodovodno omrežje – priključek na predvideni vodovod Kotlje
– Podgora, ki bo potekal po severni strani regionalne ceste
Kotlje Slovenj Gradec in je predmet posebnega projekta;
– priključno mesto se nahaja na prostoru novega križišča, vodovod prečka regionalno cesto in je speljan po
dovoznih cestah;
– na celotnem območju se izvede novi vodovodni razvod s priključki do posameznih objektov in nadzemnimi hidranti na oddaljenosti 60–80 m, ki pokrivajo celotno ureditveno območje.
– predvideni vodovodni priključek mora zagotoviti
ustrezno količino pitne in požarne vode za potrebe predvidenih objektov.
14. člen
Odvajanja odpadnih vod:
– predviden je ločen sistem odvajanja odpadnih in meteornih vod;
– meteorna kanalizacija: čiste meteorne (strešne) padavinske vode se morajo preko peskolovov speljati v sistem
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meteorne kanalizacije z izpustom v ponikovalnice oziroma
manjši hudourniški potok na vzhodni strani zazidave;
– padavinske odpadne vode z utrjenih površin, kjer
obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati in mineralnimi olji (točilni otoki, pretakališče, ročna pralnica), morajo
biti speljane preko ustrezno načrtovanih in dimenzioniranih
lovilcev olj s koalescenčnimi ﬁltri (s samodejnim zapiralom
proti izlitju goriva v kanalizacij) v javno kanalizacijo;
– padavinske odpadne vode s parkirnih prostorov in
manipulativnih površin morajo biti speljane preko ustrezno
načrtovanih in dimenzioniranih lovilcev olj s koalescenčnimi
ﬁltri v sistem meteorne kanalizacije z izpustom v ponikovalnico oziroma manjši hudourniški potok na vzhodni strani
zazidave;
– fekalne odpadne vode iz objektov bodo speljane po
ločenem sistemu vodotesne fekalne kanalizacije do obstoječe fekalne kanalizacije DN 500, ki poteka na zahodni strani
gasilskega doma in je speljana v kolektor Kotlje – Ravne.
15. člen
Elektroenergetsko omrežje:
– na območju urejanja bo zgrajeno novo elektro omrežje, ki bo potekalo vzdolž dovoznih cest v koridorju komunalnih vodov, nn razvod bo izveden z zemeljskimi kabli;
– novo elektro omrežje bo napajano iz nove TP Kotlje, ki
se nahaja na zahodni stran območja ob gasilskem domu
– obstoječi zračni nn elektro vod na seveni strani zazidave bo kabliran oziroma ustrezno preurejen.
16. člen
Javna razsvetljava:
– ureditveno območje bo opremljeno z javno razsvetljavo, ki bo postavljena ob prometnih in manipulativnih površinah, svetilke se morajo postaviti izven pločnika tik ob
zaključku asfalta oziroma min. 1,0 m oddaljene od voznih
površin, kjer niso urejeni pločniki;
– svetila javne razsvetljave ne smejo sevati UV svetlobe
in morajo biti oblikovana tako, da ne povzročajo svetlobnega
onesnaževanja.
17. člen
Plinovodno omrežje:
– na območju urejanja bo zgrajeno novo plinovodno
omrežje, ki bo priključeno na obstoječe plinovodno omrežje
(poteka na južni in vzhodni strani območja obdelave);
– novi objekti bodo priključeni na plinovodno omrežje v
skladu s pogoji upravljavca.
18. člen
Ogrevanje objektov:
– vsi poslovni in stanovanjski objekti morajo urediti lastno kurilnico na zemeljski plin oziroma za ogrevanje objektov
uporabiti obnovljive energetske vire (odpadna toplotna energija pri proizvodnih in tehnoloških procesih, sončna energija,
toplotna črpalka, dr.).
19. člen
Telekomunikacijsko omrežje:
– znotraj območja urejanja bo izveden nov zemeljski TK
in KTV razvod v kabelski kanalizaciji, ki bo potekala vzdolž
dovoznih cest v koridorju komunalnih vodov.
– ureditveno območje bo navezano na obstoječe TK
omrežje, ki poteka v smeri sever – jug na zahodni strani zazidave ob gasilskem domu.
20. člen
Obveznost priključitve na omrežja in objekte javne gospodarske infrastrukture:
– poslovni objekti se morajo obvezno priključiti na: prometno omrežje, vodovodno omrežje, omrežje kanalizacije
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fekalnih in meteornih voda, elektro in plinovodno omrežje ter
telekomunikacijsko omrežje;
– stanovanjski objekti se morajo obvezno priključiti na:
prometno omrežje, vodovodno omrežje, omrežje kanalizacije
fekalnih in meteornih voda, elektro in plinovodno omrežje;
– objekt vrstnih garaž se mora obvezno priključiti na:
prometno omrežje in omrežje meteornih voda, dodatno se
lahko izvede priključitev na elektro in telekomunikacijsko
omrežje, priključitev na vodovodno omrežje in omrežje fekalnih voda ni dovoljena.
21. člen
Hortikulturna ureditev:
– vse neutrjene površine bodo humusirane in zatravljene, delno zasajene z nizkim grmičevjem;
– prostor med bencinskim servisom in vrstnimi garažami bo zasajen z domačimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
22. člen
Odkopavanje zemljišča:
– v severnem delu območja urejanja je predvideno odkopavanje zemljišča do nivoja bencinskega servisa in sicer
v višini od 0,5 m do 4 m;
– odkopni material je potrebno uporabiti pri utrjevanju
zemljišč oziroma ravnati z njim v skladu z veljavnimi predpisi.
VI. POGOJI VAROVANJA OKOLJA
23. člen
Varstvo zraka:
– v predvidenih objektih je dovoljena izvedba kurišč z
uporabo energetskega goriva z manj kot 1% gorljivega žvepla (zemeljski plin), ob upoštevanju Uredbe o emisiji snovi
v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS,
št. 73/94, 68/96, 109/01) in Odloka o oskrbi naselij z zemeljskim plinom in toplotno energijo v Občini Ravne – Prevalje
(Uradni list RS, št. 64/97);
– emisije snovi v zrak, kot posledice tehnoloških procesov, so za posamezno vrsto dejavnosti dovoljene v skladu
z veljavno zakonodajo;
– oprema za polnjenje naprav za skladiščenje motornega bencina na bencinskem servisu mora ustrezati določbam
Uredbe o emisijah hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav
za skladiščenje in pretakanje motornega bencina (Uradni list
RS, št. 11/99).
24. člen
Varstvo podtalnice:
– predvideni poseg se nahaja izven območij, ki so v
skladu s prostorskimi sestavinami družbenega plana Občine
Ravne na Koroškem in Odlokom o zaščiti zajetih vodnih virov Kozarnica, Podpečnik, Mlin – Rudnik Kotlje in Stražišče
nad Prevaljami v Občini Ravne – Prevalje (Uradni list RS,
št. 71/97) določena kot vodozbirna območja vodnih virov;
– parkirne in manipulativne površine morajo biti načrtovane tako, da bodo nepropustne za vodo in odporne na
naftne derivate, morajo biti obdane z robniki, ki preprečujejo
iztekanje neočiščenih padavinskih vod v okolje;
– pri gradnji in obratovanju bencinskega servisa morajo
biti zagotovljene rešitve v skladu z določbami Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z
gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter
pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99);
– vse nevarne snovi in kemikalije, ki se uporabljajo pri
izvajanju dejavnosti, morajo biti skladiščene na način, ki onemogoča nekontrolirano odtekanje le teh v okolje v primeru
razlitja, ob upoštevanju Pravilnika o tem, kako morajo biti
zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za
nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79) – morajo
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biti urejene kot lovilne posode – sklede brez možnosti odtekanja, ki lahko v celoti zadržijo volumen odlagane snovi in
morajo biti obstojne na skladiščeno snov.
25. člen
Varstvo vod:
– odpadne vode, ki se bodo odvajale v vodotok ali ponikovalnico, morajo ustrezati določilom Uredbe o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) – mejne vrednosti za iztok v
vode oziroma kanalizacijo;
– druge odpadne (tehnološke) vode iz poslovnih prostorov se pred izpustom v vodotok ali ponikovalnico morajo
očistiti do mejnih vrednosti, ki so z veljavnimi predpisi določeni za posamezno vrsto dejavnosti.
26. člen
Ravnanje z odpadki:
– komunalne in tehnološke odpadke je potrebno ločeno
zbirati v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju
Občine Ravne – Prevalje (Uradni list RS, št. 64/97) ter skladno s pogoji koncesionarja;
– tehnološke odpadke je potrebno ločeno zbirati in odvažati v predelavo oziroma trajno odlagati na ustrezni deponiji v skladu s pogoji upravljavca;
– pri projektiranju je potrebno upoštevati določila Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00,
20/01) in Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00);
– posode za odpadke morajo biti nameščene na primernih lokacijah, kjer je možen dostop s smetarskim vozilom;
– na območju zazidave je predvidena izvedba ekološkega otoka na križišču ceste C in B;
– nevarne odpadke, kot so odpadna olja (oznaka
130200, 130500, 130700), je potrebno ločeno zbirati in odvažati v predelavo oziroma trajno odlagati na ustrezni deponiji, v skladu s pogoji Pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji
(Uradni list RS, št. 8/98).
27. člen
Varstvo pred hrupom:
– območje zazidalnega načrta se v skladu z Uredbo
o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS,
št. 45/95 in 66/96) razvrsti v III. območje varstva pred hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi
povzročanja hrupa (trgovsko – poslovno- stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbami z
varovanimi prostori in obrtnim ter proizvodnim dejavnostim
– mešano območje, območje namenjeno kmetijski dejavnosti
ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti – mejna raven hrupa Ln – 50
dB oziroma Ld – 60 dB).
– na območju urejanja niso predvideni objekti, ki bi bistveno povečevali raven hrupa na tem prostoru;
– vse nove objekte na obravnavanem območju je potrebno graditi z ustrezno zvočno izolacijo sten in fasadnih
odprtin;
– v primeru, da se na območju urejanja pojavi preseganje ravni hrupa kot posledice prometa na regionalni cesti
Kotlje – Slovenj Gradec, se ob severni strani območja (vzdolž
regionalne ceste) predvidi postavitev protihrupne ograje.
28. člen
Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem:
– pri gradnji elektroenergetskega omrežja je potrebno
upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem
in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
29. člen
Monitoring emisij:
– investitorja gradnje poslovnih objektov morata zagotoviti posnetek ničelnega stanja (hrup, zrak, odpadne vode)
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in izvajati monitoring, z namenom nadzorovanja vplivov, ki bi
v času gradnje ali obratovanja objektov presegli mejo sprejemljivosti, ter po potrebi izvesti dodatne varstvene ukrepe.
30. člen
Varstvo plodne zemlje:
– s površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi,
je potrebno odstraniti ter začasno deponirati prst tako, da se
ohrani njena plodnost in količina, ter jo uporabiti pri ureditvi
zelenih površin in gradbenih parcel objektov na območju zazidalnega načrta oziroma na drugih javnih površinah.
VII. DRUGI POGOJI
31. člen
Varstvo pred požarom:
– požarno varstvo posameznih objektov kot celotnega
območja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarnostnimi predpisi;
– za potrebe zagotavljanja požarne vode se predvidi
postavitev ustreznega števila nadzemnih hidrantov na vodovodnem sistemu znotraj območja urejanja, ki bodo locirani ob
dovoznih cestah oziroma manipulativnih površinah in bodo
pokrivali celotno območje urejanja;
– celotno območje je dostopno preko obstoječih in predvidenih dovoznih cest, ki zagotavljajo zadostne prometne in
delovne površine za intervencijska vozila;
– odmiki med objekti morajo zagotavljati zadostno oddaljenost, ki onemogoča preskok ognja;
– v graﬁčnih prilogah so prikazane cone nevarnosti za
izbruh požara, v katerih ne smejo biti snovi ali naprave, ki
utegnejo povzročiti požar ali omogočiti njegovo širitev;
– v primeru izvedbe montažnega objekta za skladiščenje UNP jeklenk (cona nevarnosti 2 sega izven gradbene
parcele), se na zahodni parcelni meji predvidi postavitev
požarnega zidu;
– gasilsko reševalna služba se nahaja v primerni oddaljenosti – Gasilski dom -, poklicna gasilska enota Ravne
se nahaja na oddaljenosti ca. 3,0 km, prostovoljno gasilsko
društvo Kotlje pa v neposredni bližin – ca. 0,1km;
– projektna dokumentacija za gradnjo posameznih objektov in infrastrukturnih naprav mora biti izdelana v skladu
z določili 23. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni
list RS, št. 71/93, 87/01);
– projektna dokumentacija za gradnjo bencinskega servisa mora biti izdelana v skladu z določili Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo
motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 114/04).
32. člen
Varstvo pred naravnimi nesrečami:
– pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno
upoštevati pogoje, predvidene za območje, kjer je predvidena
maksimalna intenziteta potresa VII stopnje lestvice MCS.
33. člen
Raba prostora za obrambo in zaščito:
– na območju urejanja ni evidentiranih oziroma predvidenih objektov in naprav za potrebe zaščite in obrambe;
– na podlagi Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
(Uradni list RS, št. 57/96) na območju urejanja ni potrebno
graditi zaklonišč osnovne zaščite.
34. člen
Ohranjanje narave:
– na območju urejanja niso evidentirana naravne vrednote oziroma zavarovana območja, ki se varujejo na podlagi
Zakona o ohranjanju narave.
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35. člen
Varovanje kulturne dediščine:
– na območju urejanja niso evidentirana območja, ki
so v skladu s planskimi dokumenti in veljavnimi odloki Občine Ravne na Koroškem določena kot varovana območja
kulturne dediščine v skladu z Zakonom o varstvu kulturne
dediščine.

cev:

36. člen
Obveznosti investitorja oziroma pobudnika in izvajal-

– obveznost pobudnika glede izgradnje komunalne
opreme se natančno opredeli v urbanistični pogodbi, ki jo
v skladu z določili 76. člena ZUreP-1 skleneta pobudnik in
pripravljavec;
– investitor oziroma izvajalec posega mora zagotoviti
organiziranje prometa med gradnjo tako, da bo zagotovljen
dostop do vseh zemljišč in obstoječih objektov na območju
urejanja;
– investitor oziroma izvajalec mora v času izvajanja del
zagotoviti nemoteno funkcioniranje obstoječega infrastrukturnega omrežja;
– pred pričetkom del morajo izvajalci del obvestiti upravljalce energetskih in komunalnih naprav zaradi zakoličbe in
zaščite le teh v času gradnje;
– investitor mora pridobiti geotehnična poročila o pogojih izvedbe komunalne opreme in objektov ter zagotoviti
geotehnični nadzor v času izvajanja del.
37. člen
Posegi izven območja urejanja potrebni za realizacijo
posega:
– rekonstrukcija regionalne ceste in izvedba novega
križišča na severni strani ZN;
– izvedba pešpoti in cestnega priključka na zahodni
strani ZN;
– izvedba priključka pešpoti na južni strani ZN;
– izvedba priklopa komunalnih vodov in naprav na javna
infrastrukturna omrežja.
TOLERANCE
38. člen
Pri realizaciji zazidalnega načrta so dopustna manjša
odstopanja od horizontalnih gabaritov in zakoličbenih elementov predvidenih objektov (v okviru parcel zajetih v tem
odloku), če se na podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih in
drugih pogojev ugotovijo ekonomsko in tehnično utemeljene
rešitve, ki ne vplivajo na osnovno mikrourbanistično zasnovo
območja in ne spreminjajo s tem odlokom določenih pogojev
za zagotovitev požarne varnosti in varstva okolja.
Tolerance glede tlorisnih in vertikalnih gabaritov objektov so določene v 6. členu tega odloka.
VIII. FAZNOST IZVAJANJA POSEGA IN ZAČASNA
NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
39. člen
Prvo fazo posega predstavlja prestavitev obstoječih
komunalnih vodov in naprav ter izgradnja novega infrastrukturnega omrežja vključno z rekonstrukcijo regionalne ceste.
Prometna povezava z centrom naselja Kotlje se v I etapi
izvede kot pešpot, v II fazi pa se izvede dvosmerni cestni
priključek. Drugo fazo predstavlja zgraditev posameznih objektov, ureditev okolice objektov in njihovih priključkov na
infrastrukturno omrežje.
Posamezno fazo lahko predstavlja tudi objekt ali skupina objektov oziroma tehnična rešitev, ki zagotavlja funkcionalno celoto in uporabo objekta oziroma posameznega dela
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objekta. Sočasno pa je potrebno izvesti komunalno opremo
območja ali posamezne zaključene gradnje, ki se ureja.
Objekt bencinskega servisa se v I fazi izvede kot bencinski servis brez osebja. V drugi fazi pa se montažni prodajni
kiosk nadomesti z osrednjim prodajnim objektom.
Investitor mora izvesti II fazo bencinskega servisa v
skladu z določili urbanistične pogodbe iz 36. člena tega odloka.
Vrstne garaže se lahko gradijo izključno po sklopih
oziroma kot celota.
40. člen
Zemljišča, ki ne bodo v I fazi pozidana, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred sprejetjem
zazidalnega načrta.
IX. GRADBENE PARCELE
41. člen
Velikost in oblika posameznih gradbenih parcel je razvidna iz graﬁčnih prilog.
Lokacije posameznih priključkov komunalne infrastrukture se nahajajo tudi izven območja urejanja, in sicer:
kom. naprava
meteorna kanalizacija:
fekalna kanalizacija:
vodovod:
plinovod:
elektro NN priključek:
telekomunikacije:
prometno omrežje:
rekonstrukcija reg. ceste

k.o.
Kotlje
Kotlje
Kotlje
Kotlje
Kotlje
Kotlje

zemljišče parc. št.
72, 73/1, 485
78, 94/1, 94/6, 95, 96
66, 485
73/1
78, 94/1, 94/6, 95, 96
78, 94/1, 94/6, 95, 96

Kotlje

peš pot, cestni priključek
priključek peš poti

Kotlje
Kotlje

65/1, 66, 67/3, 123, 485,
486/1
78, 94/1, 94/6, 95
85/1, 85/2
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X. KONČNE DOLOČBE
42. člen
S tem odlokom se na območju zazidalnega načrta razveljavijo naslednja prostorsko izvedbena akta:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje Kotlje, dolinskega predela območja naselja Brdinje do ureditvenega območja naselja Kotlje, območja ob cesti Kotlje- Slovenj Gradec do občinske meje, športno-rekreacijskega območja Ivarčko-Ošven (MUV št. 17/89 in 9/93)
– PUP št. 1 in 7, ki se je na podlagi 3. člena statutarnega
sklepa Občine Ravne – Prevalje (MUV št. 2/95) uporabljal
kot veljavni občinski prostorski predpis.
43. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na Občini Ravne na
Koroškem, na Oddelku za okolje, prostor in ekologijo.
44. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.
45. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-1/03-60
Ravne na Koroškem, dne 24. novembra 2005
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko l.r.
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POPRAVKI
–

Popravek
Odloka
o razpisu
referenduma
in njihovih
določitviobmočij
referendumskih
območij za ustanovitev
občin
ter za
določitev
oziroma
spremembo
(OdRRDRO3)

V Odloku o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (OdRRDRO3), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 113/05 z dne 16. 12. 2005, so
bile ugotovljene napake, zato na podlagi prvega odstavka
25. člena Poslovnika Državnega zbora dajem

POPRAVEK ODLOKA
o razpisu referenduma in določitvi
referendumskih območij za ustanovitev občin
ter za določitev oziroma spremembo njihovih
območij (OdRRDRO3)
V razdelku I. Določitev referendumskega območja za
ustanovitev občine z izločitvijo dela občine v novo občino se v
prvem odstavku točke 11. pri navedbi naselij "BREZOVICA",
"BREZJE", "CEROVEC", "ČEŠNJICE", "VRH", "ROJE" doda
"PRI TREBELNEM".
V razdelku II. Določitev referendumskega območja za
ustanovitev občin z razdelitvijo občine Dobrova-Polhov Gradec na dve novi občini se v prvem odstavku točke 2. za naseljem "SETNIK," doda naselje "SMOLNIK,".
Št. 020-01/90-1/163
Ljubljana, dne 28. decembra 2005
EPA 628-IV
Generalni sekretar
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Lovro Lončar l.r.
–

Popravek
Pravilnika
o obrazcih
prijav podatkov
o pokojninskem
in invalidskem
ter
zdravstvenem
zavarovanju,
zavarovanju
za starševsko
varstvo, zavarovanju
za primer
brezposelnosti
in o sklenitvi
delovnega
razmerja

Popravek
V Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem
in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju
za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti
in o sklenitvi delovnega razmerja, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 45-1835/2005 z dne 6. 5. 2005, se obrazec M4/M-8 – prijava podatkov in spremembe podatkov o plači in
zavarovalni dobi pravilno glasi:

Stran
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mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
PRILOGA

Uradni list Republike Slovenije
–

Popravek Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih

Popravek
V Odloku o varnosti v cestnem prometu v naseljih, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 92-3964/05 z dne 18. 10.
2005, se črta besedilo 4. točke 4. člena.
Št. 01503-5/2005
Bled, dne 20. decembra 2005
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.
–

Popravek Sklepa o začasnem ﬁnanciranju proračunskih potreb v letu 2006

Št.

Št. 40302-7/2005
Bled, dne 14. decembra 2005

Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled – uradno prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 41/05) je Občinski svet Občine
Bled na 24. redni seji dne 7. 12. 2005 sprejel
Popravek
1.
Z namenom popravka besedila v Odloku o prostorsko
ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št.
90/98, 4/02, 39/02, 99/02) Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora kot strokovna služba občinske uprave na
podlagi 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled
sprejme Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98, 4/02, 39/02,
99/02) (v nadaljevanju: Odlok).
2.
V Odloku se prvi stavek prvega odstavka 20. člena, ki
se glasi: »V ureditveni enoti ob Ribenski (M13) so dopustne
naslednje dejavnosti:«, spremeni in nadomesti tako, da se
pravilno glasi:
»V ureditveni enoti ob Ribenski (M13 – M13/1, M13/2,
M13/3) so dopustne naslednje dejavnosti:«.
3.
V Odloku se prvi stavek šestega odstavka 20. člena, ki
se glasi: »Za druge objekte in zemljišča v ureditveni enoti ob
Ribenski (M8) so dopustne naslednje vrste posegov:« spremeni in nadomesti tako, da se pravilno glasi:
»Za druge objekte in zemljišča v ureditveni enoti ob Ribenski (M13 – M13/1, M13/2, M13/3) so dopustne naslednje
vrste posegov:«.

14161

5.
Ta popravek je sestavni del Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 90/98,
4/02, 39/02, 99/02) in velja z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 01505-12/2005
Bled, dne 7. decembra 2005
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.
–

Popravek Odloka o spremembi Odloka o občinskih cestah

Popravek
V Odloku o spremembi Odloka o občinskih cestah, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 112-4935/05 z dne 15. 12.
2005, se besedilo v drugem odstavku 10. člena »(drugi odstavek 32. člena)« pravilno glasi »(drugi odstavek 33. člena)«.

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.
–

Stran

4.
V Odloku se prvi stavek sedmega odstavka 20. člena,
ki se glasi: »Za druge objekte v ureditveni enoti ob Ribenski
(M8) so pogoji za oblikovanje:« spremeni in nadomesti tako,
da se pravilno glasi:
»Za druge objekte v ureditveni enoti ob Ribenski (M13
– M13/1, M13/2, M13/3) so pogoji za oblikovanje:«.

Popravek
V Sklepu o začasnem ﬁnanciranju proračunskih potreb
v letu 2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 114-5060/05
z dne 19. 12. 2005, se 2. člen pravilno glasi:
»V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2005, in sicer do višine
240.400.617,00 SIT.«.
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Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.
–

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka

Popravek
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 70/05, 26. 7. 2005;
pop. št. 103/05, 18. 11. 2005) se besedilo v 60. členu popravi
tako, da se pravilno glasi:
»V območju BRO-SP 01 na parceli 940/1 k.o. Zminec
dopustna tudi gradnja čebelarskega doma, ureditvena enota
»v«.«
Št. 30000-0008/2004
Škofja Loka, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
–

Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič

Popravek
Občinski svet Občine Tržič je na 20. seji, 21. decembra
2005, sprejel redakcijsko spremembo kartografskega dela
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 8/94, 114/00, 93/01, 75/01), ki se
glasi:
V kartografskem delu Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 8/94,
114/00, 93/01, 75/01), se izvedejo popravki in se tako ti deli
odloka uskladijo z kartografskimi deli Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 109/99, 93/01), in sicer:

Stran
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– na listu št. 5, za zemljišče parc. št. 630/7 k.o. Lom pod
Storžičem, izvede popravek poteka meje med gozdom – G in
kmetijskim zemljiščem – K1,
– na listu št. 10, za zemljišče parc. št. 440 k.o. Podljubelj, izvede popravek namenske rabe iz oznake kmetijsko
– K v oznako zazidana stavbna zemljišča izven območij
urejanja – Z ter za zemljišča parc. št. 475/3, 475/5 in 475/6
k.o. Podljubelj izvede popravek oznake Z (zazidana stavbna
zemljišča) z oznako S (območje za stanovanja),
– na listu št. 11, za zemljišči parc. št. 794 in 795 k.o.
Lom pod Storžičem, izvede popravek namenske rabe iz
oznake kmetijsko – K v oznako zazidana stavbna zemljišča
izven območij urejanja – Z,
– na listu št. 16, za zemljišči parc. št. 710/1 in 849 k.o.
Lom pod Storžičem, izvede popravek oznake namenske rabe
kmetijsko zemljišče – K,
– na listu št. 29, za zemljišča parc. št. 469, 466 in 463
k.o. Kovor, izvede popravek uskladitve oznake namenske
rabe – K z oznako G,
– na listu št. 25, za del parc. št. 212/2 k.o. Senično
izvede popravek izbrisa oznake Z iz območja 7 TR1 ter za
zemljišče parc. št. 749 izvede popravek uskladitve meje zazidljivega območja (Z),
– na listu št. 12, se zahodno od MHC 18 izvede popravek in se oznaka Z odstrani,
– na listu 18, za zemljišča parc. št. 376, 380, 381, 383,
384 k.o. Lom pod Storžičem, izvede popravek uskladitve
meje zazidljivosti (Z),
– na listu 23, za območje 4 SK1 se uskladi meja zazidljivosti ter označijo manjkajoče kmetijske in gozdne površine.
Graﬁčni del redakcijske spremembe je občanom na
vpogled na Uradu za urejanje prostora Občine Tržič in na
Oddelku za okolje in prostor Upravne enote Tržič.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l.r.
–

Popravek Cenika daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Popravek
V Ceniku daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 110-4827/05 z dne
9. 12. 2005, je pravilen datum veljavnosti variabilnega dela
cene 1. 12. 2005 v Občini Celje in v Občini Štore.
Celje, dne 20. decembra 2005
ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor
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VSEBINA

5540.
5541.

5542.
5543.
5544.

5545.
5546.

5547.

5548.
5549.

5550.
5551.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah Zakona o lokalnih volitvah
(ZLV-F)
14109
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in
preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana
Žirovski vrh (ZTPIU-B)
14109

VLADA

Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
14110
Uredba o izdaji potrdil o izvoru električne energije 14111
Sklep o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji
14113

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Akt o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine in metodologije za določitev omrežnine
in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za
elektroenergetska omrežja
14114
Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za
izravnavo prihodka iz omrežnin
14134
Pravilnik o spremembi pravilnika o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od
dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za
povračilo izplačanih nadomestil
14137

–

–
–
–
–
–
–

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sklep o določitvi članarine Območni obrtni zbornici
Ljubljana Vič za leto 2006
14137
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Škofja Loka
14138

78.
79.
80.

DOBROVA-POLHOV GRADEC

5553.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna, namenjenih za soﬁnanciranje s proračunom nepredvidenih potreb na področju športa v
Občini Jesenice
14141

5557.

–

–

Sklep o začasnem ﬁnanciranju javne porabe Občine Dobrova-Polhov Gradec v letu 2006
14141

5556.

5560.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembi Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
14114
Količnik za preračun katastrskega dohodka
14114

5552.

5555.

5561.

5559.

OBČINE

5554.

5558.

JESENICE

–

KOZJE

Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za
stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2006
14142
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2006
14142
Sklep o vrednosti točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve za
leto 2006
14143

KRIŽEVCI

Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2006

–

14143

–

–

LJUBLJANA

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

14145

RAVNE NA KOROŠKEM

Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko zazidavo in bencinski servis Kotlje III
14151

VIDEM

Odlok o proračunu Občine Videm za leto 2006

VRHNIKA

Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2006

14146
14148

POPRAVKI

Popravek Odloka o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter
za določitev oziroma spremembo njihovih območij
(OdRRDRO3)
Popravek Pravilnika o obrazcih prijav podatkov
o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem
zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo,
zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi
delovnega razmerja
Popravek Odloka o varnosti v cestnem prometu v
naseljih
Popravek Sklepa o začasnem ﬁnanciranju proračunskih potreb v letu 2006
Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za središče Bleda
Popravek Odloka o spremembi Odloka o občinskih
cestah
Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za podeželje Občine Škofja Loka
Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za območje Občine Tržič
Popravek Cenika daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

14159

14159
14161
14161
14161
14161
14161
14161
14162

MEDNARODNE POGODBE

Zakon o ratiﬁkaciji Konvencije št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja (MKSKP)
Zakon o ratiﬁkaciji Sporazuma o medsebojni pravni
pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike (BUSPPEU)
Zakon o ratiﬁkaciji Sporazuma o izročitvi med
Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike
(BUSIEU)

1465
1470
1481

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma o
recipročnem nudenju brezplačne zdravstvene zaščite diplomatsko-konzularnemu osebju
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Državnim komitejem za zveze in informatizacijo Ukrajine o sodelovanju na področju poštnih
in telekomunikacijskih storitev
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o
medsebojni pomoči pri carinskih zadevah

1490

1490
1490

POPRAVKI

Popravek navedbe številke Uradnega lista RS v
glavi Uradnega lista RS – Mednarodne pogodbe,
št. 21/05

1491

Stran
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NOVA IZDAJA
dr. Lojze Ude. mag. Nina Betetto, dr. Aleš Galič,
dr. Vesna Rijavec, dr. Dragica Wedam Lukić, Jan Zobec

PRAVDNI POSTOPEK
Zakon o pravdnem postopku s komentarjem
Ko se združi vodilno slovensko civilnoprocesno pravno razmišljanje,
ko na skupni tir zapeljeta vodilna slovenska založnika pravne literature, izide prvi komentar prvega slovenskega Zakona o pravdnem postopku. Komentar zakonskih določb, ki bo izšel v TREH KNJIGAH na približno
1800 straneh, so avtorji pripravljali dobrih pet let.
Knjige skupaj izdajata Založba Uradni list Republike Slovenije in
GV Založba.
V prvi knjigi so komentirani členi od 1 do 150. Druga knjiga bo predvidoma
izšla do aprila, tretja pa do oktobra 2006.
Prednaročniška cena (130.200 SIT z DDV) velja do izida druge knjige. Naročnikom bomo knjige pošiljali po njihovem izidu. Kupnino plačate v treh
delih. Za vsako knjigo bodo naročniki prejeli račun za 43.400 SIT.

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Pravdni postopek
Zakon o pravdnem postopku s komentarjem
– prednaročniška cena
– cena prve knjige

130.200 SIT z DDV
43.400 SIT z DDV

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig
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Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon
tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet:
http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

