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Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o potrošniških kreditih
(ZPotK-1)
Razglašam Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK‑1), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. julija 2010.
Št. 003‑02‑7/2010‑9
Ljubljana, dne 16. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O POTROŠNIŠKIH KREDITIH (ZPotK-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet zakona)
(1) Ta zakon ureja kreditne pogodbe, pri katerih kot jemalec kredita nastopa potrošnik ali potrošnica (v nadaljnjem
besedilu: potrošnik), ki jemlje kredit pod pogoji in za namen, ki
ga določa ta zakon.
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in
razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L št. 133 z dne
22. 5. 2008, str. 66).
2. člen
(pomen izrazov)
V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo:
1. dajalec ali dajalka kredita (v nadaljnjem besedilu: dajalec kredita) je fizična ali pravna oseba, ki da ali obljubi, da
bo dala kredit ali posojilo v okviru svoje dejavnosti, poslovanja
ali poklica;
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2. efektivna obrestna mera je v odstotku izražena stopnja,
ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita za potrošnika,
vključno s stroški iz drugega odstavka 22. člena tega zakona,
in skupnim zneskom kredita;
3. fiksna kreditna obrestna mera pomeni, da se dajalec
kredita in potrošnik dogovorita za celotno obdobje trajanja kreditne pogodbe za eno samo kreditno obrestno mero oziroma
za več kreditnih obrestnih mer za različna obdobja, pri čemer
se za vsako posamezno obdobje uporablja fiksno določen
odstotek; če v kreditni pogodbi niso določene vse kreditne
obrestne mere, se šteje, da je kreditna obrestna mera fiksna
za tista obdobja, za katera je bila določena izključno s fiksno
določenim odstotkom, o katerem je bilo dogovorjeno ob sklenitvi kreditne pogodbe;
4. kreditna obrestna mera je letna obrestna mera, izražena kot spremenljivi ali nespremenljivi odstotek zneska črpanega kredita;
5. kreditna pogodba z dovoljeno možnostjo prekoračitve
je kreditna pogodba, s katero dajalec kredita izrecno da potrošniku pravico, da razpolaga s sredstvi, ki presegajo obstoječe
stanje na potrošnikovem plačilnem računu;
6. kreditni posrednik ali posrednica (v nadaljnjem besedilu: kreditni posrednik) je fizična ali pravna oseba, ki v okviru
svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica in na podlagi pooblastila
dajalca kredita potrošnikom predstavlja ali ponuja kredite, jim
pomaga v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe ali v
imenu dajalca kredita s potrošniki sklepa kreditne pogodbe;
7. kreditni posrednik v pomožni funkciji je fizična ali pravna
oseba, pri kateri dejavnost posredništva ni glavna dejavnost;
8. molče dovoljena prekoračitev je prekoračitev, s katero dajalec kredita potrošniku na podlagi konkludentnih dejanj
dovoli, da razpolaga s sredstvi, ki presegajo obstoječe stanje
na plačilnem računu potrošnika ali dogovorjeno dovoljeno prekoračitev;
9. potrošnik je fizična oseba, ki v poslih po tem zakonu deluje za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti;
10. potrošniška kreditna pogodba (v nadaljnjem besedilu:
kreditna pogodba) je pogodba, s katero dajalec kredita potrošniku da ali obljubi, da mu bo dal kredit v obliki odloga plačila,
posojila ali drugega podobnega finančnega dogovora;
11. potrošniška hipotekarna kreditna pogodba je pogodba,
s katero dajalec kredita potrošniku da ali obljubi, da mu bo dal
kredit, katerega vračilo je zavarovano s hipoteko ali zemljiškim
dolgom na nepremičnini;
12. povezana kreditna pogodba je kreditna pogodba,
namenjena financiranju pogodbe o prodaji določenega blaga
ali opravljanju določene storitve, pri čemer ti dve pogodbi sestavljata komercialno enoto.
Šteje se, da komercialna enota obstaja, kadar:
– ponudnik ali ponudnica (v nadaljnjem besedilu: ponudnik)
blaga ali storitve sam financira kredit v korist potrošnika, ali
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– blago ali storitev financira tretja stranka, tako da v zvezi
s pripravo ali sklenitvijo kreditne pogodbe uporablja storitev
ponudnika blaga ali izvajalca storitve, ali
– je blago ali storitev, ki se financira iz kredita, v kreditni
pogodbi izrecno navedena;
13. skupni znesek kredita je najvišji znesek, ki je potrošniku na razpolago po kreditni pogodbi;
14. skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora
potrošnik plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so dajalcu kredita znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s
kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse
in stroški drugih pogodb, sklenjenih z dajalcem kredita ali drugim podjetjem, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, če je sklenitev dodatne pogodbe o storitvah obvezna že
za samo pridobitev kredita ali tako določajo splošni pogoji, pod
katerimi dajalec kredita kredit trži; v skupne stroške kredita se
ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom;
15. skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, je vsota
skupnega zneska kredita in skupnih stroškov kredita;
16. trajni nosilec podatkov je nosilec podatkov, ki potrošniku omogoča trajno shranjevanje nanj naslovljenih podatkov ali
informacij, trajen dostop do njih in njihovo reprodukcijo.
3. člen
(izjeme od uporabe zakona)
Ta zakon se ne uporablja za:
1. najemne pogodbe ali pogodbe o finančnem najemu (lizing), kadar ta ali druga pogodba določa, da lastninska pravica
ne preide na najemojemalca;
2. kreditne pogodbe z dovoljeno možnostjo prekoračitve
stanja na plačilnem računu, ki določajo odplačilo kredita v
enem mesecu;
3. kreditne pogodbe, ki določajo odplačilo kredita v obrokih ali z enkratnim plačilom, obakrat brez plačila obresti in
drugih stroškov;
4. kreditne pogodbe, ki določajo odplačilo kredita v treh
mesecih, s plačilom stroškov, ki ne presegajo 0,1% skupnega
zneska kredita ali zneska 10 eurov;
5. kreditne pogodbe, s katerimi delodajalec zunaj svoje
glavne dejavnosti kredit dodeli svojim zaposlenim brezobrestno
ali po nižjih povprečnih efektivnih obrestnih merah, kot jih za
potrošniške kredite uporabljajo banke in hranilnice po zakonu,
ki ureja bančništvo, razen če gre za banke in druge finančne
organizacije, katerih ekonomsko pomemben del dejavnosti je
dajanje kreditov;
6. kreditne pogodbe, sklenjene z investicijskimi podjetji ali
kreditnimi institucijami, katerih namen je, da se vlagatelju omogoči, da opravi transakcijo, povezano z enim ali več instrumenti, navedenimi v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, če
je investicijsko podjetje ali kreditna institucija, ki kredit odobri,
vključena v tako transakcijo;
7. kreditne pogodbe, ki se nanašajo na brezplačen odlog
plačila obstoječega dolga;
8. kreditne pogodbe za posojila omejenemu krogu potrošnikov, s katerimi dajalec kredita izpolnjuje zakonske obveznosti splošnega pomena, in se dodeljujejo brez obresti
ali po nižjih povprečnih efektivnih obrestnih merah, kot jih za
potrošniške kredite uporabljajo banke in hranilnice po zakonu,
ki ureja bančništvo;
9. pogodbe o trajnem opravljanju storitev ali dobavi blaga enake vrste, kadar potrošnik storitev ali blago plačuje v
zneskih, ki dospevajo letno ali v določenih krajših časovnih
presledkih (občasne terjatve).
4. člen
(omejena uporaba)
(1) Za kreditne pogodbe z dovoljeno možnostjo prekoračitve stanja na plačilnem računu potrošnika, pri katerih mora
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potrošnik kredit odplačati v treh mesecih ali kadar koli na
zahtevo dajalca kredita, ter pri reprogramiranju teh pogodb se
uporabljajo 3. člen, 1. do 3. točka prvega odstavka 5. člena,
drugi in tretji odstavek 5. člena, 6., 8. in 9. člen, prvi odstavek
10. člena ter 11., 12., 20., 22., 23., 27., 28., 33., 36., 38., 39.,
40. in 41. člen tega zakona.
(2) Za molče dovoljene prekoračitve stanja na plačilnem
računu se uporabljajo 3., 13., 27., 28., 33., 38., 40. in 41. člen
tega zakona.
(3) Za kreditno pogodbo, s katero se potrošnik in dajalec
kreditov dogovorita o načinu odloga odplačil ali spremenjeni
dinamiki odplačil (reprogram), se uporabljajo 3., 5., 6., 7., 8.
in 9. člen, prvi odstavek 10. člena, 1. do 9. ter 12. in 13. točka
tretjega odstavka in peti odstavek 10. člena, 11., 13., 16., 19.
ter 22. do 41. člen tega zakona pod pogojem, da je potrošnik
v zamudi z odplačilom kredita, tak dogovor pa lahko prepreči
sodni postopek v zvezi z zamudo, nova pogodba pa za potrošnika ne vsebuje manj ugodnih pogojev.
II. OGLAŠEVANJE
5. člen
(vsebina oglasnih sporočil)
(1) Pri vsakem oglaševanju v zvezi s kreditnimi pogodbami, ki vsebuje obrestno mero ali druge podatke v zvezi s
stroški kredita za potrošnika, morajo biti jasno, razumljivo in
poudarjeno navedene te informacije:
1. kreditna obrestna mera z navedbo, ali gre za fiksno,
spremenljivo ali kombinirano obrestno mero in morebitne druge
stroške potrošnika ob sklenitvi pogodbe;
2. skupni znesek kredita;
3. efektivna obrestna mera;
4. obdobje trajanja kreditne pogodbe, razen kadar gre za
pogodbo, sklenjeno za nedoločen čas;
5. blago ali storitev ter cena in znesek vsakega vnaprejšnjega plačila, če gre za kredit v obliki odloga plačila;
6. skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, in višina
posameznih odplačil, če je to mogoče.
(2) Informacije morajo biti prikazane s pomočjo reprezentativnega primera.
(3) Pri pisnem oglaševanju morajo biti informacije, povezane z efektivno obrestno mero ali skupnim zneskom, ki ga
mora plačati potrošnik, dane v besedilu, ki je najmanj enako
veliko in enako poudarjeno kot tisto, s katerimi so dane druge informacije o značilnostih financiranja, zlasti oglaševana
kreditna obrestna mera. Informacije morajo biti navedene v
osrednjem delu oglaševalskega besedila.
(4) Kadar je sklenitev pogodbe o pomožni storitvi, ki se
nanaša na kreditno pogodbo, zlasti o zavarovanju, članstvu
in drugi pogodbi, sklenjeni z dajalcem kredita ali drugim podjetjem, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja varstvo potrošnikov,
obvezna za pridobitev kredita ali tako določajo splošni pogoji,
pod katerimi se kredit trži, in stroškov te storitve ni mogoče
določiti vnaprej, se pri oglaševanju jasno, razumljivo in poudarjeno poleg navedbe efektivne obrestne mere opozori tudi
na obveznost sklenitve take pogodbe.
III. OBVEZNOSTI PRED SKLENITVIJO KREDITNE
POGODBE
6. člen
(predhodne informacije)
(1) Dajalec kredita ali kreditni posrednik mora pred sklenitvijo kreditne pogodbe potrošniku zagotoviti predhodne informacije o kreditu, na podlagi katerih potrošnik lahko primerja
različne ponudbe in presodi ustreznost kredita glede na svoje
potrebe in finančni položaj.
(2) Dajalec kredita ali kreditni posrednik mora predhodne
informacije zagotoviti pisno na papirju ali drugem trajnem no-
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silcu podatkov na obrazcu za predhodne informacije o kreditu.
Predhodne informacije morajo vsebovati podatke o dajalcu
kredita, lastnostih in pogojih kredita, pravicah in obveznostih
potrošnika in dajalca kredita ter potreben dodaten pouk in opozorila glede na vrste in način sklepanja kreditnih pogodb.
(3) Pri kreditnih pogodbah, pri katerih odplačila, ki jih opravi potrošnik, ne zagotavljajo takojšnjega ustreznega zmanjšanja skupnega zneska kredita, temveč se uporabijo za naložbe
pod pogoji, določenimi v kreditni pogodbi ali pomožni pogodbi,
morajo predhodne informacije vsebovati tudi izjavo, da kreditna
pogodba ne jamči odplačila celotnega črpanega zneska kredita, razen če je bilo tako jamstvo predloženo.
(4) Pri kreditnih pogodbah, ki se na zahtevo potrošnika
sklenejo s pomočjo sredstva za sporazumevanje na daljavo, ki
ne omogoča zagotavljanja zahtevanih predhodnih informacij,
dajalec kredita izpolni to obveznost do potrošnika takoj po
sklenitvi kreditne pogodbe.
(5) Dajalec kredita ali kreditni posrednik mora potrošniku
na njegovo zahtevo zagotoviti tudi brezplačen izvod osnutka kreditne pogodbe, ki vsebuje pogodbene informacije iz
10. člena tega zakona, razen če nima namena skleniti kreditne
pogodbe s potrošnikom.
(6) Obliko in vsebino obrazcev za predhodne informacije
o kreditu, podrobnejšo vsebino in obseg predhodnih informacij,
dodaten pouk in opozorila glede na vrste in način sklepanja kreditnih pogodb ter način podajanja informacij predpiše minister,
pristojen za gospodarstvo.
7. člen
(izjeme od obveznosti zagotavljanja predhodnih informacij)
Določbe prejšnjega člena se ne uporabljajo za ponudnika
blaga ali storitev, ki nastopa kot kreditni posrednik v pomožni
funkciji. V tem primeru dajalec kredita zagotovi, da potrošnik
prejme predhodne informacije v skladu s tem zakonom.
8. člen
(obveznost ocene kreditne sposobnosti potrošnika)
(1) Dajalec kredita mora pred sklenitvijo kreditne pogodbe
oceniti kreditno sposobnost potrošnika.
(2) Dajalec kredita oceni kreditno sposobnost potrošnika
na podlagi informacij o njegovih prejemkih oziroma njegovem
premoženjskem stanju, ki jih pridobi od potrošnika. Informacijo o zadolženosti potrošnika dajalec kredita pridobi iz zbirk
osebnih podatkov, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja
bančništvo, in do katerih ima lahko dostop v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Če se po sklenitvi kreditne pogodbe potrošnik in dajalec kredita dogovorita o spremembi skupnega zneska kredita,
mora dajalec kredita ponovno oceniti kreditno sposobnost potrošnika, kadar se skupni znesek kredita zviša za več kot petino
prvotno odobrenega zneska kredita.
9. člen
(dostop do zbirk osebnih podatkov)
(1) Dajalci kreditov, ki niso vključeni v sistem izmenjave
informacij o boniteti strank po zakonu, ki ureja bančništvo, so
za pridobitev informacije o zadolženosti potrošnika upravičeni
obdelovati podatke o:
1. zamudi pri izpolnitvi posamezne obveznosti nad
90 dni;
2. začetku postopka prisilne izterjave;
3. blokiranem plačilnem računu zaradi zamude pri izpolnitvi obveznosti in o deblokadi.
(2) Dajalec kredita lahko obdeluje podatke iz prejšnjega
odstavka za zadnjih 12 mesecev pred datumom zahteve za
poizvedbo o teh podatkih.
(3) Dajalci kreditov s sedežem v drugi državi članici
Evropske unije imajo dostop do podatkov iz prvega odstavka
tega člena pod enakimi pogoji kot dajalci kreditov, ki imajo
sedež v Republiki Sloveniji.
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(4) Če dajalec kredita na podlagi poizvedbe v zbirki osebnih podatkov zavrne vlogo potrošnika za kredit, ga mora nemudoma in brezplačno na papirju ali drugem trajnem nosilcu
podatkov obvestiti o pridobljenih informacijah iz zbirk osebnih
podatkov, razen če poseben zakon določa drugače.
IV. OBVEZNOSTI IN PRAVICE V ZVEZI
S KREDITNO POGODBO
10. člen
(obvezna vsebina in hramba kreditne pogodbe)
(1) Kreditna pogodba mora biti sklenjena pisno na papirju
ali drugem trajnem nosilcu podatkov. Vse pogodbene stranke
prejmejo izvod kreditne pogodbe brezplačno.
(2) Dajalec kredita mora ves čas trajanja kreditne pogodbe hraniti izvod sklenjene kreditne pogodbe na papirju ali
drugem trajnem nosilcu podatkov v poslovnih prostorih dajalca
kredita, v katerih se sklepajo kreditne pogodbe.
(3) Kreditna pogodba mora vsebovati te informacije:
1. vrsto potrošniškega kredita (npr. hipotekarni kredit,
finančni najem (lizing), odlog plačila, gotovinsko posojilo, prekoračitev na plačilnem računu);
2. firmo ali ime in sedež ali naslov dajalca kredita in kreditnega posrednika, če se pogodba sklepa s pomočjo kreditnega
posrednika;
3. skupni znesek kredita in pogoje črpanja;
4. obdobje trajanja kreditne pogodbe;
5. blago ali storitev in njeno vrednost, če gre za kredit v
obliki odloga plačila ali za povezano kreditno pogodbo;
6. kreditno obrestno mero in pogoje za njeno uporabo,
in če obstaja, indeks ali referenčno obrestno mero, če se uporablja za začetno kreditno obrestno mero, obdobja, pogoje in
postopke za spreminjanje kreditne obrestne mere. Kadar se
v različnih okoliščinah uporabljajo različne kreditne obrestne
mere, se informacije navedejo za vsako od njih;
7. efektivno obrestno mero in skupni znesek, ki ga mora
plačati potrošnik in je izračunan ob sklenitvi kreditne pogodbe,
z navedbo vseh predpostavk za izračun obresti;
8. znesek, število in pogostnost plačil, vrstni red dodelitve
plačil za različne zneske, ki jih dolguje potrošnik in so zaračunani po različnih kreditnih obrestnih merah, ter podatek o
obročnem ali anuitetnem odplačevanju kredita;
9. pravico potrošnika, da pri kreditni pogodbi z dogovorjenim postopnim odplačevanjem glavnice, sklenjeni za določen
čas, na njegovo zahtevo brezplačno med trajanjem kreditne
pogodbe pridobi izračun stanja kredita v obliki amortizacijskega
načrta, ki prikazuje dolgovane zneske in obdobja ter pogoje v
zvezi s plačilom teh zneskov, razčlenitev vsakega odplačila s
prikazom odplačila glavnice in obresti, izračunane na podlagi
kreditne obrestne mere, ter morebitne dodatne stroške. Če
obrestna mera ali dodatni stroški niso fiksni, mora načrt vsebovati navedbo o veljavnosti podatkov v načrtu do naslednje
spremembe kreditne obrestne mere ali dodatnih stroškov v
skladu s kreditno pogodbo;
10. stroške vodenja enega ali več računov za izvajanje
plačilnih transakcij in črpanj, razen če odprtje računa ni obvezno, stroške uporabe plačilnih sredstev za plačila in črpanja ter
druge stroške, ki izhajajo iz kreditne pogodbe, in pogoje, pod
katerimi se lahko ti stroški spremenijo;
11. stroške notarskih storitev, če obstajajo;
12. zamudno obrestno mero z navedbo pravila za njeno
prilagoditev in morebitne stroške pri zamudi ter opozorilo o
posledicah neplačanih dospelih plačil;
13. pravico potrošnika do predčasnega odplačila kredita
in pravico dajalca kredita do nadomestila ter način določitve
tega nadomestila;
14. izpisek, ki prikazuje obdobja in pogoje za plačilo
obresti ter periodičnih in neperiodičnih stroškov, če se stroški
in obresti plačujejo brez odplačila glavnice;
15. zavarovanja, če obstajajo;
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16. obstoj oziroma neobstoj pravice potrošnika do odstopa od pogodbe, obdobje trajanja in druge pogoje za njeno uveljavljanje, vključno z informacijami o obveznosti potrošnika do
plačila črpane glavnice in obresti v skladu s tretjim odstavkom
17. člena tega zakona in zneskom dnevnih obresti;
17. pravice potrošnika pri odstopu od povezane kreditne pogodbe in pogoje za njihovo uveljavljanje v skladu z
18. členom tega zakona;
18. pravico potrošnika do razdora in odpovedi kreditne pogodbe ter informacije o postopkih za uveljavljanje te pravice;
19. obstoj oziroma neobstoj zunajsodnih postopkov za
reševanje pritožb potrošnikov in drugih pravnih sredstev ter
pouk o možnostih njihovega uveljavljanja;
20. ime in naslov nadzornega organa, pristojnega za
nadzor nad dajalci kreditov in kreditnimi posredniki;
21. pri kreditnih pogodbah, pri katerih je obračun povezan
z uporabo tuje valute, navedbo tuje valute in vrsto tečaja, po
katerem se izračunava vrednost v domači valuti, z opozorilom,
da se ob spremembi tečaja lahko spremenijo tudi predvideni
zneski posameznih plačil;
22. druga pogodbena določila in pogoje.
(4) Potrošniku ni treba plačati stroškov, ki v kreditni pogodbi niso navedeni ali so navedeni nepopolno.
(5) Pri kreditnih pogodbah, pri katerih odplačila, ki jih opravi potrošnik, ne zagotavljajo takojšnjega ustreznega zmanjšanja skupnega zneska kredita, temveč se uporabijo za naložbe
pod pogoji, določenimi v kreditni ali pomožni pogodbi, morajo
informacije iz tretjega odstavka tega člena vsebovati tudi izjavo,
da kreditna pogodba ne zagotavlja jamstva tretje osebe za odplačilo celotnega zneska črpanega kredita po kreditni pogodbi,
razen če je bilo tako jamstvo predloženo.
(6) Potrošniška hipotekarna kreditna pogodba mora biti
sklenjena v obliki notarskega zapisa. Pri sklenitvi notarskega
zapisa mora biti osebno navzoč lastnik nepremičnine, na kateri
se ustanavlja hipoteka ali zemljiški dolg, če je lastnik nepremičnine potrošnik. Notar mora lastnika nepremičnine poučiti o
pravnih posledicah kreditne pogodbe in njenega zavarovanja
ter pravnih posledicah neplačila. Lastnik nepremičnine mora
na notarskem zapisu s podpisom potrditi, da je prejel notarjev
pouk v skladu s tem odstavkom.
11. člen
(spremembe kreditne obrestne mere in stroškov)
(1) Če je dogovorjena spremenljiva obrestna mera za celotno ali posamezno obdobje trajanja kreditne pogodbe, mora
dajalec kredita pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu
podatkov potrošnika brezplačno obvestiti o spremembi kreditne obrestne mere pred začetkom veljavnosti spremembe. V
obvestilu se navedejo znesek odplačil od začetka veljavnosti
nove kreditne obrestne mere ter morebitne spremembe števila
in pogostnosti odplačil.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se obvestilo o spremembi kreditne obrestne mere potrošniku pošilja periodično,
če je sprememba posledica spremembe referenčne obrestne
mere, nova referenčna obrestna mera pa je javno objavljena
in dostopna v poslovnih prostorih dajalca kredita, v katerih se
sklepajo kreditne pogodbe.
(3) Če v kreditni pogodbi ni navedeno, pod katerimi pogoji
se obrestne mere ali stroški lahko spremenijo, jih dajalec kredita ne sme spreminjati v škodo potrošnika.
12. člen
(informacije pri dovoljeni možnosti prekoračitve)
(1) Pri kreditni pogodbi z možnostjo prekoračitve stanja na
plačilnem računu mora pogodba vsebovati te informacije:
1. vrsto potrošniškega kredita;
2. firmo ali ime in sedež ali naslov dajalca kredita;
3. skupni znesek kredita;
4. obdobje trajanja kreditne pogodbe;
5. kreditno obrestno mero in pogoje, ki urejajo uporabo
kreditne obrestne mere, ter če obstaja, indeks ali referenčno
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obrestno mero, ki se uporablja za začetno kreditno obrestno
mero;
6. obdobja in pogoje, pod katerimi se kreditna obrestna
mera spremeni; kadar se v različnih okoliščinah uporabljajo
različne kreditne obrestne mere, se informacije navedejo za
vsako od njih;
7. efektivno obrestno mero in skupne stroške, ki jih mora
plačati potrošnik, izračunane ob sklenitvi kreditne pogodbe,
pri čemer se navedejo tudi vse predpostavke, uporabljene za
izračun v skladu z drugim odstavkom 22. člena tega zakona;
8. opozorilo, da dajalec kredita lahko kadar koli zahteva
odplačilo celotnega zneska kredita;
9. stroške, ki nastanejo s sklenitvijo kreditne pogodbe, in
pogoje, pod katerimi se lahko stroški spremenijo.
(2) Dajalec kredita mora potrošniku na izpisku o stanju na
plačilnem računu na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov redno sporočati te informacije:
1. obdobje, na katero se nanaša izpisek o stanju na plačilnem računu;
2. zneske in datume črpanj;
3. stanje in datum prejšnjega izpiska o stanju na plačilnem
računu;
4. novo stanje;
5. datume in zneske opravljenih plačil potrošnika;
6. uporabljeno kreditno obrestno mero;
7. nastale stroške;
8. najmanjši znesek, ki ga mora plačati potrošnik.
(3) Dajalec kredita mora potrošnika obvestiti tudi o povišanju kreditne obrestne mere ali drugih plačljivih stroškov v
skladu s prvim in drugim odstavkom prejšnjega člena.
13. člen
(molče dovoljena prekoračitev)
(1) Pri molče dovoljeni prekoračitvi stanja na plačilnem
računu mora dajalec kredita v pogodbi o plačilnem računu
navesti vsaj kreditno obrestno mero in pogoje, pod katerimi se
uporablja, indeks ali referenčno obrestno mero, če obstaja, vse
stroške, ki nastanejo od trenutka prekoračitve, ter pogoje, pod
katerimi se ti stroški lahko spremenijo. Dajalec kredita mora te
informacije potrošniku redno zagotavljati pisno na papirju ali
drugem trajnem nosilcu podatkov.
(2) Ob prekoračitvi stanja na plačilnem računu potrošnika, ki traja več kot mesec dni, mora dajalec kredita potrošnika
nemudoma obvestiti na papirju ali drugem trajnem nosilcu
podatkov o prekoračitvi, višini prekoračenega zneska, kreditni
obrestni meri, morebitnih pogodbenih kaznih, stroških in zamudnih obrestih.
(3) Če dajalec kredita ravna v nasprotju s tem členom,
potrošniku ni treba dajalcu kredita plačati stroškov ali obresti.
V. RAZDOR, ODPOVED, ODSTOP, PREDČASNO
ODPLAČILO IN PRENOS PRAVIC
14. člen
(razdor kreditne pogodbe, kadar jo razdre potrošnik)
(1) Če kreditna pogodba ni sklenjena v skladu s prvim,
tretjim, petim in šestim odstavkom 10. člena ali prvim odstavkom 12. člena tega zakona, jo lahko potrošnik z enostransko
izjavo razdre.
(2) Če potrošnik v enem mesecu od plačila prve obveznosti po pogodbi ne izjavi, da razdira pogodbo v skladu s prejšnjim
odstavkom, se šteje, da pri kreditni pogodbi vztraja.
(3) Pri razdoru kreditne pogodbe mora dajalec kredita
potrošniku vrniti vse plačane zneske v osmih dneh od prejema
izjave potrošnika. Če je potrošnik že črpal kredit, mora dajalcu
kredita v istem roku vrniti črpan kredit, če mu je izjavo izročil
neposredno, oziroma v desetih dneh od oddaje izjave, če je
izjavo poslal po elektronski ali priporočeni pošti. Potrošniku ni
treba plačati obresti oziroma drugih stroškov ali dajatev, povezanih z odobrenim ali črpanim kreditom.
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15. člen
(razdor kreditne pogodbe, kadar jo razdre dajalec kredita)
(1) Dajalec kredita lahko zahteva plačilo preostalih odplačil pred njihovo zapadlostjo ali z enostransko izjavo razdre
pogodbo, če je potrošnik v zamudi s plačilom začetnega ali
dveh zaporednih odplačil.
(2) Pred izjavo o razdoru pogodbe mora dajalec kredita
potrošniku na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov določiti primeren dodatni rok za plačilo zapadlih obveznosti, ki ne
sme biti krajši od 15 dni.
(3) Dajalec kredita lahko razdre pogodbo, če potrošnik
ne plača zapadlih obveznosti v dodatnem roku iz prejšnjega
odstavka.
(4) Če dajalec kredita zahteva plačilo preostalih odplačil
pred njihovo zapadlostjo ali z enostransko izjavo razdre pogodbo, se obveznost plačila določi v skladu s prvim odstavkom
19. člena tega zakona.
(5) Potrošnik mora za zapadle kreditne obveznosti za čas
od nastanka zamude do dneva plačila plačati dajalcu kredita
zamudne obresti, obračunane po predpisani obrestni meri zamudnih obresti.
16. člen
(odpoved in prekinitev kreditne pogodbe za nedoločen čas)
(1) Potrošnik lahko kadar koli in brezplačno odpove kreditno pogodbo, katere trajanje ni določeno, razen če sta se potrošnik in dajalec kredita v pogodbi dogovorila o odpovednem
roku, ki ne sme biti daljši od enega meseca.
(2) Dajalec kredita lahko odpove kreditno pogodbo, katere trajanje ni določeno, če sta se potrošnik in dajalec kredita
o tem izrecno dogovorila v pogodbi z najmanj dvomesečnim
odpovednim rokom, tako da potrošniku pošlje obvestilo pisno
na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov.
(3) Dajalec kredita lahko iz utemeljenih razlogov potrošniku začasno prekine črpanje kredita, če sta se v kreditni pogodbi, katere trajanje ni določeno, o tem izrecno dogovorila. O
odvzemu pravice do nadaljnjega črpanja kredita mora dajalec
kredita potrošnika obvestiti pisno na papirju ali drugem trajnem
nosilcu podatkov pred prekinitvijo črpanja ali najpozneje takoj
po njem, razen če drug zakon določa drugače.
17. člen
(pravica do odstopa od kreditne pogodbe
brez navedbe razloga)
(1) Potrošnik lahko odstopi od kreditne pogodbe brez
navedbe razloga tudi, kadar je kredit že črpal, v 14 dneh od
dneva sklenitve kreditne pogodbe oziroma od dneva, ko prejme
informacije iz tretjega in petega odstavka 10. člena tega zakona, če je ta dan poznejši kot dan sklenitve kreditne pogodbe. Pri
povezani kreditni pogodbi se lahko rok za odstop od pogodbe
na izrecno zahtevo potrošnika skrajša na tri dni.
(2) Potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe z obvestilom pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu
podatkov, ki ga pošlje dajalcu kredita v rokih iz prejšnjega
odstavka.
(3) Če potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe po črpanju kredita, mora dajalcu kredita plačati glavnico in
obresti, obračunane na to glavnico, od dneva, ko je bil kredit
črpan, do dneva, ko je glavnica odplačana, brez nepotrebnega
odlašanja ali najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je dajalcu kredita poslal obvestilo o odstopu. Obresti črpanega dela kredita se
izračunajo na podlagi dogovorjene kreditne obrestne mere.
(4) Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu dajalec kredita
ne sme zaračunati nobenih drugih stroškov, razen morebitnih
nepovratnih stroškov, ki jih je dajalec kredita plačal v postopku
pred sodišči, upravnimi organi ali osebami z javnim pooblastilom.
(5) Če dajalec kredita ali tretja oseba na podlagi dogovora
med tretjo osebo in dajalcem kredita opravi pomožno storitev,
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ki je povezana s kreditno pogodbo, pogodba o pomožni storitvi potrošnika preneha zavezovati, če odstopi od kreditne
pogodbe.
(6) Če ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe
po tem zakonu, se ne glede na 43.č, 43.d člen in prvi odstavek 46.c člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS,
št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 86/09) ter
111. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 –
uradno prečiščeno besedilo) za odstop od kreditne pogodbe
uporablja ta zakon.
18. člen
(odstop od povezane kreditne pogodbe)
(1) Povezana kreditna pogodba preneha veljati z dnem,
ko potrošnik uveljavi pravico do odstopa od pogodbe o prodaji
blaga ali opravljanju storitev v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov.
(2) Potrošnik lahko proti dajalcu kredita ugovarja zavrnitvi
plačila in uveljavlja druge ugovore, ki izvirajo iz pogodbe o
prodaji blaga ali opravljanju storitev, če se blago ali storitve ne
zagotovijo, se zagotovijo le delno ali niso v skladu s pogodbo
o prodaji blaga ali opravljanju storitev, če sta ta pogodba in
kreditna pogodba med seboj povezani.
(3) Ugovore iz prejšnjega odstavka lahko potrošnik uveljavlja proti dajalcu kredita samo, če jih je pred tem uveljavljal
proti prodajalcu blaga ali izvajalcu storitve.
19. člen
(predčasno odplačilo)
(1) Potrošnik ima pravico, da kadar koli v celoti ali delno
izpolni svoje obveznosti po kreditni pogodbi. V tem primeru je
upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v delu, ki
ga sestavljajo obresti in stroški preostalega obdobja trajanja
pogodbe, tako da se od zneska sedanje vrednosti obveznosti
predčasnega plačila (diskontirane) kredita odšteje sedanja vrednost (valorizirana) pogodbenih obresti, vključno z morebitnimi
stroški, ki bi tekle od dneva predčasnega plačila do dneva
zapadlosti plačila po pogodbi, če so bili pogodbene obresti in
stroški za to obdobje že obračunani in zajeti v plačila, ki jih je
plačal potrošnik. Dajalec kredita mora potrošniku na razumljiv
način predstaviti zmanjšanje obresti in drugih stroškov, ki bi
nastalo s celotnim ali delnim predčasnim odplačilom kredita.
Dogovorjena določila o obrestni meri se ne smejo spremeniti
v škodo potrošnika.
(2) Pri predčasnem odplačilu kredita je dajalec kredita
upravičen do pravičnega nadomestila morebitnih stroškov, ki
so neposredno povezani s predčasnim odplačilom kredita, če
se predčasno odplačilo izvede za obdobje, za katero je bila
določena fiksna kreditna obrestna mera.
(3) Nadomestilo ne sme presegati 1% zneska predčasno
odplačane glavnice, če potrošnik predčasno odplača kredit več
kot eno leto pred končno dospelostjo kreditne pogodbe. Če je
do končne dospelosti kreditne pogodbe eno leto ali manj kot
eno leto, nadomestilo ne sme presegati 0,5% zneska predčasno odplačane glavnice.
(4) Nadomestilo lahko dajalec kredita zahteva pod pogojem, da vsota predčasnih odplačil v 12 mesecih presega
10.000 eurov.
(5) Nadomestila za predčasno odplačilo dajalec kredita
ne sme zahtevati, če:
1. se je odplačilo opravilo po zavarovalni pogodbi, ki zagotavlja jamstvo za odplačilo kredita;
2. gre za kreditne pogodbe z dovoljeno prekoračitvijo
stanja na plačilnem računu;
3. se predčasno odplačilo opravi v obdobju, za katero ni
določena fiksna kreditna obrestna mera;
4. so v pogodbi nepopolne informacije o trajanju kreditne
pogodbe, pravici do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga
ali izračunu nadomestila za predčasno odplačilo.
(6) Nadomestilo za predčasno odplačilo ne sme presegati
zneska obresti, ki bi jih potrošnik plačal v obdobju med predča-
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snim odplačilom in dogovorjenim datumom prenehanja trajanja
kreditne pogodbe.
20. člen
(odstop terjatev)
(1) Pri odstopu terjatev iz kreditnih pogodb po tem zakonu
tretji osebi, prevzemniku, je potrošnik zoper njega upravičen
uveljavljati vse pravice in ugovore, ki jih ima zoper prvotnega
dajalca kredita, vključno s pobotom.
(2) Pogodbe o odstopu terjatev iz kreditnih pogodb iz
prejšnjega odstavka, ki bi zmanjševale pravice potrošnika iz
prejšnjega odstavka, so nične.
(3) Dajalec kredita ne sme odstopiti terjatev tretji osebi,
prevzemniku, razen če je prevzemnik dajalec kreditov in izpolnjuje vse pogoje po tem zakonu.
(4) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za dajalce
kreditov, ki pridobijo dovoljenje za opravljanje bančnih storitev
na podlagi zakona, ki ureja bančništvo.
(5) Odstopnik terjatve mora o odstopu terjatve potrošnika
obvestiti pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov,
razen če dajalec kredita v dogovoru s prevzemnikom še naprej
opravlja storitev iz tega kredita v imenu prevzemnika in za
njegov račun.
(6) Dajalec kredita mora pri odstopu terjatev ves čas
trajanja kreditne pogodbe hraniti vsaj kopijo sklenjene kreditne
pogodbe.
21. člen
(omejitve pri zavarovanju)
(1) V zvezi s kreditnimi pogodbami je prepovedano zavarovanje plačil, ki potrošnika zavezuje k izdaji ali sprejemu
bianko menice ali čeka ali drugega plačilnega instrumenta, ki
ima po svoji naravi podobne učinke.
(2) Potrošnik lahko od dajalca kredita zahteva vrnitev
katerega koli plačilnega instrumenta iz prejšnjega odstavka, ki
mu ga je izročil zaradi zavarovanja plačil.
(3) Dajalec kredita mora potrošniku povrniti vso škodo, ki
je posledica uporabe instrumenta zavarovanja plačil iz prvega
odstavka tega člena.
VI. EFEKTIVNA OBRESTNA MERA
22. člen
(predpostavke za izračun)
(1) Efektivna obrestna mera, ki na letni ravni izraža vpliv,
ki ga imajo na skupno ceno denarja vsa obstoječa ali prihodnja
upravičenja in obveznosti (črpanj, odplačil in stroškov), o katerih sta se dajalec kredita in potrošnik dogovorila, se izračuna
tako, kot je določeno v 23. členu tega zakona.
(2) Za izračun efektivne obrestne mere se upoštevajo skupni stroški kredita za potrošnika, razen dajatev in stroškov, ki jih
mora potrošnik plačati pri nakupu blaga ali storitev ne glede na
to, ali gre za kreditno ali gotovinsko transakcijo, ter stroškov, ki
jih potrošnik plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz kreditne
pogodbe. Stroški vodenja računa, na katerem se evidentirajo
plačilne transakcije in črpanja, stroški uporabe plačilnih sredstev za plačilne transakcije in črpanja ter drugi stroški v zvezi
s plačilnimi transakcijami se vključijo v skupne stroške kredita
potrošniku, razen če odprtje računa ni obvezno in so stroški
računa ločeno prikazani v kreditni pogodbi ali drugi pogodbi,
sklenjeni s potrošnikom.
(3) Efektivna obrestna mera se izračuna glede na dogovorjeno časovno obdobje kreditne pogodbe ter glede na pogoje
in roke za izpolnitev obveznosti dajalca kredita in potrošnika,
kot so navedeni v kreditni pogodbi.
(4) Pri kreditnih pogodbah, v katerih se dovoljuje sprememba kreditne obrestne mere in morebitnih drugih stroškov, ki
so zajeti v efektivni obrestni meri in katerih dinamiko v trenutku
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izračuna ni mogoče natančno predvideti, se efektivna obrestna
mera izračuna ob predpostavki, da kreditna obrestna mera in
stroški, ki vplivajo na efektivno obrestno mero, ostanejo enaki
začetni višini in se uporabljajo do poteka veljavnosti kreditne
pogodbe.
(5) Pri izračunu efektivne obrestne mere se upoštevajo tudi dodatne predpostavke v skladu s tretjim odstavkom
24. člena tega zakona.
23. člen
(način izračuna)
(1) Efektivna obrestna mera se izračuna kot letna diskontna stopnja, ki izenači sedanjo vrednost vseh črpanj kredita s sedanjo vrednostjo vseh odplačil in stroškov na podlagi
enačbe:

Ck

m

∑ (1 + EOM )
k =1

Dl

m'

tk

=∑
l =1

(1 + EOM )

sl

pri čemer je:
EOM = efektivna obrestna mera;
m = zaporedna številka zadnjega črpanja oziroma število
vseh črpanj, tranš, če se kredit črpa postopoma; drugače je
m = 1;
k = zaporedna številka črpanja, pri čemer je 1 ≤ k ≤ m;
Ck = znesek k‑tega črpanja;
tk = trajanje časovnega presledka, izraženo v letih ali delih
leta, med datumom prvega črpanja in datumom vsakega posameznega naslednjega črpanja, pri čemer je t1 = 0;
m’ = zaporedna številka zadnjega plačila kredita, obresti
ali stroškov oziroma skupno število vseh plačil;
l = zaporedna številka plačila kredita, obresti ali stroškov;
Dl = znesek posameznega plačila kredita, obresti ali stroškov;
sl = trajanje časovnega presledka, izraženo v letih ali
delih leta, med datumom prvega črpanja in datumom vsakega
posameznega plačila kredita, obresti ali stroškov;
∑ = vsota.
(2) Pri izračunu efektivne obrestne mere v skladu s prejšnjim odstavkom se upošteva naslednje:
1. zneski, ki jih plačata stranki ob različnih časih, so lahko
različni in se lahko plačajo v različnih časovnih presledkih;
2. začetni datum je datum prvega črpanja;
3. časovni presledki med datumi, ki se uporabljajo pri
izračunu, se izrazijo v letih oziroma delih leta. Šteje se, da ima
leto 365 dni (ali 366 v prestopnih letih) – sistem (K, 365/366).
Če je to povezano z naravo posla ali če ni natančnih podatkov o
dospevanju plačil, se šteje, da ima leto 52 enakih tednov ali 12
enakih mesecev. Šteje se, da ima enak mesec 30,41666 dneva
(tj. 365/12) ne glede na to, ali je leto prestopno ali ne;
4. rezultat se zapiše z natančnostjo vsaj dveh decimalk v
odstotnem zapisu, pri čemer se zaokroženje opravi po matematičnih pravilih (če je prva neizpisana vrednost 5 ali več, se
zadnja ohranjena vrednost zaokroži navzgor);
5. enačba iz prejšnjega odstavka se z uvedbo enotnega
simbola Pi za pozitivni ali negativni denarni tok, ki nastopi kot
posledica i‑tega od skupaj N = m + m' poslovnih dogodkov (na
primer črpanj (dela) kredita, plačil stroškov ali anuitet), lahko
preoblikuje v:
N

Pi

N

∑ (1 + EOM ) =∑
i =1

ti

i =1

Pi

(1 + EOM )(

d i − d1 ) /365

=0

Efektivna obrestna mera je tako letna diskontna stopnja, ki
povzroči, da je sedanja vrednost vseh upoštevanih pozitivnih
in negativnih denarnih tokov danega kreditnega posla enaka
nič (0).
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(3) Dajalec kredita mora pri izračunu efektivne obrestne
mere upoštevati naslednje dodatne predpostavke:
1. če daje kreditna pogodba potrošniku možnost prostega
črpanja, se šteje, da je znesek kredita črpan takoj in v celoti;
2. če kreditna pogodba predvideva črpanja z različnimi
stroški ali kreditnimi obrestnimi merami, se šteje, da je celotni
znesek kredita črpan po najvišji kreditni obrestni meri in najvišjih stroških, ki jih predvideva pogodba;
3. če daje kreditna pogodba potrošniku možnost prostega
črpanja odobrenega zneska kredita v določenem obdobju, se
za izračun efektivne obrestne mere šteje, da bo celoten znesek
črpan na prvi dan tega obdobja. Če sta se pogodbeni stranki
dogovorili za natančno dinamiko črpanja kredita v več delih,
se tudi pri izračunu efektivne obrestne mere upošteva tako
določena dinamika črpanja;
4. če časovni načrt odplačevanja kredita ni določen, se
šteje, da traja odplačilna doba kredita eno leto in da ga je treba
odplačati v 12 enakih mesečnih anuitetah;
5. če je časovni načrt odplačevanja kredita določen, vendar lahko potrošnik sam določi višino posameznih zneskov
odplačil, se šteje, da znesek vsakega odplačila ustreza najnižjemu znesku, ki ga pogodba določa;
6. če kreditna pogodba določa več kot en rok črpanja ali
odplačila kredita, se šteje, da sta črpanje in odplačilo kredita
izvedeni ob prvem roku, ki je določen v kreditni pogodbi;
7. če v kreditni pogodbi ni dogovorjen skupni znesek kredita, se šteje, da odobreni znesek kredita znaša 500 eurov;
8. pri kreditni pogodbi z dovoljeno prekoračitvijo stanja
na plačilnem računu potrošnika se šteje, da je celoten znesek
kredita črpan za celotno obdobje trajanja kreditne pogodbe.
Pri kreditni pogodbi, katere trajanje ni določeno, se šteje, da je
kreditna pogodba sklenjena za tri mesece;
9. če dajalec kredita ponudi različne obrestne mere in
stroške za določeno obdobje ali znesek, se upoštevajo najvišja
obrestna mera in najvišji stroški v celotnem obdobju trajanja
kreditne pogodbe;
10. če je v kreditni pogodbi v začetnem obdobju dogovorjena fiksna kreditna obrestna mera in se ob izteku obdobja fiksne kreditne obrestne mere določi nova spremenljiva
kreditna obrestna mera, ki se periodično prilagaja v skladu z
dogovorjenim indeksom ali referenčno obrestno mero, se šteje,
da je ob izteku obdobja fiksne kreditne obrestne mere kreditna
obrestna mera enaka tisti, ki se izračuna iz vrednosti dogovorjenega indeksa ali referenčne obrestne mere ob izračunu
efektivne obrestne mere.
24. člen
(najvišja dopustna efektivna obrestna mera)
(1) Če je dajalec kredita oseba, ki ni banka ali hranilnica
po zakonu, ki ureja bančništvo, lahko znaša efektivna obrestna
mera na dan sklenitve pogodbe največ 200% zadnje povprečne
efektivne obrestne mere, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, za potrošniške kredite uporabljajo banke in hranilnice
in jo za kreditni razred, v katerega po merilih tretjega in četrtega
odstavka tega člena spada kredit, objavi Banka Slovenije.
(2) Če je v kreditni pogodbi določena višja efektivna
obrestna mera od 200% povprečne efektivne obrestne mere,
določene v prejšnjem odstavku, se šteje, da je bila med potrošnikom in dajalcem kreditov dogovorjena efektivna obrestna
mera, ki znaša 200% povprečne efektivne obrestne mere bank
in hranilnic za potrošniške kredite.
(3) Povprečne efektivne obrestne mere bank in hranilnic
za potrošniške kredite objavlja Banka Slovenije dvakrat letno
v Uradnem listu Republike Slovenije za naslednje ročnosti in
zneske:
– dva meseca, 200 eurov (I. razred);
– štiri mesece, 500 eurov (II. razred);
– šest mesecev, 1000 eurov (III. razred);
– 12 mesecev, 2000 eurov (IV. razred);
– 36 mesecev, 4000 eurov (V. razred);
– deset let, 20.000 eurov (VI. razred).
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(4) Kredit, ki se ne uvršča v nobeno od kombinacij ročnosti in zneska iz prejšnjega odstavka, se razvrsti v tisti razred,
v katerem njegova ročnost in njegov znesek ne presežeta
zgornje mejne vrednosti za ta razred.
VII. POSREDOVANJE POTROŠNIŠKIH KREDITOV
25. člen
(obveznosti kreditnega posrednika)
(1) Kreditni posrednik mora imeti z dajalcem kreditov
sklenjeno pogodbo o posredovanju.
(2) Kreditni posrednik mora pri oglaševanju in v dokumentaciji, ki je namenjena potrošniku, navesti obseg svojih pooblastil z navedbo, ali sodeluje z enim ali več dajalci kreditov.
(3) Potrošnik v razmerju do kreditnega posrednika nima
nobene obveznosti za plačilo storitev posredovanja. Kreditni
posrednik sporoči stroške posredovanja dajalcu kredita, ki jih
vključi v izračun efektivne obrestne mere.
26. člen
(pogoji za kreditne posrednike)
(1) Kreditni posredniki morajo izpolnjevati pogoje, ki jih
za opravljanje njihove dejavnosti s sklepom predpiše Banka
Slovenije, če gre za kreditne posrednike bank in hranilnic, in
s pravilnikom minister, pristojen za gospodarstvo, če gre za
kreditne posrednike drugih dajalcev kreditov.
(2) S pravilnikom iz prejšnjega odstavka se predpišejo
zlasti:
1. pridobitev in izkazovanje statusa kreditnega posrednika;
2. pooblastila kreditnega posrednika v razmerju do dajalca kredita in potrošnika;
3. odgovornost dajalca kredita in kreditnega posrednika
pri prekoračitvi pooblastil kreditnega posrednika ali povzročeni
škodi potrošniku;
4. obveznost vodenja evidenc o kreditnih posrednikih in
poslih, sklenjenih s posredovanjem;
5. obveznost poročanja o kreditnih posrednikih in poslih,
sklenjenih s posredovanjem.
VIII. OBVEZNA NARAVA DOLOČB TEGA ZAKONA
27. člen
(ničnost pogodbe oziroma pogodbenega določila)
(1) Nično je vsako pogodbeno določilo, ki je v nasprotju s
tem zakonom in je v škodo potrošnika.
(2) Določbe tega zakona se neposredno uporabljajo, če
so določila kreditne pogodbe nejasna, nepopolna ali v nasprotju s tem zakonom in v škodo potrošnika.
(3) Kreditna pogodba, ki jo dajalec kredita sklene brez
dovoljenja urada, pristojnega za varstvo potrošnikov, je nična,
pri čemer je dajalec kredita upravičen samo do vračila že črpanega dela skupnega zneska kredita.
28. člen
(preprečevanje izogibanja določbam zakona)
(1) Vključevanje kreditnih pogodb, ki spadajo v področje
uporabe tega zakona, v pogodbe, katerih značilnosti ali namen
bi lahko omogočili izogibanje njegovi uporabi, ni dovoljeno.
(2) Več pogodb istega dajalca kredita, ki z ekonomskega
vidika sestavljajo celoto, zlasti v primeru porazdelitve zneska
kredita na več pogodb ali sklenitve več zaporednih pogodb, se
v smislu tega zakona štejejo kot ena pogodba.
(3) Pogodbeno razmerje, pri katerem je potrošnik prodajalec in kupec oziroma najemojemalec po pogodbi o finančnem
najemu (lizing) iste stvari, se šteje za kreditno pogodbo po tem
zakonu.
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(4) Stvari, ki jih je dajalec kreditov oziroma najemodajalec
po pogodbi o finančnem najemu (lizing) pridobil pri pravnih
poslih iz prejšnjega odstavka in pri katerih ima že sklenjeno
obveznost odtujitve stvari istemu potrošniku, ne sme obremeniti
s stvarnimi pravicami drugih.
(5) Kadar se omejitev iz prejšnjega odstavka nanaša na
nepremičnino, mora dajalec kredita oziroma najemodajalec pri
finančnem najemu (lizing) na tej nepremičnini vpisati pravico
prepovedi obremenitve ali odtujitve nepremičnine v korist kupca oziroma najemojemalca po pogodbi o finančnem najemu
(lizing).
IX. DAJALEC KREDITOV
29. člen
(dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja)
(1) Dajalec kredita mora pred začetkom opravljanja storitev potrošniškega kreditiranja pridobiti dovoljenje za opravljanje
teh storitev.
(2) Dovoljenja ne potrebujejo:
1. banke in hranilnice, ki pridobijo dovoljenje za opravljanje bančnih storitev po zakonu, ki ureja bančništvo;
2. javni stanovanjski skladi;
3. dajalci kreditov, ki dajejo kredite le svojim zaposlenim;
4. nepridobitne organizacije, ki dajejo kredite le za socialne in izobraževalne namene, pod pogojem, da gre za kredite,
za katere se ta zakon ne uporablja.
30. člen
(izdaja in podaljšanje dovoljenja)
(1) Dovoljenje izda ali podaljša urad, pristojen za varstvo
potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: urad), na zahtevo vlagatelja po pravilih splošnega upravnega postopka.
(2) Urad izda ali podaljša dovoljenje, če vlagatelj zahteve
za pridobitev dovoljenja izpolnjuje kadrovske, organizacijske,
tehnične in druge pogoje za opravljanje storitev potrošniškega
kreditiranja.
(3) Urad zavrne vlogo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja, če:
1. vlagatelj ne izpolnjuje predpisanih kadrovskih, organizacijskih, tehničnih in drugih pogojev za opravljanje storitev
potrošniškega kreditiranja;
2. je vlagatelj oseba, ki ji je bilo dovoljenje odvzeto;
3. je vlagatelj oseba, katere odgovorna oseba je bila
pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje goljufije oziroma
oderuštva;
4. je bil vlagatelj ali je bila njegova odgovorna oseba kaznovana v skladu z 2., 4., 6., 7., 8., 10., 13., 14., 15., 18., 19. in
20. točko prvega odstavka 39. člena tega zakona.
(4) Urad izda dovoljenje za tri leta z možnostjo podaljšanja. Dovoljenje se podaljša za nadaljnja tri leta, če dajalec
kredita izpolnjuje kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje
ter pred potekom treh let od pridobitve oziroma od zadnjega
podaljšanja dovoljenja uradu ponovno predloži vsa dokazila o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sicer mu dovoljenje preneha
veljati.
(5) Kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje,
ki jih mora izpolnjevati vlagatelj, podrobneje predpiše minister,
pristojen za gospodarstvo.
31. člen
(izdaja nalepke)
(1) Urad dajalcu kredita, ki je pridobil dovoljenje, izda
nalepko, ki izkazuje pridobitev dovoljenja. Urad izda toliko nalepk, kot je v vlogi navedenih naslovov, ki izpolnjujejo pogoje
iz drugega odstavka prejšnjega člena in na katerih se bodo
sklepale kreditne pogodbe.
(2) Obliko in vsebino nalepke, pravila ravnanja z nalepko
ter pravila glede pridobitve novih ali dodatnih nalepk in vračila
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pridobljenih nalepk predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.
32. člen
(odvzem dovoljenja urada)
(1) Urad odvzame dovoljenje na predlog Tržnega inšpektorata Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tržni inšpektorat), če:
1. je dajalcu kreditov izdana odločba na podlagi šestega
in sedmega odstavka 34. člena tega zakona;
2. dajalec kredita stori prekršek iz 20. točke prvega odstavka 39. člena tega zakona.
(2) Urad odvzame dovoljenje, če dajalec kredita tudi po
prejetem pozivu k izpolnitvi obveznosti poročanja te obveznosti
ne izpolni (drugi odstavek 37. člena tega zakona).
(3) Postopek odvzema dovoljenja se izvede po zakonu, ki
ureja splošni upravni postopek.
(4) Ko je odločba o odvzemu dovoljenja dokončna, mora
dajalec kredita, ki mu je bilo odvzeto dovoljenje, takoj odstraniti
nalepko. Če je ne odstrani, jo na stroške dajalca kredita odstrani tržni inšpektorat.
33. člen
(nadzor Banke Slovenije)
Nadzor nad dajalci kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja po zakonu, ki ureja bančništvo, in nad njihovimi kreditnimi
posredniki opravlja Banka Slovenije, ki je hkrati tudi prekrškovni
organ.
34. člen
(nadzor tržnega inšpektorata)
(1) Nadzor nad dajalci kreditov, ki poslujejo na podlagi
dovoljenja, ki ga izda urad, in nad njihovimi kreditnimi posredniki opravlja tržni inšpektorat, ki mora o ugotovljenih kršitvah
obvestiti urad.
(2) Tržni inšpektor ali inšpektorica (v nadaljnjem besedilu:
inšpektor) lahko pri opravljanju nadzora od dajalca kredita ali
kreditnega posrednika zahteva vpogled v sklenjene pogodbe
in njihove kopije. Če sklenjenih kreditnih pogodb ni v poslovnih
prostorih dajalca kredita, v katerih se sklepajo, jih mora dajalec
kredita inšpektorju predložiti najpozneje naslednji delovni dan
po opravljenem inšpekcijskem pregledu.
(3) Pri odstopu terjatev iz kreditnih pogodb mora dajalec
kredita tržnemu inšpektorju na zahtevo predložiti kopije sklenjenih kreditnih pogodb, katerih terjatve so bile odstopljene
prevzemniku.
(4) Dajalec kredita mora tržnemu inšpektorju na zahtevo
predložiti dokaze, da je ocenil kreditno sposobnost potrošnika.
Šteje se, da je ni ocenil, če inšpektorju ne predloži dokazov
najpozneje naslednji delovni dan po opravljenem inšpekcijskem
pregledu.
(5) Tržni inšpektor pri nadzoru nad dajalcem kredita z
odločbo prepove sklepanje kreditnih pogodb po tem zakonu
do odprave pomanjkljivosti, če ugotovi, da:
1. dajalec kredita potrošniku pred sklenitvijo kreditne pogodbe ni zagotovil predhodnih informacij v skladu s 6. členom
tega zakona;
2. je dajalec kredita ocenil kreditno sposobnost potrošnika na podlagi osebnih podatkov, ki jih je pridobil drugače, kot
določa ta zakon (8. in 9. člen);
3. kreditna pogodba ni sklenjena pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov (10. člen);
4. potrošniška hipotekarna kreditna pogodba ni sklenjena
v obliki notarskega zapisa (10. člen);
5. kreditna pogodba ne vsebuje predpisanih informacij iz
tretjega odstavka 10. člena in prvega odstavka 12. člena tega
zakona;
6. dajalec kredita potrošnika ni obvestil o spremembi kreditne obrestne mere v skladu z 11. členom tega zakona;
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7. dajalec kredita pri molče dovoljeni prekoračitvi stanja
na plačilnem računu potrošniku ni zagotovil predpisanih informacij v skladu s prvim in drugim odstavkom 13. člena tega
zakona;
8. dajalec kredita ob razdoru kreditne pogodbe potrošniku
ne vrne vseh plačanih zneskov v skladu s tretjim odstavkom
14. člena tega zakona;
9. dajalec kredita ob odstopu od pogodbe potrošniku zaračuna nadomestilo v nasprotju s četrtim odstavkom 17. člena
tega zakona;
10. dajalec kredita ob predčasnem odplačilu kredita potrošniku zaračuna nadomestilo v nasprotju z 19. členom tega
zakona.
(6) Tržni inšpektor dajalcu kredita z odločbo prepove
sklepanje kreditnih pogodb po tem zakonu in uradu da predlog
za odvzem dovoljenja, če ugotovi, da:
1. dajalec kredita ni ocenil potrošnikove kreditne sposobnosti (8. člen);
2. dajalec kredita ob sklenitvi kreditne pogodbe od potrošnika zahteva izdajo ali sprejem bianko menice ali čeka ali
drugega plačilnega instrumenta, ki ima po svoji naravi podobne
učinke (21. člen);
3. dajalec kredita izračunava efektivno obrestno mero ali
skupne stroške kredita v nasprotju z 22. in 23. členom tega
zakona;
4. s kreditno pogodbo dogovorjena efektivna obrestna
mera presega najvišjo dopustno efektivno obrestno mero, kot
to določa 24. člen tega zakona;
5. kreditna pogodba vsebuje pogodbeno določilo, ki je v
nasprotju s tem zakonom in v škodo potrošnika (27. člen);
6. se dajalec kredita poskuša izogibati določbam zakona,
kot je to opredeljeno v 28. členu tega zakona;
7. dajalec kredita v nasprotju s tem zakonom odobrava
kredite brez dovoljenja (29. člen);
8. dajalec kredita inšpektorju ne predloži sklenjenih kreditnih pogodb v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(7) Če tržni inšpektor več kot enkrat med veljavnostjo
dovoljenja pri istem dajalcu kredita ugotovi pomanjkljivost iz
petega odstavka tega člena, dajalcu kreditov z odločbo prepove sklepanje kreditnih pogodb po tem zakonu in uradu da
predlog za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti storitev
potrošniškega kreditiranja.
(8) Tržni inšpektor kreditnemu posredniku z odločbo prepove posredovanje potrošniških kreditov do odprave pomanjkljivosti, če ugotovi, da kreditni posrednik ne izpolnjuje pogojev
za kreditno posredovanje iz 26. člena tega zakona.
35. člen
(vodenje inšpekcijskega postopka)
(1) Če obstajajo razlogi za uvedbo postopka zoper dajalca
kredita oziroma kreditnega posrednika, mora tržni inšpektorat
po tem zakonu ukreniti vse potrebno, da se odkrijejo in zavarujejo sledovi prekrška in poslovna dokumentacija, ki utegne
biti dokaz, ter da se zberejo potrebni dokazi in vsa obvestila,
ki bi utegnila biti koristna za uspešno izvedbo upravnega in
prekrškovnega postopka.
(2) Vodenje inšpekcijskega postopka, izrekanje ukrepov in
vročanje odločb tržnega inšpektorja se štejejo za nujne ukrepe
v javnem interesu po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, zato se odločba lahko izda v skrajšanem ugotovitvenem
postopku brez zaslišanja zavezanca. Odločba se lahko izda
ustno.
(3) Za kraj vročanja se šteje tudi kraj, na katerem dajalec
kredita ali kreditni posrednik posluje s potrošniki.
(4) Zoper odločbo tržnega inšpektorja je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva vročitve.
(5) Pritožba zoper odločbo tržnega inšpektorja iz petega,
šestega in sedmega odstavka 34. člena tega zakona ne zadrži
njene izvršitve.
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36. člen
(nadzor informacijskega pooblaščenca)
Nadzor nad dajalci kreditov glede izvajanja drugega
odstavka 8. člena ter prvega, drugega in četrtega odstavka
9. člena tega zakona opravlja informacijski pooblaščenec.
37. člen
(poročanje)
(1) Dajalec kreditov, ki posluje na podlagi dovoljenja, ki
ga izda urad, mora vsakih 12 mesecev uradu na predpisanem
obrazcu najpozneje peti delovni dan po preteku mesečnega
obdobja za preteklo obdobje poročati o sklenjenih kreditnih
pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri ter o tem, da
ni bila sklenjena nobena kreditna pogodba.
(2) Če dajalec kredita v rokih iz prejšnjega odstavka ne
poroča uradu, ga urad opomni in pozove k izpolnitvi obveznosti
v dodatnem roku 15 dni.
(3) Minister, pristojen za gospodarstvo, podrobneje predpiše pogoje, način, vsebino in obrazec poročanja dajalcev
kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja urada.
X. ZUNAJSODNO REŠEVANJE SPOROV
38. člen
(postopek zunajsodnega reševanja sporov)
(1) Dajalci kreditov zagotovijo hiter, enostaven in strokoven
postopek zunajsodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi
z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja. V ta namen
ustanovijo posebno neodvisno in nepristransko telo, na katero
lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo v zvezi z domnevnimi kršitvami dajalca kredita pri opravljanju storitev po tem zakonu.
(2) Dajalci kreditov morajo v postopku zunajsodnega reševanja zagotoviti sodelovanje neodvisnih strokovnjakov s področja potrošniškega prava. Dajalci kreditov se lahko dogovorijo o
oblikovanju skupnega telesa za zunajsodno reševanje sporov
s potrošniško organizacijo, ki je vpisana v register potrošniških
organizacij in je dejavna na področju finančnih storitev.
(3) Akt o ustanovitvi telesa za zunajsodno reševanje sporov mora določati tudi pravila in postopek sodelovanja tega
telesa s telesi, ki so v drugih državah članicah Evropske unije
pristojna za zunajsodno reševanje sporov v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja, če reševanje posameznega spora sodi tudi v pristojnost takega telesa druge države
članice Evropske unije.
(4) Pravila za zunajsodno reševanje sporov morajo biti
jasna in razumljiva, še zlasti pa morajo določati:
1. ime, obliko in sestavo telesa, ki je pristojno za reševanje sporov;
2. postopek predložitve vloge za reševanje spora pristojnemu telesu z naslovom, na katerega lahko potrošnik naslovi
vlogo, in obliko vloge;
3. najdaljši rok, v katerem pristojno telo odloči v sporu, ki
ne sme biti daljši kot tri mesece od dneva, ko je dajalec kredita
prvič prejel zahtevo potrošnika za rešitev spora;
4. da predložitev vloge za rešitev spora pristojnemu telesu
in njegova odločitev ne posegata v pravico potrošnika, da kadar
koli vloži tožbo pred pristojnim sodiščem zoper dajalca kredita
zaradi rešitve spora v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja.
(5) Pristojno telo potrošniku v zvezi s postopkom zunajsodnega reševanja spora v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja ne sme zaračunavati nobenih stroškov.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
(1) Z globo od 12.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje dajalec kreditov ali kreditni posrednik, ki je pravna
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oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če:
1. pri oglaševanju v zvezi s kreditnimi pogodbami, ki vsebuje obrestno mero ali druge podatke v zvezi s stroški kredita,
ne navede vseh informacij iz prvega odstavka 5. člena tega
zakona ali navedene informacije niso prikazane s pomočjo reprezentativnega primera v skladu z drugim odstavkom 5. člena
tega zakona;
2. pri pisnem oglaševanju informacije, povezane z efektivno obrestno mero ali skupnim zneskom, ki ga mora plačati
potrošnik, niso podane v skladu s tretjim odstavkom 5. člena
tega zakona;
3. potrošniku predhodnih informacij ne zagotovi ali jih ne
zagotovi v skladu s 6. in 7. členom tega zakona;
4. ne oceni kreditne sposobnosti potrošnika (prvi odstavek
8. člena);
5. kreditna pogodba ni sklenjena pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov (prvi odstavek 10. člena);
6. kreditne pogodbe ves čas trajanja pogodbe ne hrani
v poslovnih prostorih, v katerih se sklepajo kreditne pogodbe
(drugi odstavek 10. člena);
7. potrošniška hipotekarna pogodba ni sklenjena v obliki
notarskega zapisa (šesti odstavek 10. člena);
8. kreditna pogodba ne vsebuje vseh predpisanih sestavin
iz tretjega odstavka 10. člena in prvega odstavka 12. člena
tega zakona;
9. pri molče dovoljeni prekoračitvi stanja na plačilnem
računu potrošniku ne zagotovi predpisanih informacij v skladu
s prvim in drugim odstavkom 13. člena tega zakona;
10. ob razdoru kreditne pogodbe potrošniku ne vrne vseh
plačanih zneskov v skladu s tretjim odstavkom 14. člena tega
zakona;
11. ob odstopu od pogodbe potrošniku zaračuna nadomestilo v nasprotju s četrtim odstavkom 17. člena tega zakona;
12. ob predčasnem odplačilu kredita potrošniku zaračuna
nadomestilo v nasprotju z 19. členom tega zakona;
13. ob sklenitvi kreditne pogodbe od potrošnika zahteva
izdajo ali sprejem bianko menice ali čeka ali drugega plačilnega
instrumenta, ki ima po svoji naravi podobne učinke (21. člen);
14. izračunava efektivno obrestno mero ali skupne stroške kredita v nasprotju z 22. in 23. členom tega zakona;
15. s kreditno pogodbo dogovorjena efektivna obrestna
mera presega najvišjo dopustno efektivno obrestno mero
(24. člen);
16. kreditni posrednik pri oglaševanju in v dokumentaciji,
namenjeni potrošniku, ne navede obsega svojih pooblastil ali
z dajalcem kredita nima sklenjene pogodbe ali potrošniku zaračuna plačilo storitev ali nadomestilo stroškov posredovanja
(25. člen);
17. pri poslovanju ne izpolnjuje predpisanih pogojev za
kreditne posrednike (26. člen);
18. kreditna pogodba vsebuje pogodbeno določilo, ki je v
nasprotju s tem zakonom in v škodo potrošnika (27. člen);
19. se izogiba določbam tega zakona z načinom oblikovanja pogodb ali sklenitvijo več pogodb, ki z ekonomskega vidika
sestavljajo celoto (prvi in drugi odstavek 28. člena);
20. odobrava kredite brez dovoljenja v nasprotju z
29. členom tega zakona;
21. pri poslovanju ne izpolnjuje predpisanih kadrovskih,
organizacijskih, tehničnih in drugih pogojev za dajanje kreditov
(30. člen);
22. tržnemu inšpektorju ne predloži sklenjenih kreditnih
pogodb v skladu z drugim odstavkom 34. člena tega zakona.
(2) Z globo od 12.500 do 125.000 eurov se za prekršek iz
1. do 19. točke prejšnjega odstavka kaznuje dajalec kreditov, ki
posluje na podlagi dovoljenja po zakonu, ki ureja bančništvo.
(3) Z globo od 1.250 do 4.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Z globo od 1.250 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki posluje na podlagi
dovoljenja po zakonu, ki ureja bančništvo, če stori prekršek iz
1. do 19. točke prvega odstavka tega člena.
(5) Če je narava storjenega prekrška iz prvega in drugega
odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene
škode oziroma višine protipravno pridobljene premoženjske
koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
kaznuje z globo od 37.500 do 150.000 eurov, odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika iz tretjega in četrtega odstavka tega člena pa z
globo od 3.750 do 10.000 eurov.
40. člen
(1) Z globo od 1.250 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje dajalec kreditov, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
če:
1. v nasprotju s tem zakonom ne upošteva pravil ravnanja
z nalepkami in pravil vračila nalepk (31. člen);
2. ne poroča o sklenjenih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri z vsebino, v roku in na način iz 37. člena
tega zakona.
(2) Z globo 400 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(razveljavitev predpisov in uporaba zakona)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 70/00, 41/04 in
111/07).
(2) Ta zakon se ne uporablja za kreditne pogodbe, sklenjene pred dnem uveljavitve tega zakona.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek morajo dajalci kreditov
pri že sklenjenih kreditnih pogodbah, katerih trajanje ni določeno, zagotoviti spoštovanje 11. člena, drugega in tretjega
odstavka 12. člena, 13. in 16. člena ter prvi in drugi odstavek
20. člena tega zakona najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
42. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)
Minister, pristojen za gospodarstvo, izda podzakonske
akte iz 6., 26., 30., 31. in 37. člena tega zakona v enem mesecu
po uveljavitvi tega zakona.
43. člen
(sistem izmenjave informacij o boniteti strank)
Upravljavec sistema izmenjave informacij o boniteti
strank, ki so fizične osebe, ki se vodi na podlagi zakona, ki
ureja bančništvo, mora najpozneje do 30. junija 2011 prilagoditi
sistem, tako da bo dajalcem kreditov, ki niso vključeni v sistem
izmenjave, po tem zakonu omogočeno zagotavljanje podatkov
iz sistema.
44. člen
(podaljšanje pridobljenega dovoljenja urada)
Dajalci kreditov, ki so pridobili dovoljenje urada za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja več kot tri leta pred
uveljavitvijo tega zakona, morajo uradu predložiti dokazila, da
še vedno izpolnjujejo pogoje za pridobitev dovoljenja v skladu
s 30. členom tega zakona, v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona, sicer jim dovoljenje preneha veljati.

Uradni list Republike Slovenije
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-15/10-2/28
Ljubljana, dne 9. julija 2010
EPA 1062-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik
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Zakon o opravljanju plačilnih storitev
za proračunske uporabnike (ZOPSPU)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o opravljanju plačilnih
storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU)
Razglašam Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 13. julija 2010.
Št. 003‑02‑7/2010‑15
Ljubljana, dne 21. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV
ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE (ZOPSPU)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja opravljanje plačilnih storitev za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: proračunski uporabniki), register proračunskih uporabnikov ter naloge in organizacijo Uprave Republike Slovenije
za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
– »enotni zakladniški sistem« je sistem upravljanja z javnimi financami po enotnih pravilih za državni proračun, občinske
proračune in vse proračunske uporabnike;
– »enotni zakladniški račun« je račun države oziroma
občine, odprt pri Banki Slovenije, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh subjektov, ki so vključeni v posamezni
sistem enotnega zakladniškega računa;
– »podračuni« so zakladniški podračun države, zakladniški podračuni občin in računi proračunskih uporabnikov,
odprti pri UJP, ki so vključeni v posamezni sistem enotnega

Št.

59 / 23. 7. 2010 /

Stran

8887

zakladniškega računa, ter imajo s statusnopravnega, obligacijskega, davčnega, računovodskega vidika in z vidika predpisov
o izvršbi in zavarovanju enak status kot transakcijski računi po
zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme;
– »posebni namenski transakciji računi« so računi proračunskih uporabnikov, odprti pri Banki Slovenije, ki so namenjeni
ločenemu vodenju sredstev za izvedbo določenega programa
oziroma projekta;
– »posebni računi z ničelnim stanjem« so računi proračunskih uporabnikov, odprti pri bankah, ki jih izbere ministrstvo,
pristojno za finance, in se uporabljajo izključno za namene
dvigov in pologov gotovine in koncem dneva izkazujejo ničelno
stanje;
– »upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega
računa« je ministrstvo, pristojno za finance, oziroma občinska
uprava, ki upravlja z denarnimi sredstvi sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine;
– »nadzornik javnofinančnih prihodkov« je proračunski
uporabnik ali nosilec javnih pooblastil, kadar nadzira javnofinančne prihodke;
– »transakcijski račun«, »plačilna transakcija«, »plačilna
storitev« in »ponudnik plačilnih storitev« imajo enak pomen kot
v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme;
– »račun« je skupni izraz za vse vrste računov, ki jih
imajo proračunski uporabniki odprte v skladu s predpisi, in za
račune, ki jih imajo nadzorniki javnofinančnih prihodkov, ki niso
proračunski uporabniki, odprte za nadzor nad plačili obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov;
– »imetnik računa« je proračunski uporabnik ali nadzornik javnofinančnih prihodkov, ki sredstva računa vodi v svoji
poslovni knjigi;
– »sklep o izvršbi« je sklep o izvršbi in sklep o zavarovanju, izdan v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje,
in zakonom, ki ureja davčni postopek.
3. člen
(ponudnik plačilnih storitev za proračunske uporabnike)
Plačilne storitve za proračunske uporabnike opravlja UJP
kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, razen
če ta ali drug zakon določa, da posamezne plačilne storitve za
proračunske uporabnike v državi ali tujini opravlja drug ponudnik plačilnih storitev.
2. NALOGE, NAČELA DELOVANJA IN ORGANIZACIJA UJP
2.1 Naloge UJP
4. člen
(naloge UJP)
(1) UJP opravlja naslednje naloge:
1. vodi register proračunskih uporabnikov;
2. vodi račune proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v
sistem enotnega zakladniškega računa, kot ga določa zakon,
ki ureja javne finance, in so odprti kot podračuni enotnega
zakladniškega računa države oziroma občine;
3. sprejema plačilna navodila v breme računov proračunskih uporabnikov, ki poslujejo v okviru enotnega zakladniškega
sistema, in drugih oseb oziroma nadzornikov javnofinančnih
prihodkov, določenih s posebnimi predpisi, zagotavlja nadzor
nad temi navodili in jih izvaja;
4. za proračunske uporabnike opravlja naloge ponudnika
plačilnih storitev v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja
plačilne storitve in sisteme;
5. opravlja izvršbe v breme podračunov proračunskih
uporabnikov na podlagi izvršljivih sklepov o izvršbi, ki jih izdajo
pristojna sodišča in davčni organi, ter vodi evidenco o stanju
izvršb;
6. unovčuje menice v breme podračunov proračunskih
uporabnikov in vodi evidenco o unovčenih menicah;
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7. za proračunske uporabnike pripravlja in pošilja obvestila o plačilnih transakcijah in stanju sredstev na računu ter
druge informacije, določene z zakonom ali predpisi ministra,
pristojnega za finance;
8. upravljavcem sredstev enotnega zakladniškega računa
zagotavlja podatke o stanju sredstev in prometu na podračunih
v okviru enotnega zakladniškega računa tega upravljavca zaradi upravljanja denarnih sredstev;
9. za proračunske uporabnike ter pristojne organe in
organizacije zbira in pošilja podatke o plačilnih transakcijah za
statistične, davčne in analitične namene skladno z zakonom ali
predpisi ministra, pristojnega za finance;
10. zagotavlja podatke in informacije o javnofinančnih
vplačilih v državni in občinske proračune, na račune Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije ter račune oseb, ki morajo
po predpisih o enotnem zakladniškem sistemu poslovati prek
UJP, ter izplačilih iz teh proračunov in z računov na način in v
rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za finance;
11. zagotavlja podatke o plačilih in vračilih obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, ki jih davčni, carinski in
drugi pristojni organi pobirajo oziroma izterjujejo, ter usklajuje
podatke s pristojnimi organi na ravni države in občin;
12. razporeja javnofinančne prihodke na račune proračunskih uporabnikov in nadzornikov javnofinančnih prihodkov;
13. opravlja naloge v zvezi z izdajo, naročanjem tiskanja,
prodajo, distribucijo in uničenjem tobačnih znamk;
14. opravlja naloge enotne vstopne in izstopne točke, prek
katere proračunski uporabniki prejemajo in pošiljajo račune in
spremljajoče dokumente v elektronski obliki;
15. opravlja storitve po posebnih dogovorih, sporazumih
in protokolih;
16. opravlja druge naloge, določene z zakonom ali predpisi, izdanimi na podlagi zakona.
(2) Minister, pristojen za finance, predpiše postopke, pogoje in posebne zahteve, povezane z opravljanjem nalog iz
prejšnjega odstavka.
2.2 Načela delovanja UJP
5. člen
(načelo zaščite javnofinančnih sredstev)
UJP opravlja svoje naloge, tako da je zagotovljena varnost plačil oziroma javnofinančnih tokov v plačilnih sistemih
ter varovan interes upravljavcev oziroma nadzornikov proračunskih sredstev.
6. člen
(načelo neprekinjenega delovanja in kakovosti storitev)
UJP mora ves čas zagotavljati in izpopolnjevati zanesljiv
in celovit sistem upravljanja podatkov in dokumentov, ki jih obdeluje pri opravljanju nalog po tem zakonu, ter sistem notranjih
kontrol zaradi:
– opravljanja nalog in delovanja v skladu z načeli in standardi, določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi,
– zagotavljanja organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in
drugih pogojev za varno in zanesljivo poslovanje,
– zagotavljanja neprekinjenega delovanja informacijskega
sistema za opravljanje plačilnih storitev in delovanje sistema
enotnega zakladniškega računa,
– ugotavljanja, ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja
tveganj, ki jim je ali bi jim bil lahko izpostavljen UJP, in poročanja o njih ter
– izpopolnjevanja in merjenja sistema kakovosti storitev.
2.3 Organizacija UJP
7. člen
(organizacija UJP)
(1) UJP sestavljajo Urad UJP in območne enote UJP,
ustanovljene za posamezno območje.
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(2) Sedež UJP je v Ljubljani.
(3) Območne enote UJP, njihovo območje in sedež določi
Vlada Republike Slovenije.
8. člen
(vodenje UJP)
(1) UJP vodi generalni direktor, ki vodi tudi Urad UJP.
(2) Generalni direktor poleg nalog predstojnika organa,
ki so opredeljene z zakoni in drugimi predpisi, določa splošne pogoje poslovanja UJP v zvezi z izvajanjem pogodbenih
obveznosti in opravljanjem posameznih plačilnih storitev, pa
tudi obliko in vsebino papirnih ali elektronskih obrazcev, ki se
uporabljajo pri vodenju registra proračunskih uporabnikov in
opravljanju plačilnih storitev UJP, če obrazci niso določeni s
predpisi ministra, pristojnega za finance.
3. REGISTER PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
9. člen
(register proračunskih uporabnikov)
(1) Register proračunskih uporabnikov je enotna informatizirana zbirka podatkov, povezana s Poslovnim registrom
Slovenije in registrom transakcijskih računov.
(2) V registru proračunskih uporabnikov se vodijo in posodabljajo podatki o proračunskih uporabnikih, proračunih,
upravljavcih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa,
nadzornikih javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu:
enote registra), podatki o računih ter drugi podatki, določeni s
tem zakonom.
10. člen
(primarni register)
Za proračunske uporabnike, ki pridobijo pravno sposobnost neposredno na podlagi zakona ali drugega ustanovitvenega akta, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije in
se ne registrirajo pri nobenem drugem registrskem organu ter
za proračune in upravljavce sredstev sistema enotnega zakladniškega računa je register proračunskih uporabnikov primarni
register oziroma UJP registrski organ.
11. člen
(identifikacija enote registra)
(1) UJP enotam registra ob njihovem vpisu v register proračunskih uporabnikov dodeli šifro proračunskega uporabnika,
šifro proračuna, šifro upravljavca sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa in šifro nadzornika javnofinančnih prihodkov v skladu z merili in pogoji, ki jih za posamezno enoto
registra predpiše minister, pristojen za finance.
(2) Šifre iz prejšnjega odstavka enolično opredelijo posamezno enoto registra in so enolična identifikacija enote registra
proračunskih uporabnikov.
(3) Po izbrisu enote registra iz registra proračunskih uporabnikov se njene šifre ne smejo ponovno uporabiti.
12. člen
(namen registra proračunskih uporabnikov)
Na podlagi podatkov registra proračunskih uporabnikov
se zagotavljajo:
– identifikacija proračunskih uporabnikov, proračunov,
upravljavcev sredstev sistema enotnega zakladniškega računa
ter nadzornikov javnofinančnih prihodkov;
– identifikacija vrste in namena računov ter njihovih imetnikov;
– vodenje podračunov v sistemu enotnega zakladniškega
računa in opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike;
– evidenca o računih in plačilnih transakcijah proračunskih
uporabnikov prek računov, ki so odprti izven sistema enotnega
zakladniškega računa;
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– povezava s Poslovnim registrom Slovenije in registrom
transakcijskih računov ter izmenjava podatkov z upravljavcem
teh registrov;
– obveščanje proračunskih uporabnikov oziroma imetnikov računov ter
– opravljanje drugih nalog, določenih s predpisi.
13. člen
(vsebina registra proračunskih uporabnikov)
ke o:

(1) Register proračunskih uporabnikov vsebuje podat-

– proračunskih uporabnikih,
– proračunih,
– upravljavcih sredstev sistema enotnega zakladniškega
računa,
– nadzornikih javnofinančnih prihodkov,
– računih ter
– podatke za obveščanje o plačilnih transakcijah in stanju
na računih.
(2) Podatki o proračunskih uporabnikih so:
– identifikacija proračunskega uporabnika (šifra proračunskega uporabnika, naziv, kratek naziv, naslov, pravnoorganizacijska oblika, matična številka, davčna številka, status,
nasledstvo, skupina po standardni klasifikaciji institucionalnih
sektorjev – SKIS in podatki za stike – elektronski naslov, telefonska številka, številka telefaksa);
– vključenost v proračun (tip, skupina in podskupina proračunskega uporabnika ter šifra proračuna, ki mu proračunski
uporabnik pripada);
– dejavnost (šifra glavne dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD);
– ustanovitelji (šifra, naziv in tip ustanovitelja);
– podatki o zastopnikih oziroma zastopnicah (ime in priimek, datum imenovanja in razrešitve);
– upravljanje likvidnosti (skupina za upravljanje likvidnosti
in pripadnost sistemu enotnega zakladniškega računa);
– plačne skupine (oznaka plačne skupine);
– vpisi v register proračunskih uporabnikov (datum ustanovitve ter vključitve in izključitve).
(3) Podatki o proračunih so:
– identifikacija proračuna (šifra za izvrševanje državnega
in občinskih proračunov, naziv in kratek naziv);
– upravljavec (šifra in naziv);
– vpisi v register proračunskih uporabnikov (datum vključitve in izključitve).
(4) Podatki o upravljavcih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa so:
– identifikacija upravljavca sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa (šifra za upravljanje likvidnosti sistemov
enotnega zakladniškega računa, naziv in kratek naziv);
– upravljavec (šifra in naziv);
– vpisi v register proračunskih uporabnikov (datum vključitve in izključitve ter zadnje spremembe);
– podatki za povezave z drugimi podatkovnimi zbirkami
(matična številka, davčna številka in šifra SKIS).
(5) Podatki o nadzornikih javnofinančnih prihodkov so:
– identifikacija nadzornika javnofinančnih prihodkov (šifra
nadzornika, naziv, kratek naziv, naslov, pravnoorganizacijska
oblika, tip, matična številka, davčna številka, status in podatki
za stike – elektronski naslov, telefonska številka, številka telefaksa).
(6) Podatki o računih so:
– tip računa;
– številka računa;
– številka računa za plačilo stroškov plačilnih storitev;
– številka računa za pripis obresti;
– popoln oziroma dolg naziv računa;
– kratek naziv računa;
– valute računa;
– vrsta računa po zahtevah registra transakcijskih računov;
– imetnik računa;
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– souporaba računa;
– nadzorniki prometa in stanja na računu;
– aktivnost;
– oznaka za objavo v registru transakcijskih računov;
– datum odprtja računa;
– datum zadnje spremembe;
– oznaka opravljenega prenosa v register transakcijskih
računov;
– datum zaprtja računa;
– pravni naslednik računa;
– šifra proračunskega uporabnika računovodje, ki vodi
računovodstvo imetnika;
– šifra proračunskega uporabnika končnega prejemnika
sredstev in
– šifra SKIS.
(7) Podatki za obveščanje o plačilnih transakcijah in stanju na računih so:
– imena prejemnikov oziroma prejemnic obvestil (v nadaljnjem besedilu: prejemnik obvestil);
– naslovi prejemnikov obvestil;
– način dostave obvestil in
– vrsta obvestila.
(8) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše
merila za pridobitev in prenehanje statusa proračunskega uporabnika ter način vodenja registra proračunskih uporabnikov.
14. člen
(uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
V postopku vključitve v register proračunskih uporabnikov
in izključitve iz njega se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, razen če je s tem zakonom določeno drugače.
15. člen
(vključitev v register proračunskih uporabnikov)
(1) Uporabnik javnofinančnih sredstev, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev statusa proračunskega uporabnika,
ali njegov ustanovitelj mora prijavo za vpis v register proračunskih uporabnikov vložiti najpozneje v petih delovnih dneh od
ustanovitve, spremembe pravnoorganizacijske oblike ali virov
financiranja oziroma od vpisa v primarni register.
(2) UJP izvede postopek vključitve v register proračunskih
uporabnikov na podlagi popolne prijave. Ob nepopolni prijavi
UJP pozove predlagatelja, da v petih delovnih dneh dopolni
prijavo.
(3) Če uporabnik javnofinančnih sredstev ne vloži prijave
za vključitev v register proračunskih uporabnikov ali če ne
dopolni prijave v roku iz prejšnjega odstavka, UJP uvede postopek po uradni dolžnosti.
(4) Če so izpolnjeni predpisani pogoji za pridobitev statusa proračunskega uporabnika, UJP izda odločbo o vključitvi v
register proračunskih uporabnikov ter enoti registra dodeli šifro
proračunskega uporabnika in vpiše vse podatke, določene s
tem zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance.
(5) Če predlagatelj ne izpolnjuje pogojev za vpis v register
proračunskih uporabnikov, UJP izda odločbo o zavrnitvi vpisa.
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba, ki se vloži pri UJP v petnajstih dneh od vročitve odločbe. O pritožbi odloča ministrstvo,
pristojno za finance.
16. člen
(vpis sprememb podatkov)
(1) Proračunski uporabnik mora vsako spremembo podatkov, ki se vodijo v registru proračunskih uporabnikov, prijaviti
UJP v petih delovnih dneh po nastanku spremembe.
(2) Za proračunskega uporabnika, ki opusti dolžnost iz
prejšnjega odstavka, vpiše UJP spremembe podatkov v register proračunskih uporabnikov po uradni dolžnosti na podlagi
podatkov, pridobljenih iz drugih javnih registrov in evidenc. Če
vpis spremembe podatkov ni mogoč po uradni dolžnosti ali na
podlagi podatkov iz drugih registrov, UJP pozove proračunske-
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ga uporabnika, da v petih delovnih dneh predloži zahtevane
podatke oziroma dokumente.
(3) UJP o vpisu sprememb podatkov izda obvestilo in ga
pošlje proračunskemu uporabniku.
(4) UJP vodi register proračunskih uporabnikov tako, da
je zagotovljeno trajno spremljanje vseh vpisov v register proračunskih uporabnikov (zgodovina podatkov).
17. člen
(izključitev iz registra proračunskih uporabnikov)
(1) UJP izvede postopek izključitve iz registra proračunskih uporabnikov na podlagi prijave proračunskega uporabnika
oziroma njegovega ustanovitelja, pravnega naslednika ali po
uradni dolžnosti.
(2) Pravna oseba, ki ima pravni interes za prenehanje
statusa proračunskega uporabnika, mora najpozneje v petih
delovnih dneh od začetka veljavnosti akta o statusnem preoblikovanju oziroma akta o izbrisu iz primarnega registra o
tem obvestiti UJP ter predložiti zahtevano dokumentacijo za
izključitev iz registra proračunskih uporabnikov.
(3) UJP ob upoštevanju meril, določenih v zakonu, ki ureja
javne finance, in predpisih ministra, pristojnega za finance, izda
odločbo o zavrnitvi vloge za izključitev ali odločbo o izključitvi iz
registra proračunskih uporabnikov. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba, ki se vloži pri UJP v 15 dneh od vročitve odločbe.
O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za finance.
18. člen
(prevzem podatkov)
(1) UJP prevzema od upravljavca Poslovnega registra
Slovenije in registra transakcijskih računov podatke, potrebne
za vzdrževanje registra proračunskih uporabnikov in opravljanje nalog s svojega delovnega področja.
(2) UJP je podatke in informacije, ki jih potrebuje za vodenje registra proračunskih uporabnikov, upravičen dobivati
brezplačno.
19. člen
(uporaba podatkov registra proračunskih uporabnikov)
(1) Državni organi in upravljavci javnih zbirk podatkov,
ki se povezujejo z registrom proračunskih uporabnikov zaradi
vodenja svojih zbirk podatkov, prevzemajo podatke iz 13. člena
tega zakona v obsegu, ki ga potrebujejo za vodenje svojih
registrov.
(2) Organi in upravljavci iz prejšnjega odstavka ter pooblaščeni izvajalci statističnih raziskovanj so upravičeni do
brezplačnega dostopa do registra proračunskih uporabnikov
in uporabe podatkov iz njega.
(3) UJP se lahko dogovori o načinu izmenjave podatkov
s posameznimi prosilci oziroma prosilkami, ki so upravičeni do
podatkov iz registra proračunskih uporabnikov.
20. člen
(dostop do podatkov registra proračunskih uporabnikov)
UJP zagotavlja dostop do podatkov posameznega proračunskega uporabnika v registru proračunskih uporabnikov.
21. člen
(hramba dokumentacije registra proračunskih uporabnikov)
(1) Dokumentacija registra proračunskih uporabnikov
vsebuje prijave, odločbe, obvestila in druge listine, ki so
pomembni za vodenje in vzdrževanje registra proračunskih
uporabnikov.
(2) UJP trajno hrani vso dokumentacijo, ki je podlaga
za pridobitev ali prenehanje statusa proračunskega uporabnika, oziroma dokumentacijo, na podlagi katere se odloča o
vključitvi v register proračunskih uporabnikov ali izključitvi
iz njega.
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4. RAČUNI IN PLAČILNE STORITVE
22. člen
(vrste računov)
(1) UJP za izvajanje in evidentiranje javnofinančnih tokov, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja javne finance, ter za
opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike vodi
naslednje račune:
– zakladniški podračun države in zakladniške podračune
občin, ki so namenjeni za upravljanje denarnih sredstev posameznega sistema enotnega zakladniškega računa,
– podračune javnofinančnih prihodkov, na katera se plačujejo obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki,
– podračune proračunskih uporabnikov, ki so namenjeni
za opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike,
– druge račune, določene z drugimi predpisi.
(2) UJP mora voditi evidenčne račune oziroma evidenco o
plačilnih transakcijah in stanju denarnih sredstev proračunskih
uporabnikov na posebnih namenskih transakcijskih računih,
odprtih pri Banki Slovenije, in posebnih računih z ničelnim
stanjem, odprtih pri bankah, skladno z zakonom, ki ureja javne
finance, in predpisi ministra, pristojnega za finance.
(3) Banka Slovenije in banke, ki vodijo račune proračunskih uporabnikov iz prejšnjega odstavka, morajo UJP brezplačno sporočati podatke o plačilih, opravljenih v breme in dobro
teh računov, ter o stanju sredstev na njih na način ter v rokih,
določenih s predpisi ministra, pristojnega za finance.
(4) Podračuni, ki so odprti pri UJP, imajo enak status
kot transakcijski računi po zakonu, ki ureja plačilne storitve in
sisteme.
(5) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše:
– pogoje, način odpiranja, vodenja in zapiranja računov
proračunskih uporabnikov,
– način opravljanja plačilnih storitev UJP,
– način in roke obveščanja o plačilnih transakcijah, izvršenih v dobro ali breme računov proračunskih uporabnikov,
ter vrste podatkov, ki jih morajo ponudniki plačilnih storitev
sporočati UJP,
– način plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in
drugih javnofinančnih prihodkov na račune proračunskih uporabnikov in nadzornikov javnofinančnih prihodkov,
– obvezne podatke na plačilnem navodilu za plačilo obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov ter obliko
in način sporočanja teh podatkov UJP in davčnim organom v
skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek,
– vsebino, obliko, način in roke sporočanja drugih podatkov o plačilnih transakcijah za proračunske, davčne, statistične, analitične in druge namene, določene z zakonom, ki
ureja javne finance, ali zakonom, ki ureja davčni postopek, ali
drugim zakonom.
23. člen
(obveznost preverjanja podatkov na plačilnem nalogu
pri plačilu obveznih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov)
(1) Za pravilno prepoznavanje plačnika, vrste obvezne dajatve ali javnofinančnega prihodka ter nadzornika javnofinančnih prihodkov mora biti pri plačilu obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov na plačilnem nalogu naveden aktiven
podračun javnofinančnega prihodka, objavljen v registru transakcijskih računov, in referenca odobritve ter drugi podatki,
določeni s pravilnikom ministra, pristojnega za finance.
(2) Ponudniki plačilnih storitev morajo zavrniti sprejem
plačilnega naloga, na katerem je plačnik navedel ukinjen podračun javnofinančnih prihodkov ali referenco, ki ni v skladu s
pravilnikom ministra, pristojnega za finance.
24. člen
(obveznost zaprtja plačilnih in transakcijskih računov)
Pravna oseba, ki je pridobila status proračunskega uporabnika in je predhodno poslovala prek enega ali več plačilnih
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in transakcijskih računov pri drugih ponudnikih plačilnih storitev,
mora v tridesetih dneh po dokončnosti odločbe o vključitvi v
register proračunskih uporabnikov zapreti vse plačilne in transakcijske račune pri drugih ponudnikih plačilnih storitev.
25. člen
(prepoved odpiranja plačilnih in transakcijskih računov
ter opravljanja plačilnih storitev izven sistema enotnega
zakladniškega računa)
Proračunski uporabnik, ki je vključen v sistem enotnega
zakladniškega računa, ne sme odpirati plačilnih in transakcijskih računov pri drugih ponudnikih plačilnih storitev ter opravljati plačilnih storitev izven sistema enotnega zakladniškega
računa, razen če ta zakon ali drugi predpisi določajo drugače.
26. člen
(izmenjava računov in spremljajočih dokumentov
v elektronski obliki prek enotne vstopne in izstopne točke)
(1) Za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v
elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: e‑računi), ki jih izdajajo ali prejemajo proračunski uporabniki, je UJP enotna vstopna
oziroma izstopna točka.
(2) Proračunski uporabniki lahko pošiljajo ali prejemajo
e‑račune le prek UJP.
(3) UJP lahko opravlja storitve hrambe e‑računov, če
izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
Pogoji opravljanja storitve e‑račun in elektronske hrambe, obseg teh storitev ter medsebojne pravice in obveznosti UJP in
proračunskega uporabnika se uredijo s pogodbo.
(4) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše
pogoje in standarde za izmenjavo e‑računov proračunskih uporabnikov prek UJP.
27. člen
(uporaba zakona o plačilnih storitvah in sistemih)
Pri opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike se uporabljajo določbe zakona, ki ureja plačilne storitve in
sisteme, razen določb, ki urejajo sklenitev pogodbe o plačilnih
storitvah.
28. člen
(hramba podatkov o računih in plačilnih storitvah)
UJP hrani dokumentacijo o računih deset let po zaprtju računov in dokumentacijo v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev
deset let od datuma opravljene storitve.
29. člen
(nadomestila in stroški)
(1) UJP lahko za posamezne storitve, ki jih opravlja po
tem zakonu, zaračunava nadomestila in stroške storitev na način in pod pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.
(2) Nadomestila in stroški iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna Republike Slovenije.
5. OBDELAVA OSEBNIH IN DRUGIH PODATKOV
30. člen
(obdelava osebnih in drugih podatkov)
(1) UJP za namen opravljanja nalog plačilnega agenta
vzpostavi in upravlja zbirko imetnikov oziroma imetnic (v nadaljnjem besedilu: imetnik) nematerializiranih vrednostnih papirjev Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: NMVP RS)
z naborom osebnih podatkov, kot ga o imetniku oziroma upravičencu oziroma upravičenki lahko vodi upravljavec centralne
zbirke nematerializiranih vrednostnih papirjev po zakonu, ki
ureja nematerializirane vrednostne papirje. V zbirki o imetnikih
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NMVP RS lahko UJP vodi tudi naslednje podatke, povezane z
obveznostjo izplačila iz vrednostnega papirja:
– datum dospelosti in izplačila obveznosti iz naslova
NMVP RS;
– znesek in vrsto plačil dohodka ter davčnih odtegljajev
iz naslova NMVP RS;
– davčno rezidentstvo imetnika NMVP RS;
– številko transakcijskega računa imetnika NMVP RS ter
podatke o nazivu in sedežu ponudnika plačilnih storitev, pri
katerem je račun odprt;
– podatke za stike z imetnikom NMVP RS (elektronski
naslov ali telefonska številka).
(2) UJP lahko osebne podatke iz prejšnjega odstavka
pridobiva neposredno od imetnika NMVP RS ali njegovega
zakonitega zastopnika, lahko pa tudi od upravljavca centralne
zbirke nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo tudi za zbiranje in nadaljnjo obdelavo
osebnih podatkov o zakonitem zastopniku ali dediču imetnika
NMVP RS, če je ta upravičen do izplačila dohodka iz naslova
NMVP RS.
(4) UJP je podatke iz prvega in tretjega odstavka tega
člena upravičen pridobivati brezplačno.
6. KAZENSKE DOLOČBE
31. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.000 do 4.100 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika, če:
– ne zapre plačilnih in transakcijskih računov pri drugih
ponudnikih plačilnih storitev v roku, določenem s tem zakonom
(24. člen),
– odpre plačilni ali transakcijski račun in opravlja plačilne storitve izven sistema enotnega zakladniškega računa
(25. člen),
– pošilja ali prejema e‑račune zunaj enotne vstopne oziroma izstopne točke pri UJP (26. člen).
(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se kaznuje za
prekršek banka ali drug ponudnik plačilnih storitev, ki za proračunskega uporabnika odpre plačilni ali transakcijski račun
ter prek računa opravlja plačilne storitve v nasprotju s tem
zakonom (25. člen).
(3) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek banka ali drug ponudnik plačilnih storitev, ki za proračunskega uporabnika opravlja storitve izmenjave e‑računov mimo
enotne vstopne oziroma izstopne točke pri UJP (26. člen).
(4) Z globo od 1.000 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba banke ali drugega ponudnika plačilnih
storitev, ki stori prekršek iz drugega ali tretjega odstavka tega
člena.
32. člen
(nadzor nad izvajanjem zakona)
Za nadzor nad izvajanjem tega zakona je pristojen UJP.
7. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
33. člen
(veljavnost predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati
73. in 74. člen Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS,
št. 30/02, 75/02 – ZIZ‑A, 15/03, 2/04 – ZPNNVSM, 37/04,
100/05 – odločba US, 39/06, 131/06 – ZBan‑1, 102/07, 126/07
– ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS in 34/10 – ZPlaSS‑A; v nadaljnjem
besedilu: ZPlaP).
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek ostanejo v veljavi naslednji predpisi, izdani na podlagi 73. in 74. člena ZPlaP:
– Sklep o določitvi uradov Uprave Republike Slovenije
za javna plačila in njihovih sedežev (Uradni list RS, št. 53/02,
87/02 in 58/09 – ZPlaSS),
– Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih
odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 126/07,
78/08, 126/08, 9/09 – popr., 58/09 – ZPlaSS in 109/09),
– Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni
list RS, št. 79/04, 138/06, 120/07, 78/08 in 58/09 – ZPlaSS),
– Pravilnik o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko posebnega računa z ničelnim stanjem (Uradni list RS,
št. 89/02, 94/02 – popr., 117/07, 58/09 – ZPlaSS in 109/09),
– Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi obrazca domačega
plačilnega navodila (Uradni list RS, št. 137/06, 117/07 in 58/09
– ZPlaSS),
– Pravilnik o predložitvi in prevzemu podatkov s plačilnih
navodil, izpiska o prometu in stanju, delnih izpisov ter obrestnih
listov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 8/10),
– Pravilnik o obrazcih in načinu izvajanja tujih plačilnih
navodil (Uradni list RS, št. 56/02, 137/06 in 58/09 – ZPlaSS),
– Pravilnik o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list
RS, št. 110/02, 42/03, 134/03, 70/04, 141/04, 106/05, 120/05,
72/06, 136/06, 117/07, 77/08, 32/09 in 58/09 – ZPlaSS),
– Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS,
št. 138/06, 117/07, 120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08, 32/09,
58/09 – ZPlaSS, 112/09 in 25/10).
34. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/10-15/26
Ljubljana, dne 13. julija 2010
EPA 1065-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

3272.

Zakon o javni agenciji za javno naročanje
(ZJAJN)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o javni agenciji za javno
naročanje (ZJAJN)
Razglašam Zakon o javni agenciji za javno naročanje
(ZJAJN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 9. julija 2010.
Št. 003‑02‑7/2010‑7
Ljubljana, dne 16. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O JAVNI AGENCIJI ZA JAVNO NAROČANJE
(ZJAJN)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa ustanovitev, naloge, organizacijo,
financiranje in nadzor nad Javno agencijo za javno naročanje
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija za javno
naročanje).
(2) Agencija za javno naročanje je pravna oseba javnega
prava in opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na
področju javnega naročanja.
2. člen
(namen ustanovitve Agencije za javno naročanje)
(1) Agencija za javno naročanje je oseba javnega prava,
ki jo ustanovi Republika Slovenija.
(2) Namen Agencije za javno naročanje je opravljanje
strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi s sistemom in
izvajanjem javnih naročil. Agencija za javno naročanje opravlja
tudi druge naloge, vezane na spodbujanje razvoja sistema
javnega naročanja, prenos dobrih praks, skladno z namenom,
določenim v ustanovitvenem aktu.
(3) Agencija za javno naročanje opravlja s tem zakonom
določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi
trajne pogoje za razvoj področja javnega naročanja ter strokovno in neodvisno oddaja javna naročila, ki presegajo mejne
vrednosti, ki jih je potrebno objaviti v Uradnem listu Evropske
unije, skupna javna naročila in naročila po pooblastilu.
(4) Za vprašanja, ki s tem zakonom niso urejena, se
uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne agencije, zakona,
ki ureja javno naročanje ter zakona, ki ureja javno naročanje
na energetskem, vodnem, transportnem področju in področju
poštnih storitev.
3. člen
(naloge Agencije za javno naročanje)
(1) Agencija za javno naročanje opravlja naslednje izvedbene naloge:
– za organe državne uprave izvaja skupno javno naročanje Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) v
skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje in druga naročila,
za katera vlada pooblasti Agencijo za javno naročanje;
– za organe državne uprave izvaja javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske
unije;
– zbira potrebe organov državne uprave in vladi predlaga
v sprejem izvedbo skupnih javnih naročil;
– izvaja javna naročila za organe državne uprave in druge
organe po pooblastilu;
– vzpostavi, upravlja in vzdržuje informacijski sistem, ki v
okviru sklenjene pogodbe ali okvirnega sporazuma omogoča
oddajanje posameznih naročil;
– pripravlja vzorčno razpisno dokumentacijo za tipične
vrste javnih naročil;
– poroča vladi o izvedenih nalogah v skladu s 7. členom
tega zakona;
– vzpostavi in skrbi za bazo tržnih informacij za tipske
predmete naročil.
(2) Agencija za javno naročanje izvaja tudi sistemske
naloge:
– skrbi za prenos dobrih praks v slovenski prostor;
– svetuje vladi in ministrstvu, pristojnemu za finance, na
področju javnega naročanja;
– skrbi za implementacijo zelenega javnega naročanja;
– pripravlja analize in priporočila za vlado o sistemu javnega naročanja;
– sodeluje pri pripravi predpisov s področja javnega naročanja;

Uradni list Republike Slovenije
– svetuje naročnikom pri pomembnejših javnih naročilih;
– skrbi za informatizacijo in razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja;
– v sodelovanju z resornimi ministrstvi skrbi za standardizacijo tipskih nabav.
(3) Ustanovitveni akt lahko določi, da Agencija za javno
naročanje opravlja tudi druge naloge v javnem interesu, če so
povezane z nalogami iz prvega in drugega odstavka tega člena
oziroma če so nujen pogoj za opravljanje teh nalog.
(4) Pri nalogah iz prve alinee prvega odstavka tega člena
izvaja javna naročila Agencija za javno naročanje kot naročnik
v lastnem imenu in imenu organov, ki so zavezani k oddaji
skupnih javnih naročil. Naloge iz druge in četrte alinee prvega
odstavka tega člena izvaja Agencija za javno naročanje kot pooblaščenec. Kot pooblaščenec nastopa v imenu in za račun naročnika ter opravlja dejanja, za katera ga naročnik pooblasti.
(5) Vlada lahko izjemoma določi tudi drugega izvajalca
posamičnega skupnega javnega naročila ali naročila, ki presega mejno vrednost za objavo v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(6) Vlada z uredbo natančneje določi predmete, pravila,
izjeme in postopke za izvedbo skupnih javnih naročil ter izvedbo javnih naročil, ki presegajo mejne vrednosti za objavo v
Uradnem listu Evropske unije.
4. člen
(organa Agencije za javno naročanje)
Organa Agencije za javno naročanje sta svet Agencije
za javno naročanje (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktor ali
direktorica (v nadaljnjem besedilu: direktor).
5. člen
(svet)
(1) Svet ima pet članov. Člane ali članice sveta (v nadaljnjem besedilu: član sveta) imenuje in razrešuje ustanovitelj za
dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika ali predsednico sveta (v nadaljnjem besedilu: predsednik
sveta) izvoli svet izmed svojih članov.
(2) Pristojnosti sveta in postopek imenovanja sveta se
določi z ustanovitvenim aktom.
(3) Svet je za svoje delo odgovoren ustanovitelju ali ustanoviteljici (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
6. člen
(direktor)
(1) Direktorja imenuje in razrešuje vlada na predlog sveta,
na podlagi javnega natečaja v skladu s pogoji in kriteriji, določenimi z zakonom in ustanovitvenim aktom.
(2) Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko
ponovno imenovan.
(3) Direktor ne sme biti član poslovodstva ali neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu družb, ki se v
Republiki Sloveniji pojavljajo kot ponudniki.
(4) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj
izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge bolonjske
stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe in izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja javne agencije, ter ostale
pogoje, določene z ustanovitvenim aktom.
7. člen
(poročanje vladi)
(1) Agencija za javno naročanje letno poroča vladi o izvedenih nalogah ter razmerah na področju javnega naročanja in
sicer do 30. maja tekočega leta za preteklo leto.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vključevati podatke o izvedenih javnih naročilih, njihovem rezultatu,
informacijskih rešitvah in informatizaciji na področju javnega
naročanja, prenosu dobrih praks, in druge pomembne infor-
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macije o delu Agencije za javno naročanje in sistemu javnega
naročanja v Republiki Sloveniji.
8. člen
(zbirke podatkov)
Za potrebe transparentne in učinkovite oddaje javnih naročil Agencija za javno naročanje kot upravljavec zbirk podatkov
vodi zbirke podatkov. Agencija za javno naročanje vzpostavi in
skrbi za bazo tržnih informacij tipskih predmetov naročil.
9. člen
(sredstva za začetek dela Agencije za javno naročanje)
(1) Ustanovitelj v skladu z ustanovitvenim aktom zagotovi
potrebne prostore, opremo in sredstva za začetek dela Agencije za javno naročanje.
Prihodki Agencije za javno naročanje so:
– sredstva državnega proračuna za opravljanje nalog iz
prvega in drugega odstavka 3. člena, razen za naloge iz četrte
alinee prvega odstavka 3. člena,
– prihodki, pridobljeni z nudenjem storitev pri izvajanju
naročil naročnikom, ki niso organi državne uprave,
– drugi prihodki.
(2) Prihodki Agencije za javno naročanje so namenjeni
izvajanju dejavnosti in nalog Agencije za javno naročanje,
določenih v tem zakonu in ustanovitvenem aktu, zagotavljanju
pogojev za delovanje Agencije za javno naročanje in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem Agencije za
javno naročanje, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev,
stroški amortizacije in drugi stroški.
(3) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet na predlog
direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
(4) Prihodke in odhodke iz sredstev proračuna evidentira
ločeno od prihodkov in odhodkov iz izvajanja storitev na trgu
in prodaje blaga. Presežek prihodkov nad odhodki sredstev
iz proračuna Agencija za javno naročanje vplača v proračun.
Ustanovitelj ne krije presežka odhodkov nad prihodki iz naslova
izvajanja dejavnosti na trgu.
(5) Agencija za javno naročanje lahko za svoje storitve,
ki jih opravlja za pravne osebe in ko gre za izvedbo postopkov
oziroma svetovanje v teh postopkih, v skladu z Zakonom o
javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) izda tarifo, s katero
določi višino plačil za svoje storitve, ne more pa proti plačilu
opravljati storitev, ki jih Agencija za javno naročanje opravlja
na podlagi prve in druge alinee prvega odstavka 3. člena tega
zakona.
10. člen
(nadzor)
Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo
dela Agencije za javno naročanje opravljata ministrstvi, pristojni
za javno upravo in finance, in sicer skladno s svojimi delovnimi
področji.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(prehodne določbe)
(1) Vlada v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega zakona
sprejme ustanovitveni akt in uredbo iz šestega odstavka 3. člena tega zakona.
(2) Agencija za javno naročanje začne delovati v šestdesetih dneh po vpisu v sodni register.
(3) Javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti za objavo
v Uradnem listu Evropske unije, in so določena v drugi alinei
prvega odstavka 3. člena, začne Agencija za javno naročanje
izvajati s 1. 1. 2012.
(4) Z ustanovitvijo Agencije za javno naročanje preide
vanjo določeno število zaposlenih v organih državne uprave,

Stran

8894 /

Št.

59 / 23. 7. 2010

ki opravljajo upravne in strokovne naloge s področja javnega naročanja, ki skladno s tem zakonom preidejo v pristojnost Agencije za javno naročanje. Prehod zaposlenih se uredi
v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI‑A
in 69/08 – ZZavar; v nadaljnjem besedilu: ZJU) in podrobneje
v ustanovitvenem aktu.
(5) Najkasneje do začetka delovanja Agencija za javno
naročanje prevzame naloge, opremo, prostore in pravice proračunske uporabe, to je sredstva za plače zaposlenih ter sredstva
za delovanje Agencije za javno naročanje. Postopek prevzema
uredi vlada v ustanovitvenem aktu.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-08/10-28/27
Ljubljana, dne 9. julija 2010
EPA 1064-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

3273.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-N)

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 sistemu plač v javnem
sektorju (ZSPJS-N)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS‑N), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. julija 2010.
Št. 003‑02‑7/2010‑6
Ljubljana, dne 16. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM
SEKTORJU (ZSPJS-N)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK
in 13/10) se v 5. točki 2. člena črta beseda »sistemiziranih«.
V 8. točki se na koncu besedila doda nov stavek, ki se
glasi: »Formacijske dolžnosti v skladu z zakonom, ki ureja
napredovanje v Slovenski vojski, se za potrebe tega zakona
štejejo za delovna mesta.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se doda nov tretji stavek, ki
se glasi: »V uredbi iz prejšnjega stavka se uredijo tudi plače
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funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter jim v skladu z
zakonom v času napotitve funkcija miruje.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Plača se določi s pogodbo o zaposlitvi, odločbo oziroma sklepom, tako da se v pogodbi, odločbi oziroma sklepu
določi pravna podlaga za določitev plače in posameznih delov
plače, plačni razred in druge sestavine plače v skladu s tem
zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi
ter kolektivnimi pogodbami, višino posameznih elementov plače na dan sklenitve pogodbe, izdaje sklepa oziroma odločbe
in usklajevanja plače.«.
V petem odstavku se na koncu stavka pika nadomesti z
vejico in doda besedilo »odločbe ali sklepa.«
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za določitev
plač zaposlenim v javnem sektorju, ki se zaposlijo za določen
čas na podlagi posebne pogodbe med uporabnikom proračuna in Evropsko komisijo ali drugim organom EU, mednarodno
organizacijo ali tujo ustanovo ali drugim tujim delodajalcem (v
nadaljnjem besedilu sopogodbenik), če so v tej pogodbi določena plača in drugi prejemki, ki jih zaposleni prejema v času
zaposlitve v javnem sektorju in se ti prejemki v celoti financirajo
iz sredstev, ki jih zagotavlja sopogodbenik.«.
3. člen
V četrtem odstavku 3.a člena se doda nov stavek, ki se

glasi:

»Ne glede na prejšnji stavek se v primerih, ko je s posebnim zakonom v okviru uveljavljanja pravnega varstva javnega
uslužbenca urejen postopek pritožbe oziroma ugovora, upošteva določbe posebnega zakona.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se pod plačno skupino »C –
Uradniški nazivi v državni upravi in v upravah lokalnih skupnosti
ter v drugih državnih organih« pri plačni podskupini »C6« beseda »pazniki« nadomesti z besedama »pravosodni policisti«,
na koncu tabele pa se doda nova plačna skupina »K – Delovna
mesta na področju obvezne socialne varnosti« in plačna podskupina »K1 – strokovni delavci«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov, določenih
z zakonom, podzakonskim predpisom, splošnim aktom organa
iz 13. člena tega zakona ali kolektivno pogodbo, objavi ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju. Spremembe
in dopolnitve kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov se
objavijo najkasneje v tridesetih dneh od objave sprememb in
dopolnitev aktov, ki so podlaga za pripravo kataloga.«.
V napovednem stavku četrtega odstavka se črta besedilo
»(formacijskih dolžnosti)«. Na koncu odstavka se doda nov
stavek, ki se glasi: »Akti iz tretjega odstavka tega člena morajo
vsebovati elemente, določene v tem odstavku.«.
V napovednem stavku šestega odstavka se črta beseda
»potrebnih«, v 9. točki se črta beseda »in« ter doda vejica, na
koncu 10. točke se črta pika in doda beseda »in«.
Doda se nova 11. točka, ki se glasi:
»11. opis nalog delovnega mesta ali naziva.«.
5. člen
V tretjem odstavku 8. člena se naslov tabele spremeni
tako, da se glasi: »Zahtevana izobrazba oziroma strokovna
usposobljenost, ki je praviloma potrebna za opravljanje delovnih nalog«. Besedilo pod tabelo »Uredbi o uvedbi in uporabi
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06)« se nadomesti z besedilom »predpisu, ki
določa uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V tarifne razrede iz prejšnjega odstavka se uvrščajo
tudi delovna mesta, za katera se zahteva nacionalna poklicna
kvalifikacija glede na določeno raven zahtevnosti.«.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
V drugem odstavku 13. člena se za črko »H« doda vejica
in črta beseda »in«, za črko »J« pa se dodata besedi »in K«.
7. člen
Črta se drugi odstavek 22.j člena.
8. člen
V 23. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena
ravnateljem, direktorjem in tajnikom ne pripadajo: položajni
dodatek, dodatki za manj ugodne delovne pogoje, dodatki za
nevarnost in posebne obremenitve ter dodatki za delo v manj
ugodnem delovnem času. Direktorji javnih zavodov, ki hkrati
opravljajo tudi delo v svojem osnovnem poklicu, lahko izjemoma, s soglasjem pristojnega ministra oziroma rektorja, zaradi
nemotenega opravljanja dejavnosti, opravljajo tudi delo preko
polnega delovnega časa, delo v dežurstvu in stalni pripravljenosti. Za ta čas jim pripada plača in dodatki za delo v manj
ugodnem delovnem času glede na delovno mesto, na katerem
se tako delo opravlja.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta besedilo »in drugega«. Doda se nov stavek, ki se
glasi: »V primeru, da je javni uslužbenec oziroma funkcionar
zaposlen za krajši delovni čas od polnega, mu dodatki, ki so
določeni v nominalnem znesku, pripadajo v ustreznem deležu
glede na delovni čas zaposlitve.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
9. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedilom »in izvajanjem dela« črta vejica in doda besedilo »kot vodja notranje
organizacijske enote,«.
V drugem odstavku se število »20%« nadomesti s številom »12%«.
10. člen
V 32. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na druge določbe tega zakona javnemu
uslužbencu v času dežurstva pripada plačilo v višini vrednosti
plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na
katerem se opravlja dežurstvo. Vrednost plačnega razreda iz
prejšnjega stavka je tudi osnova za obračun dodatkov, ki mu v
času dežurstva pripadajo v skladu s tem zakonom in Kolektivno pogodbo za javni sektor. V času dežurstva pripada javnim
uslužbencem dodatek za delo preko polnega delovnega časa
v višini, določeni s Kolektivno pogodbo za javni sektor in ostali
dodatki za delo v delovnem času, ki je zanje manj ugoden, ki
pa se v času dežurstva izplačujejo v višini 50% višine, ki je za
te dodatke določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor.«.
11. člen
V prvi, drugi, tretji in četrti alineji prvega odstavka 32.b člena se besedi »zaposlenimi oziroma« nadomestita z besedilom
»javnimi uslužbenci ali«.
12. člen
Četrti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Podatki se posredujejo Agenciji za javnopravne evidence in storitve, skladno z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju.«.
13. člen
43. člen se spremeni tako da se glasi:
»43. člen
(nadzor sistema plač)
(1) Nadzor nad izvajanjem sistema plač, določenega s tem
zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi
ter kolektivnimi pogodbami po posameznih področjih opravljajo
ministrstva, pristojna za posamezno področje, v sodelovanju
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z ministrstvom, pristojnim za sistem plač v javnem sektorju.
Ministrstvo, pristojno za finance izvaja nadzor nad izvajanjem
plačnega sistema v okviru proračunskega nadzora.
(2) V primeru prejete pobude za izvedbo nadzora iz prejšnjega odstavka ministrstvo izvede nadzor najkasneje v roku
dveh mesecev od prejema pobude za izvedbo nadzora oziroma
v tem roku odstopi zadevo drugemu pristojnemu ministrstvu
oziroma pristojni inšpekciji, če samo ni pristojno za nadzor in o
tem obvesti pobudnika nadzora.«.

sijo:

14. člen
Dodajo se novi 43.a, 43.b, 43.c in 43.č členi, ki se gla»43.a člen
(inšpekcijski nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih
pogodb in splošnih aktov delodajalca, v delu, kjer se urejajo
plače funkcionarjev in javnih uslužbencev, opravljajo inšpektorji
za plače v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu inšpektorji) v
okviru inšpekcije za sistem javnih uslužbencev.
43.b člen
(način dela inšpektorja)
Inšpektor o opravljenem pregledu sestavi zapisnik in ga
najkasneje v 30 dneh od opravljenega pregleda pošlje predstojniku organa, v katerem je bil opravljen nadzor in ministru,
pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju. O ugotovitvah
inšpekcijskega nadzora se prijavitelja obvesti, če to zahteva.
43.c člen
(pooblastila inšpektorja)
(1) Inšpektor ima pooblastilo vstopiti v prostore uporabnika proračuna in vpogledati v vso dokumentacijo in v evidence
podatkov v zvezi s plačami funkcionarjev in javnih uslužbencev. Uporabnik proračuna mora inšpektorju zagotoviti pogoje
za delo in informacije, potrebne za izvedbo inšpekcijskega
nadzora.
(2) Inšpektor ima pooblastilo pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov,
ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora.
43.č člen
(ukrepi inšpektorja)
(1) Če inšpektor ugotovi nezakonitosti ali nepravilnosti
pri izvajanju določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov
delodajalca, odredi predstojniku ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
(2) Inšpektor lahko predstojniku odredi:
– izdajo individualnega akta, ki javnemu uslužbencu zagotovi pravice v obsegu, kot so določene z zakonom in na njegovi
podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in
splošnih aktov delodajalca,
– izplačilo plače v skladu s predpisi, ne glede na pogodbo o zaposlitvi, odločbo ali sklep, skladno s petim odstavkom
3. člena zakona,
– da uslužbencu ponudi aneks k pogodbi o zaposlitvi,
skladno z drugim odstavkom 3. člena zakona,
– da spremeni sistemizacijo, tako da sistemizira delovna
mesta in nazive, ki so navedeni v aktih iz tretjega odstavka
7. člena skladno s petim odstavkom 7. člena zakona,
– da spremeni sistemizacijo, tako da sistemizira delovna
mesta in nazive v skladu z uvrstitvijo v kolektivni pogodbi za
javni sektor in kolektivni pogodbi, ki velja za uporabnika proračuna skladno s četrtim odstavkom 13. člena zakona,
– da preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje skladno s 16. členom zakona,
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– da oceni javnega uslužbenca oziroma imenuje komisijo
za preizkus ocene skladno s prvim odstavkom 17.a člena,
– da javnega uslužbenca pisno seznani z njegovo oceno
in z utemeljitvijo ocene oziroma, da ga pisno seznani o razlogih
za neocenitev skladno s prvim odstavkom 17.a člena.«.
15. člen
V 44. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba uporabnika proračuna, ki:
– ovira ali onemogoči vstop inšpektorja v prostore, ne
omogoči inšpektorju ustreznih pogojev za delo ali ne zagotovi
dostopa do dokumentacije, potrebne za izvedbo inšpekcijskega
nadzora (43.c člen),
– ne spoštuje odrejenih ukrepov inšpektorja. Globa za ta
prekršek se lahko izreče večkrat zaporedoma (43.č člen).«.
Dosedanji prvi odstavek, ki postane drugi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo najmanj 1.100 eurov se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba uporabnika proračuna, če:
– določi oziroma izplača plačo v nasprotju z zakonom,
predpisom ali drugim aktom, izdanim na njegovi podlagi, ali
kolektivno pogodbo,
– sklene pogodbo o zaposlitvi v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena tega zakona,
– ne izroči pisnega predloga aneksa k pogodbi o zaposlitvi v roku iz četrtega odstavka 3. člena tega zakona,
– ne izroči aneksa k pogodbi o zaposlitvi iz prvega odstavka 3.a člena tega zakona,
– izvede napredovanje javnega uslužbenca v nasprotju z
določbami 16. člena tega zakona,
– določi obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti v
nasprotju z 22. členom tega zakona,
– določi del plače za delovno uspešnost v nasprotju z
22.a členom tega zakona,
– ne izroči pisnega predloga aneksa k pogodbi o zaposlitvi iz drugega odstavka 48. člena tega zakona,
– ne posreduje podatkov o plačah v skladu s četrtim odstavkom 38. člena tega zakona,
– ne obračuna plač v skladu s 40. členom tega zakona,
– izvede prevedbo v nasprotju z določbami 49.a do
49.c člena tega zakona,
– izplača plačo v nasprotju z določbami šestega in sedmega odstavka 52. člena tega zakona,
– ne vloži tožbe zoper delojemalca, če ne pride do soglasja glede vrnitve preveč izplačanega zneska v skladu s tretjim
odstavkom 3.a člena,
– če izvede vračilo preveč izplačane plače v nasprotju
s postopkom, določenim v tretjem odstavku 3.a člena tega
zakona,
– sistemizira delovno mesto ali naziv, ki ni določen v aktih,
ki so podlaga za katalog iz tretjega odstavka 7. člena zakona,
– sistemizira delovno mesto v nasprotju s četrtim odstavkom 13. člena,
– ne preveri najmanj enkrat letno izpolnjevanja pogojev
za napredovanje v skladu s 16. členom,
– ne oceni javnega uslužbenca, ki je to zahteval v skladu s
17.a členom oziroma ne imenuje komisije za preizkus ocene,
– brez soglasja iz drugega odstavka 19. člena uvrsti javnega uslužbenca v višji plačni razred.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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16. člen
V prvem odstavku 49. člena se besedilo »ustavni sodnik,
sodnik, državni tožilec ali državni pravobranilec« nadomesti z
besedo »funkcionar«.
Drugi odstavek se črta.
V tretjem odstavku se črtata besedi »in drugega«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
17. člen
V desetem odstavku 49.č člena se beseda »devetega«
nadomesti z besedo »osmega«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Določba 9. člena tega zakona se začne uporabljati s
1. novembrom 2010. Vlada RS mora spremembe in dopolnitve
uredbe, ki določa kriterije za določitev višine položajnega dodatka, sprejeti najkasneje v roku dveh mesecev od uveljavitve
tega zakona.
19. člen
Določbe 10. člena tega zakona se začnejo uporabljati
s 1. januarjem 2011. Do roka iz prejšnjega stavka morajo
uporabniki proračuna, s soglasjem pristojnega ministra, iz nabora delovnih mest v veljavnih kolektivnih pogodbah oziroma
drugih aktov iz 13. člena zakona, v internih aktih določiti delovna mesta, na katerih se opravlja dežurstvo. Predlog akta
o določitvi delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo, je
potrebno predhodno posredovati v mnenje reprezentativnemu
sindikatu.
20. člen
Določbe 14. in 15. člena tega zakona se pričnejo uporabljati s 1. novembrom 2010.
Plača, obračunana v skladu s spremenjenim prvim odstavkom 49. člena zakona, se prične funkcionarjem izplačevati s
prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona.
Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti se uskladi s tem zakonom v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
21. člen
Plačna lestvica iz priloge 1 zakona se spremeni tako, da
se osnovne plače plačnih razredov od 1. julija 2010 povišajo
za 0,65 odstotka.
Usklajena plačna lestvica iz prejšnjega odstavka se objavi
kot priloga 1 tega zakona.
22. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/10-37/39
Ljubljana, dne 9. julija 2010
EPA 1082-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik
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Priloga 1:
Plačna lestvica, veljavna od 1. julija 2010
Plačni
razred

Osnovna plača
(v EUR)

Plačni razred

Osnovna plača
(v EUR)

1

476,05

34

1.736,84

2

495,11

35

1.806,31

3

514,90

36

1.878,57

4

535,50

37

1.953,70

5

556,92

38

2.031,85

6

579,20

39

2.113,14

7

602,35

40

2.197,67

8

626,45

41

2.285,57

9

651,53

42

2.376,97

10

677,58

43

2.472,06

11

704,68

44

2.570,95

12

732,87

45

2.673,78

13

762,18

46

2.780,73

14

792,67

47

2.891,97

15

824,38

48

3.007,64

16

857,35

49

3.127,95

17

891,66

50

3.253,07

18

927,32

51

3.383,19

19

964,41

52

3.518,52

20

1.002,98

53

3.659,25

21

1.043,11

54

3.805,64

22

1.084,83

55

3.957,85

23

1.128,22

56

4.116,15

24

1.173,36

57

4.280,83

25

1.220,28

58

4.452,04

26

1.269,10

59

4.630,12

27

1.319,85

60

4.815,33

28

1.372,65

61

5.007,94

29

1.427,56

62

5.208,26

30

1.484,66

63

5.416,59

31

1.544,05

64

5.633,26

32

1.605,80

65

5.858,58

33

1.670,03
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Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona
o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo
in visokem predstavniku Republike Slovenije
za nasledstvo (ZSNVPN-A)

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

Uradni list Republike Slovenije
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/10-39/12
Ljubljana, dne 13. julija 2010
EPA 1053-V

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi
Zakona o Skladu Republike Slovenije
za nasledstvo in visokem predstavniku
Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona
o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (ZSNVPN‑A), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija
2010.
Št. 003‑02‑7/2010‑12
Ljubljana, dne 21. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA
O SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NASLEDSTVO IN VISOKEM PREDSTAVNIKU
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NASLEDSTVO
(ZSNVPN-A)
1. člen
V Zakonu o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo
in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo
(Uradni list RS, št. 29/06 in 105/09 – odločba US) se v 11. členu
doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ustanovitelj lahko zmanjša namensko premoženje
Sklada iz prvega odstavka tega člena na način, ki ga določa
zakon, ki ureja javne sklade.«.
2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sklad se s svojim prostim denarnim delom namenskega
premoženja vključi v sistem enotnega zakladniškega računa
na način in pod pogoji, ki veljajo za sistem enotnega zakladniškega računa.«.
3. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za Sklad se ne uporabljajo naslednje določbe Zakona
o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ‑B):
– četrti odstavek 7. člena (namensko premoženje in kapital javnega sklada ob ustanovitvi),
– peti odstavek 11. člena (zmanjšanje namenskega premoženja in kapitala javnega sklada),
– 24. člen (splošni pogoji poslovanja),
– 26. člen (portfeljske investicije javnih skladov),
– 32. člen (naložbe v kapital druge pravne osebe),
– 44. člen (revidiranje letnega poročila),
– peta alineja prvega odstavka 46. člena (razlogi za prenehanje).«.

Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

3275.

Zakon o poroštvu Republike Slovenije
za zagotavljanje finančne stabilnosti
v euroobmočju (ZPZFSEu)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike
Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti
v euroobmočju (ZPZFSEu)
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2010.
Št. 003‑02‑7/2010‑11
Ljubljana, dne 21. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
ZAGOTAVLJANJE FINANČNE STABILNOSTI
V EUROOBMOČJU (ZPZFSEu)
1. člen
S tem zakonom se ureja kapitalska udeležba Republike
Slovenije v delniški družbi, ustanovljeni za namen zagotavljanja
finančne stabilnosti v območju eura v skladu s sklepi Sveta
Evropske unije (ECOFIN) z dne 10. maja 2010 (v nadaljnjem
besedilu: družba), in dajanje poroštev Republike Slovenije za
obveznosti družbe.
2. člen
(1) Republika Slovenija za namen pridobitve delnic družbe, katere delničarke so države članice, katerih skupna valuta
je euro (v nadaljnjem besedilu: države članice euroobmočja),
vplača oziroma zagotovi svoj delež v kapitalu družbe do višine deleža Republike Slovenije v kapitalu Evropske centralne
banke, pri čemer se pri izračunu upoštevajo zgolj deleži držav
članic euroobmočja.
(2) S kapitalsko naložbo Republike Slovenije v družbi
upravlja in razpolaga ministrstvo, pristojno za finance, ki izvršuje vse pravice in obveznosti delničarke v družbi v imenu in
za račun Republike Slovenije.
(3) Predstavnike Republike Slovenije v organih družbe
imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) na predlog ministra oziroma ministrice (v nadaljnjem
besedilu: minister), pristojnega za finance.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(1) Republika Slovenija daje po tem zakonu nepreklicno in
brezpogojno poroštvo za naslednje obveznosti družbe:
– za vse najete kredite, izdane dolžniške vrednostne
papirje in druge sklenjene posle (v nadaljnjem besedilu: instrumenti financiranja) v okviru programa financiranja iz 4. člena
tega zakona, za namen dajanja posojil državam članicam euroobmočja v finančnih težavah;
– za posamezne instrumente financiranja izven programa
financiranja iz 4. člena tega zakona, za namen dajanja posojil
državam članicam euroobmočja v finančnih težavah;
– iz finančnih poslov, povezanih z instrumenti financiranja
in pridobitvijo ter ohranitvijo njihove visoke bonitetne ocene (v
nadaljnjem besedilu: finančni posli).
(2) Poroštvo iz prejšnjega odstavka se daje v naslednjem
okviru:
– da za instrumente financiranja in finančne posle izdajo
poroštva sodelujoče države članice euroobmočja skladno s
sklepi Sveta Evropske unije (ECOFIN) z dne 10. maja 2010;
– da znaša celotni obseg poroštva Republike Slovenije po
tem zakonu največ 2.073.000.000 eurov;
– da se poroštvo Republike Slovenije po tem zakonu
izda za finančne instrumente, ki so namenjeni financiranju
obveznosti iz posojilnih pogodb, sklenjenih do 30. junija 2013
med družbo in državo članico euroobmočja, ki je v finančnih
težavah;
– da se poroštvo Republike Slovenije po tem zakonu za
instrumente financiranja iz druge alineje prejšnjega odstavka in
za finančne posle lahko izda do 30. junija 2013;
– da družba nameni sredstva, ki jih pridobi iz instrumentov
financiranja s poroštvi držav članic euroobmočja, za posojila
državam članicam euroobmočja v finančnih težavah v skladu s
soglasno odločitvijo sodelujočih držav članic euroobmočja;
– da Republika Slovenija, v primeru izpolnitve poroštvenih
obveznosti po tem zakonu, pridobi regresni zahtevek do družbe, in sicer do višine sredstev, ki jih družba prejme od posojilojemalk v zvezi s posojili, zaradi katerih je prišlo do izpolnitve
poroštvene obveznosti Republike Slovenije;
– da družba terjatve do posojilojemalk v zvezi s posojili,
ki jih posojilojemalke niso poravnale družbi in zaradi katerih je
prišlo do izpolnitve poroštvene obveznosti Republike Slovenije
po tem zakonu, prenese na Republiko Slovenijo.
4. člen
(1) Koriščenje sredstev na osnovi poroštva po tem zakonu odobri vlada za vsakokratni program financiranja, ki ga
soglasno sprejmejo sodelujoče države članice euroobmočja (v
nadaljnjem besedilu: program financiranja). Pri sprejemanju
vsakokratnega programa financiranja vlada in Državni zbor
Republike Slovenije sodelujeta v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske
unije (Uradni list RS, št. 34/04 in 43/10). Program financiranja
vsebuje pogoje instrumentov financiranja za pridobitev sredstev, ki jih družba nameni za dajanje posojil državam članicam
euroobmočja v finančnih težavah.
(2) Odobritev koriščenja sredstev za vsakokratni program
financiranja pomeni odobritev koriščenja sredstev za vse instrumente financiranja, ki so bili sprejeti v okviru in pod pogoji iz
tega programa financiranja.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, vlada odobri
koriščenje sredstev po tem zakonu tudi za posamezne instrumente financiranja izven programa financiranja.
(4) Vlada odobri koriščenje sredstev po tem zakonu tudi
za finančne posle.
(5) Minister, pristojen za finance, je pooblaščen za sklepanje posameznih poroštvenih pogodb in dajanje poroštvenih
izjav za obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena v primeru odobritve koriščenja sredstev v skladu s tem členom.
(6) Vlada četrtletno obvešča Državni zbor Republike Slovenije o danih poroštvih in o odobrenih posojilih oziroma o odobrenih posameznih obrokih posojil državi članici euroobmočja,
ki se financirajo iz instrumentov financiranja, zavarovanih s
poroštvom Republike Slovenije.
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Stran

8899

5. člen
(1) Če družba predhodno oceni in obvesti Republiko
Slovenijo, da na dan zapadlosti posamezne obveznosti ne
more poravnati obveznosti, za katere Republika Slovenija daje
poroštvo po tem zakonu, Republika Slovenija na podlagi takega obvestila, dva dneva pred predvidenim dnem zapadlosti,
nakaže družbi delež Republike Slovenije v tej obveznosti, in
sicer do višine deleža danega poroštva Republike Slovenije
za to obveznost.
(2) Če družba ne poravna posamezne obveznosti na dan
zapadlosti, za katero Republika Slovenija daje poroštvo po
tem zakonu, Republika Slovenija na podlagi pisnega poziva
kreditodajalca, agenta ali upnika poravna zapadlo obveznost
namesto družbe do višine deleža danega poroštva Republike
Slovenije v posamezni obveznosti.
6. člen
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti po tem zakonu in
morebitnih drugih obveznosti, določenih v skladu z notranjimi
akti družbe, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
7. člen
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega
zakona ter za uresničevanje vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega oziroma so v zvezi z njim.
8. člen
Poroštvo, izdano po tem zakonu, se ne všteva v kvoto
poroštev, določeno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije.
9. člen
Za kapitalsko naložbo Republike Slovenije v družbi se ne
uporabljajo določbe Zakona o upravljanju kapitalskih naložb
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10).
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/10-10/21
Ljubljana, dne 13. julija 2010
EPA 1153-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

3276.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gorskih vodnikih (ZGV-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 gorskih vodnikih
(ZGV-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gorskih vodnikih (ZGV‑B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. julija 2010.
Št. 003‑02‑7/2010‑8
Ljubljana, dne 16. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Stran

8900 /
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O GORSKIH VODNIKIH (ZGV-B)
1. člen
V Zakonu o gorskih vodnikih (Uradni list RS, št. 63/99 in
37/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(dejavnost gorskega vodništva in gorski vodnik)
Dejavnost gorskega vodništva je trajno ali občasno pridobitno opravljanje ene ali več naslednjih dejavnosti:
a) vodenje oseb v gorskem svetu po poteh in v brezpotju,
b) vodenje oseb na turnih smukih,
c) vodenje oseb na plezalnih vzponih,
č) vodenje oseb na ledeniških turah,
d) strokovni pouk iz gorništva.
Gorski vodnik je oseba, ki poklicno opravlja dejavnost iz prejšnjega odstavka in je vpisana v imenik iz 5. člena tega zakona.
Dejavnost gorskega vodništva je dovoljeno opravljati le z
gorskim vodnikom.
Ne glede na prejšnji odstavek je brez gorskega vodnika
dovoljeno opravljati naslednje dejavnosti:
a) vodenje oseb v gorskem svetu po poteh in v brezpotju,
kjer ni potrebna uporaba vrvne tehnike,
b) vodenje oseb na turnih smukih, kjer ni potrebno zavarovanje poti v zimskih razmerah.
Pri opravljanju dejavnosti gorskega vodništva se za zaokrožitev ponudbe gostom lahko nudijo tudi storitve prevoza,
izposoje opreme in druge podobne storitve, povezane z dejavnostmi iz prvega odstavka tega člena.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »točke a) in b)
2. člena, dejavnosti iz točke c)« nadomesti z besedilom »točk
a), b) in c) 2. člena, dejavnosti iz točk č) in d)«.
V tretjem odstavku se beseda »desetih« nadomesti z
besedo »petih«.
Četrti odstavek se črta.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »Tuji gorski
vodnik iz države, ki ni članica Evropske unije« nadomesti z
besedilom »Tuji gorski vodnik, ki ni iz države članice Evropske
unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: država pogodbenica)«, in se
črta besedilo »ob pogoju vzajemnosti«, beseda »turiste« pa se
nadomesti z besedo »goste«.
4. člen
V naslovu in v prvem, drugem, tretjem, četrtem, petem ter
šestem odstavku 4.a člena se besedilo »države članice Evropske unije« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedama
»države pogodbenice« v ustreznem sklonu in številu.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na 5.b člen Zakona o postopku priznavanja
kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za
opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02, 92/07 in 85/09), osebam iz
držav pogodbenic, ki v Republiki Sloveniji občasno opravljajo
poklic gorskega vodnika ni treba predhodno priglasiti opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega zakona.«.
5. člen
V četrtem in petem odstavku 5. člena ter v naslovu in
besedilu 16.a člena se besedilo »države članice Evropske unije« v vseh sklonih in številih nadomesti z besedama »države
pogodbenice« v ustreznem sklonu in številu.
6. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »Na predlog ZGVS
imenuje ministrstvo stalne člane izpitne komisije ZGVS« nado-

Uradni list Republike Slovenije
mesti z besedilom »ZGVS imenuje stalne člane izpitne komisije«,
beseda »prvega« pa se nadomesti z besedo »prejšnjega«.
7. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »7. člena« nadomesti z besedilom »prejšnjega člena«.
8. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedi »tridnevno« in
»dvodnevni« črtata.
9. člen
V drugem odstavku 13. člena se beseda »enkrat« nadomesti z besedo »dvakrat«.
10. člen
Drugi odstavek 19. člena se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
Peti, šesti in sedmi odstavek se črtajo.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta četrti in
peti odstavek.
20. člen se črta.

11. člen

12. člen
V 22. členu se besedilo »predpiše minister na predlog
ZGVS« nadomesti z besedilom »določi ZGVS«.
13. člen
Za 23. členom se dodata nova 23.a člen in 23.b člen, ki
se glasita:
»23.a člen
(pristojnost za izvajanje nalog v zvezi
z opravljanjem reguliranih poklicev)
Naloge iz 5.f člena, tretje alinee tretjega odstavka in
petega odstavka 6. člena ter 22.a člena Zakona o postopku
priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02, 92/07 in 85/09),
izvaja na področju poklica gorskega vodnika ministrstvo, pristojno za turizem.
23.b člen
(nadzor in upravni ukrepi)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja organ, pristojen za tržno inšpekcijo (v nadaljnjem besedilu: pristojni inšpekcijski organ).
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik opravlja dejavnost iz prvega odstavka 2. člena tega zakona v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena tega zakona, z odločbo prepove opravljanje
te dejavnosti.
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da fizična oseba
opravlja poklic gorskega vodnika v nasprotju s 4. ali 4.a členom
tega zakona, z odločbo prepove opravljanje tega poklica.«.
14. člen
V prvem odstavku 24. člena se znesek »150.000 tolarjev«
nadomesti z zneskom »600 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 1,000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »1.200 do 4.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »100.000 do 300.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 1.200 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »100.000 do 300.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »400 do 1.200 eurov«.
Peti, šesti, sedmi in osmi odstavek se črtajo.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane peti odstavek, se znesek »200.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »800
eurov«.
24.a člen se črta.

15. člen

Uradni list Republike Slovenije

Št.

59 / 23. 7. 2010 /

16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 327-04/10-1/15
Ljubljana, dne 9. julija 2010
EPA 1006-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

3277.

Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih zbiranjih
(ZJZ-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona
o javnih zbiranjih (ZJZ-D)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih zbiranjih
(ZJZ‑D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 13. julija 2010.
Št. 003‑02‑7/2010‑13
Ljubljana, dne 21. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O JAVNIH ZBIRANJIH
(ZJZ-D)
1. člen
V Zakonu o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 85/09) se v 14. členu za drugim
odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka soglasje lastnice ali lastnika oziroma upravljavke ali upravljavca zemljišča
oziroma prostora ni potrebno, če se organizira shod na javni
površini, ki ima značaj grajenega javnega dobra in je namenjena zbiranju ljudi in njeni prosti uporabi, izvedba shoda pa ni v
nasprotju z njenim namenom. Ta določba velja samo za javne
shode in ne za javne prireditve.«.
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek,
se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »drugega«.
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 213-02/10-7/13
Ljubljana, dne 13. julija 2010
EPA 1074-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

Stran

8901

Stran
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3278.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost
in sodelovanje v Evropi na Dunaju
Odpoklicujem, dr. Stanislava Raščana, izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje
v Evropi na Dunaju.
Št. 501-04-25/10-2
Ljubljana, dne 14. julija 2010

Ob njegovi 80-letnici za prispevek k ustvarjanju slovenske
zabavne glasbe in pomemben delež pri razvoju in oblikovanju
slovenske glasbene kulture

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

podeljujem
ZLATI RED ZA ZASLUGE
Mojmirju Sepetu.
Št. 094-06-16/2010-1
Ljubljana, dne 14. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3279.

Ukaz o odprtju Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Organizaciji za
gospodarsko sodelovanje in razvoj v Parizu

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in prvega odstavka 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

UKAZ
o odprtju Stalnega predstavništva Republike
Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko
sodelovanje in razvoj v Parizu

3281.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Evropski uniji v
Bruslju

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju
Odpoklicujem, mag. Igorja Senčarja, izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju.
Št. 501-04-28/10-2
Ljubljana, dne 19. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Odpre se Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri
Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj v Parizu.
Št. 501-01-2/10-2
Ljubljana, dne 19. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3280.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost
in sodelovanje v Evropi na Dunaju

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09) izdajam

3282.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Uradu Združenih
narodov in drugih mednarodnih organizacijah
v Ženevi

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Uradu Združenih
narodov in drugih mednarodnih organizacijah
v Ženevi

Uradni list Republike Slovenije
Odpoklicujem, Andreja Logarja, izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo Stalnega predstavništva Republike
Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih
organizacijah v Ženevi.
Št. 501-04-29/10-2
Ljubljana, dne 19. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3283.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Turčiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Turčiji

Št.

3285.

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3284.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Azerbajdžanski republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09) izdajam

Št. 501-04-31/10-2
Ljubljana, dne 19. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

8903

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Libanonski republiki

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Libanonski republiki
Odpoklicujem, Mitjo Štruklja, izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski republiki s
sedežem v Ankari.
Št. 501-04-32/10-2
Ljubljana, dne 19. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3286.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Uradu Združenih
narodov in drugih mednarodnih organizacijah
v Ženevi

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Uradu Združenih
narodov in drugih mednarodnih organizacijah
v Ženevi
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo
Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi
postavim Matjaža Kovačiča.
Št. 501-03-9/10-2
Ljubljana, dne 19. julija 2010

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Azerbajdžanski republiki
Odpoklicujem, Mitjo Štruklja, izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski republiki s
sedežem v Ankari.

Stran

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09) izdajam

Odpoklicujem, Mitjo Štruklja, izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji.
Št. 501-04-30/10-2
Ljubljana, dne 19. julija 2010
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dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3287.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Evropski uniji
v Bruslju

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam
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UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Evropski uniji
v Bruslju
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo
Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji
v Bruslju postavim dr. Rada Genoria.
Št. 501-03-7/10-2
Ljubljana, dne 19. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3288.

Poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter drugega odstavka 37. člena Zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo) objavljam

POZIV
za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za člana Sveta Banke Slovenije
Po obvestilu guvernerja Banke Slovenije z dne 4. 6. 2010
in na podlagi sklepa Državnega zbora z dne 9. 7. 2010 je prišlo do predčasne razrešitve s funkcije viceguvernerja in člana
Sveta Banke Slovenije.
Skladno z Zakonom o Banki Slovenije zato objavljam
poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto
mesto viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije.
Predloge za možne kandidate za viceguvernerja, člana
Sveta Banke Slovenije je treba poslati v roku 30 dni po objavi
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi. Posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo
pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 003-03-2/2010-5
Ljubljana, dne 21. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko
narodno gledališče Maribor
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor (Uradni list RS, št. 46/03, 68/03 in
98/08) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Zavod sestavljajo organizacijske enote: Drama, Opera,
Balet, Borštnikovo srečanje, Tehnika in Skupne službe.
Organizacijske enote (v nadaljnjem besedilu: OE) niso
pravne osebe.«.
2. člen
V tretji in osmi alinei prvega odstavka 6. člena se za besedo »organizira« doda besedilo »in izvaja«.
V šestnajsti alinei se beseda »lastno« nadomesti z besedo »svojo«.
V dvajseti alinei se za besedo »regij« doda besedilo »in v
mednarodnem prostoru«.
V enaindvajseti alinei se pika na koncu nadomesti z vejico
in se doda nova dvaindvajseta alinea, ki se glasi:
»– predstavlja svojo in slovensko umetniško produkcijo mednarodni strokovni javnosti preko festivala Borštnikovo
srečanje in z načrtnim vabljenjem tuje strokovne javnosti in
selektorjev mednarodnih festivalov.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»SNG Maribor organizira festival Borštnikovo srečanje.
Pomočniku direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela
za področje Borštnikovega srečanja omogoča samostojno vsebinsko vodenje in izbor predstav. Zaradi preglednega poslovanja SNG Maribor vodi ločeno finančno računovodstvo OE
Borštnikovo srečanje.«.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se prva alinea spremeni tako,
da se glasi:
»– visokošolska izobrazba prve ali druge stopnje ali druga
izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi,«.
Tretja alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,«.
Četrta alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in
znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni,«.
4. člen
V 13. členu se na koncu dvanajste alinee prvega odstavka za vejico doda naslednje besedilo: »če ni s tem sklepom
določeno drugače,«.
5. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

VLADA
3289.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko
narodno gledališče Maribor

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08 in 4/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela

me,
re,
leta,

»15. člen
Zavod ima lahko pomočnike direktorja za:
– vodenje umetniško strokovnega dela za področje dra– vodenje umetniško strokovnega dela za področje ope– vodenje umetniško strokovnega dela za področje ba-

– vodenje umetniško strokovnega dela za področje Borštnikovega srečanja,
– vodenje strokovnega dela za področje tehnike in
– vodenje finančnih, pravnih in splošnih zadev.

Uradni list Republike Slovenije
O potrebnosti pomočnika za vodenje finančnih, pravnih
in splošnih zadev za vsak mandat posebej odloči svet zavoda, upoštevaje možnost, da lahko te posle vodi neposredno
direktor sam.
Pomočnike direktorja imenuje direktor na podlagi javnega
razpisa po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda, če
ni s tem sklepom določeno drugače. Strokovni svet poda mnenje v roku 30 dni, sicer se šteje, da se z imenovanjem strinja.
Mnenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za pomočnika
iz šeste alinee prvega odstavka tega člena.
Pomočnika direktorja lahko direktor imenuje brez javnega razpisa le v primeru, da je kandidat zaposlen v javnem
zavodu.
Pomočnik direktorja za umetniško strokovno delo lahko
uporablja naziv umetniški direktor.
Pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja
imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu:
minister), na podlagi javnega razpisa na predlog komisije za
imenovanje pomočnika direktorja za področje Borštnikovega
srečanja (v nadaljnjem besedilu: komisija za imenovanje) iz
dvanajstega odstavka tega člena. Minister hkrati z objavo javnega razpisa pozove organizacije iz dvanajstega odstavka tega
člena, da v 15 dneh imenujejo člane komisije za imenovanje.
Vloge, prispele na javni razpis iz prvega odstavka tega
člena, odpira odpiralna komisija, ki jo imenuje minister. Odpiralna komisija ugotavlja pravočasnost in popolnost vlog.
Pravočasne in popolne vloge, prispele na javni razpis za
imenovanje pomočnika direktorja za področje Borštnikovega
srečanja, obravnava komisija za imenovanje in ministru v roku
30 dni od poteka roka za vložitev vlog predlaga v imenovanje
enega ali največ dva kandidata. Če komisija za imenovanje
ne poda predloga v predpisanem roku, pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja imenuje minister brez
predloga.
Minister izmed predlaganih kandidatov imenuje pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja, ki uporablja
naziv umetniški direktor festivala Borštnikovo srečanje.
V primeru, da minister predlaganega kandidata ne imenuje za pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja,
lahko komisija za imenovanje predlaga novega kandidata ali pa
ministru predlaga izvedbo novega javnega razpisa.
Komisijo za imenovanje sestavlja pet članov. Po enega člana imenujejo: Društvo kritikov in teatrologov Slovenije,
Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Društvo slovenskih
pisateljev, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo ter
Kulturniška zbornica Slovenije.
Če posamezna organizacija v roku iz sedmega odstavka
tega člena ne imenuje člana komisije za imenovanje, manjkajočega člana imenuje minister v roku pet dni od poteka roka za
imenovanje članov komisije za imenovanje.
Komisija za imenovanje sprejme odločitev o predlogu
kandidata z večino glasov vseh članov.
Mandat pomočnika direktorja za področje Borštnikovega
srečanja traja pet let in se lahko ponovi. Delovno razmerje se
sklene za določen čas. Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja
daje minister.
Mandat ostalih pomočnikov direktorja traja za čas trajanja
mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje se
sklene za določen čas.«.
6. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Pomočnik direktorja za področje drame mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje ali druga
izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi, umetniške ali humanistične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,

Št.

59 / 23. 7. 2010 /

Stran

8905

– poznavanje področja gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
– poznavanje umetniške in poslovne problematike SNG
Maribor,
– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in
znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni,
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Kandidati iz prejšnjega odstavka morajo v prijavi na razpis
predložiti koncept dela za mandatno obdobje.
Pomočnik direktorja za področje opere mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje ali druga
izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi, umetniške ali humanistične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja glasbeno-gledališke dejavnosti v
nacionalnem in mednarodnem prostoru,
– poznavanje umetniške in poslovne problematike SNG
Maribor,
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in
znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni,
– sposobnost za organiziranje in vodenje opernega ansambla.
Kandidati iz prejšnjega odstavka morajo v prijavi na razpis
predložiti koncept dela za mandatno obdobje.
Pomočnik direktorja za področje baleta mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje ali druga
izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi, umetniške ali humanistične smeri, ali pogoj, da je v domači in mednarodni javnosti uveljavljen umetnik s področja dela baletne
umetnosti,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja baletne dejavnosti v nacionalnem
in mednarodnem prostoru,
– poznavanje umetniške in poslovne problematike SNG
Maribor,
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in
znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni,
– sposobnost za organiziranje in vodenje baletnega ansambla.
Kandidati iz prejšnjega odstavka morajo v prijavi na razpis
predložiti koncept dela za mandatno obdobje.
Pomočnik direktorja za področje Borštnikovega srečanja
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje ali druga
izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi, umetniške ali humanistične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja gledališke dejavnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru,
– strokovno poznavanje festivalske dejavnosti na področju uprizoritvene umetnosti v nacionalnem in mednarodnem
prostoru,
– poznavanje umetniške in poslovne problematike festivala Borštnikovo srečanje,
– poznavanje poslovanja SNG Maribor,
– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in
znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni,
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Kandidati iz prejšnjega odstavka morajo v prijavi na razpis
predložiti koncept dela za mandatno obdobje.
Pomočnik direktorja za področje tehnike mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba, tehnične ali
organizacijske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje gledališko-tehnične dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
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– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in
znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni,
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Pomočnik direktorja za vodenje finančnih, pravnih in splošnih zadev mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba ekonomske
ali pravne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje poslovanja SNG Maribor,
– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in
znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni,
– sposobnost za organiziranje in vodenje.«.
7. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, na podlagi razlogov
iz prejšnjega odstavka, mora direktor oziroma minister, kadar gre
za pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja,
pridobiti predhodno mnenje strokovnega sveta zavoda in seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev ter mu dati
možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi. Če svet zavoda v roku
30 dni ne poda mnenja, se šteje, da se z razrešitvijo strinja.«.
V prvem stavku tretjega odstavka se za besedo »direktorju« dodata vejica in naslednje besedilo: »razen v primeru
pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja, katerega mandat ni vezan na mandat direktorja zavoda«.
8. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Pomočnik direktorja za področje drame v skladu s potrjenim finančnim načrtom samostojno načrtuje, organizira in
vodi strokovno delo dramskega ansambla. V skladu s potrjenim
finančnim načrtom samostojno pripravi predlog letnega programa dela javnega zavoda za svoje področje. Direktorju predlaga
odločitve, ki se nanašajo na strokovno dejavnost z njegovega
delovnega področja in so v pristojnosti direktorja, ter pripravi
predlog poročila o delu zavoda s svojega delovnega področja.
Pomočnik direktorja za področje opere v skladu s potrjenim finančnim načrtom samostojno načrtuje, organizira in
vodi strokovno delo opernega ansambla. V skladu s potrjenim
finančnim načrtom samostojno pripravi letni program dela zavoda za svoje področje. Direktorju predlaga odločitve, ki se nanašajo na strokovno dejavnost z njegovega delovnega področja
in so v pristojnosti direktorja, ter pripravi predlog poročila o delu
zavoda s svojega delovnega področja.
Pomočnik direktorja za področje baleta v skladu s potrjenim finančnim načrtom samostojno načrtuje, organizira in
vodi strokovno delo baletnega ansambla. V skladu s potrjenim
finančnim načrtom samostojno pripravi letni program dela zavoda za svoje področje. Direktorju predlaga odločitve, ki se nanašajo na strokovno dejavnost z njegovega delovnega področja
in so v pristojnosti direktorja, ter pripravi predlog poročila o delu
zavoda s svojega delovnega področja.
Pomočnik direktorja za področje Borštnikovega srečanja
samostojno organizira in strokovno vodi festival Borštnikovo
srečanje v skladu s potrjenim finančnim načrtom. Predlaga
strategijo in vizijo festivala za dobo petih let, h katerima strokovna skupina poda mnenje in ju na podlagi soglasja direktorja
sprejme svet zavoda. V skladu s potrjenim finančnim načrtom
samostojno pripravi in izbere vse programske festivalske sklope razen tekmovalnega programa, ki ga izbere selektor festivala Borštnikovo srečanje. Po predhodnem mnenju strokovne
skupine imenuje selektorja in žirije Borštnikovega srečanja.
Sodeluje na drugih podobnih, tudi mednarodnih festivalih. Pripravlja predlog letnega programa dela in predlog poročila o
delu zavoda s svojega delovnega področja.
Pomočnik direktorja za vodenje strokovnega dela za področje tehnike načrtuje, organizira in vodi strokovno delo orga-
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nizacijske enote. Direktorju predlaga odločitve, ki se nanašajo
na strokovno dejavnost z njegovega delovnega področja in so
v pristojnosti direktorja. Pripravlja predlog letnega programa
dela in predlog poročila o delu zavoda s svojega delovnega
področja. Daje mnenje direktorju v zvezi s programom Tehnike.
Izvršuje sklepe in odločitve direktorja in sveta ter opravlja druge
naloge v skladu s splošnimi akti zavoda.
Pomočnik direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve vodi finančne, pravne in druge splošne zadeve zavoda.
Direktorju predlaga odločitve, pripravlja mnenja in predloge, ki
se nanašajo na njegovo delovno področje in so v pristojnosti
direktorja. Pripravlja predlog letnega programa dela in predlog
poročila o delu zavoda s svojega delovnega področja. Daje
mnenje direktorju v zvezi s poslovanjem gledališča. Izvršuje
sklepe in odločitve direktorja in sveta ter opravlja druge naloge
v skladu s splošnimi akti gledališča ter navodili direktorja.«.
9. člen
Dodata se nova 18.a in 18.b člen, ki se glasita:
»18.a člen
Pomočnik direktorja iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena imenuje strokovno skupino,
ki je njegovo posvetovalno telo, na predlog organizacij iz tega
člena.
Strokovno skupino pomočnika direktorja za področje drame sestavlja pet članov. Po enega člana predlagajo:
– Društvo kritikov in teatrologov Slovenije,
– Združenje dramskih umetnikov Slovenije,
– Akademija za gledališče, radio, film in televizijo,
– Društvo slovenskih pisateljev,
– Kulturniška zbornica Slovenije.
Strokovno skupino pomočnika direktorja za področje opere sestavljajo trije člani. Po enega člana predlagajo:
– Društvo slovenskih skladateljev,
– Akademija za glasbo,
– Kulturniška zbornica Slovenije.
Strokovno skupino pomočnika direktorja za področje baleta sestavljajo trije člani. Dva člana predlaga Društvo baletnih
umetnikov Slovenije, enega člana pa Kulturniška zbornica Slovenije.
Strokovno skupino pomočnika direktorja za področje
Borštnikovega srečanja sestavlja pet članov. Po enega člana
predlagajo:
– minister,
– župan Mestne občine Maribor,
– Združenje dramskih umetnikov Slovenije,
– Društvo kritikov in teatrologov Slovenije,
– Akademija za gledališče, radio, film in televizijo.
Če posamezna organizacija v predpisanem roku ne predlaga člana strokovne skupine, tega imenuje pomočnik direktorja brez predloga.
Mandat članov strokovnih skupin traja za čas trajanja
mandata pomočnika direktorja. Po preteku mandata so lahko
ponovno imenovani. Pomočnik direktorja mora v 15 dneh od
začetka svojega mandata pozvati predlagatelje, da v 15 dneh
predlagajo člane strokovnih skupin.
Podrobnejše delovanje uredijo strokovne skupine s poslovnikom.
Mandat članu strokovne skupine preneha z odstopom ali
na podlagi razrešitve s strani pomočnika direktorja.
Mandat članu strokovne skupine pomočnika direktorja
za področje Borštnikovega srečanja preneha z odstopom ali
na podlagi razrešitve s strani pomočnika direktorja na predlog
organizacije iz petega odstavka tega člena.
18.b člen
Naloge strokovnih skupin so:
– obravnavajo vprašanja s področja strokovnega dela
pomočnika direktorja in mu dajejo mnenja, predloge in pobude
za reševanje teh vprašanj,
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– ugotavljajo ustreznost strateškega načrta in programa
dela v delu, ki se nanaša na njeno področje, glede na namen,
zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– dajejo predhodno mnenje strokovnemu svetu zavoda
k imenovanju in razrešitvi pomočnika direktorja za področje
dela OE,
– dajejo druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
OE,
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem
sklepom.
Strokovna skupina pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja opravlja tudi naslednje naloge:
– daje mnenje k viziji in konceptu festivala Borštnikovo
srečanje,
– daje predhodno mnenje k imenovanju za selektorja
festivala Borštnikovo srečanje,
– daje predhodno mnenje k imenovanju za člane žirij
festivala Borštnikovo srečanje,
– daje mnenje k selektorjevi programski usmeritvi in poročilu o izbranih predstavah,
– daje mnenje k predlogu programa festivala Borštnikovo
srečanje,
– daje mnenje k internim aktom s področja organizacije,
delovanja ter nagrad festivala Borštnikovo srečanje, ki jih na
predlog pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja sprejme direktor zavoda.«.
10. člen
V prvem odstavku 21. člena se druga alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– po enega člana imenujejo predlagatelji: Univerza v Mariboru, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
Društvo kritikov in teatrologov Slovenije, Društvo slovenskih
skladateljev, Društvo baletnih umetnikov Slovenije in Kulturniška zbornica.«.
11. člen
Za 28. členom se doda novi 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
Ministrstvo, pristojno za kulturo, in Mestna občina Maribor
skleneta dogovor o dolgoročnem sodelovanju pri izvedbi Borštnikovega srečanja.
Program Borštnikovega srečanja financirata ministrstvo,
pristojno za kulturo, in Mestna občina Maribor na podlagi vsakoletne pogodbe v skladu z dogovorom iz prejšnjega odstavka.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Pomočniki direktorja zavoda v 15 dneh po uveljavitvi tega
sklepa pozovejo organizacije, ki imenujejo člane strokovnih
skupin, da v 15 dneh od poziva predlagajo člane strokovnih
skupin.
13. člen
Direktor zavoda v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa pozove organizacije, ki imenujejo člane strokovnega sveta, da jih
imenujejo v 15 dneh od poziva.
Volitve predstavnikov zaposlenih v strokovni svet se razpišejo v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Direktor skliče prvo konstitutivno sejo strokovnega sveta
zavoda najkasneje v 30 dneh od izvolitve oziroma imenovanja
večine članov strokovnega sveta.
Dosedanji člani strokovnega sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do konstituiranja novega strokovnega sveta skladno
s tem sklepom. Dosedanjim članom strokovnega sveta preneha
mandat z dnem konstituiranja strokovnega sveta skladno s tem
sklepom.
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14. člen
Dosedanji pomočnik direktorja za področje drame nadaljuje delo do izteka mandata.
Dosedanji pomočnik direktorja za področje opere in baleta
nadaljuje z delom kot pomočnik direktorja za področje opere
in baleta do imenovanja pomočnika direktorja za področje baleta. Po imenovanju pomočnika direktorja za področje baleta
opravlja delo kot pomočnik direktorja za področje opere do
izteka mandata.
Dosedanji pomočnik direktorja za področje tehnike nadaljuje delo do izteka mandata.
Do imenovanja pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja opravlja delo pomočnika direktorja za področje Borštnikovega srečanja dosedanji poslovni vodja programa
festivala Borštnikovo srečanje.
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-21/2010
Ljubljana, dne 15. julija 2010
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Pravilnik o železniškem telekomunikacijskem
omrežju

Na podlagi četrtega odstavka 37. člena in tretjega odstavka 38. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni
list RS, št. 36/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za promet

PRAVILNIK
o železniškem telekomunikacijskem omrežju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje za projektiranje, gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje železniškega podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija – telekomunikacijsko omrežje (v
nadaljnjem besedilu: železniško telekomunikacijsko omrežje),
ki je potreben za varno in nemoteno odvijanje železniškega
prometa v Republiki Sloveniji.
2. člen
(področje uporabe)
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za projektiranje, gradnjo, nadgradnjo, obnovo in vzdrževanje železniškega
telekomunikacijskega omrežja, ki omogoča zanesljiv prenos
signalov in informacij med telekomunikacijskimi napravami,
med napravami za prenos govornih in podatkovnih informacij
za vodenje železniškega prometa, ki imajo lastnost varnostne
naprave v smislu zagotavljanja varnosti premoženja in ljudi ter
prispevajo k večji kakovosti varnega in nemotenega odvijanja
železniškega prometa.
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(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za vse druge dele železniškega telekomunikacijskega omrežja, ki nimajo
varnostno relevantnih funkcij iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(pomen izrazov in kratic)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:
– »EIRENE« (European Integrated Railway radio Enhanced NEtwork) je projekt UIC, v okviru katerega so bile izdelane
in se tudi tekoče nadgrajujejo specifikacije za funkcionalne in
sistemske zahteve sistema GSM-R.
– »ES-izjava o verifikaciji podsistema« je dokument, ki
ga na podlagi potrdila o verifikaciji pripravi naročnik in je pogoj za pridobitev uporabnega ali obratovalnega dovoljenja.
Za strukturne podsisteme, ki imajo ES-izjavo o verifikaciji, se
šteje, da so interoperabilni in da izpolnjujejo bistvene zahteve,
ki veljajo zanje;
– »informacija« je vsako sporočilo, ki se prenaša po telekomunikacijskem omrežju;
– »interoperabilnost železniškega telekomunikacijskega
omrežja« je sposobnost vseevropskega železniškega podsistema »vodenje-upravljanje in signalizacija – telekomunikacijsko
omrežje«, da zagotovi varen in neprekinjen promet vlakov ob
zahtevani stopnji izkoriščenosti zmogljivosti teh prog;
– »izvajalec gradnje« je pravna ali fizična oseba, ki kot
gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri izvajanju pripravljalnih del na gradbišču, izvajanju gradbenih del, montažah
in vgrajevanju strojnih in električnih inštalacij ter izvajanju zaključnih gradbenih del;
– »javna železniška infrastruktura« so objekti in naprave,
potrebni za nemoteno odvijanje javnega železniškega prometa, ter pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo njihovi
namenski rabi;
– »motnja v železniškem telekomunikacijskem omrežju«
je pomanjkljivost v delovanju železniškega telekomunikacijskega omrežja, ki bistveno ne vpliva na njegovo funkcionalnost in
zato ni ogrožena varnost in urejenost železniškega prometa ter
ni ovirano opravljanje prometnih ali poslovnih dejavnosti;
– »napajalna naprava« je naprava, ki železniški telekomunikacijski sistem oskrbuje s potrebno električno energijo;
– »napaka v železniškem telekomunikacijskem omrežju«
je takšna pomanjkljivost v delovanju železniškega telekomunikacijskega sistema, ki vpliva na njegovo funkcionalnost in bi
zaradi tega lahko bila ogrožena varnost in urejenost prometa
ter deloma ovirano ali v celoti onemogočeno opravljanje prometnih ali poslovnih dejavnosti;
– »naročnik« je oseba, ki naroči projektiranje in/ali gradnjo, obnovo ali nadgradnjo podsistema. Ta oseba je lahko
prevoznik, upravljavec, imetnik ali koncesionar, ki je odgovoren
za izvedbo projekta, ter organ za vodenje investicij v javno
železniško infrastrukturo, določen v zakonu, ki ureja železniški
promet;
– »pomožni telefon« je vrsta TKn, ki se uporablja ob
izpadu vseh drugih govornih komunikacijskih povezav na TKpultu;
– »potnik« je oseba, ki ima veljavno vozovnico ali jo
namerava kupiti v vlaku, od trenutka, ko se nahaja na železniškem območju, ki je namenjeno potnikom, z namenom potovanja z vlakom, do trenutka, dokler po opravljenem potovanju ne
zapusti železniškega območja, namenjenega potnikom;
– »prenosni medij« je snov, ki omogoča prenos informacij,
z namenom medsebojne povezave dveh ali več telekomunikacijskih naprav ali sistemov;
– »prenosni sistem« je TKo, ki omogoča hkratni prenos
večjega števila podatkov preko prenosnega medija;
– »progovni vodi« so vrsta telekomunikacijske povezave;
potekajo vzdolž odsekov prog in se zaključujejo na vseh postajah in stalnih službenih mestih, ki so na zadevnem odseku
proge;
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– »proste zmogljivosti na telekomunikacijskem sistemu«
so tiste zmogljivosti, ki ostanejo neizkoriščene, ko so zadovoljene vse trenutne in na isti tehnologiji temelječe načrtovane
potrebe za naslednje petletno obdobje;
– »radiokomunikacije« so načini vzpostavitve komunikacije med dvema ali več točkami, pri čemer se za prenos
uporabljajo radijski elektromagnetni valovi;
– »redundanca« je povečanje zanesljivosti prenosa informacije med dvema ali več točkami, ki se doseže z vzpostavitvijo dodatne, od osnovne neodvisne, prenosne poti, ali
s podvojitvijo vitalnih delov naprave ali sistema ali z uporabo
ustreznih protokolov;
– »sistem varnega upravljanja« pomeni organizacijo in
ureditev, ki ju je vzpostavil upravljavec železniške infrastrukture ali prevoznik v železniškem prometu, da bi zagotovil varno
upravljanje svojih dejavnosti. Je sistem, s katerim se zagotavlja
doseganje skupnih varnostnih ciljev in skladnost z nacionalnimi
predpisi, varnostnimi zahtevami iz TSI ter skupnimi varnostnimi
metodami;
– »telekomunikacijska naprava« (TKn) je naprava, ki zagotavlja določeno telekomunikacijsko storitev ali je temeljni
sestavni del določenega ŽTKs;
– »telekomunikacijski pult« je vrsta TKn, ki se vgrajuje na
izvršilnih prometnih delovnih mestih in omogoča vzpostavitev
vseh vrst komunikacij, ki so zahtevane za delovna mesta, ki so
navedena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika;
– objave UIC so objave mednarodne železniške zveze;
– »uporabnik« je pravna ali fizična oseba, ki uporablja
storitve omrežja ŽTK (ŽTKo) za potrebe svoje dejavnosti;
– »upravljavec javne železniške infrastrukture« (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) je pravna oseba, ki je odgovorna za
vzdrževanje javne železniške infrastrukture, vodenje prometa
na njej in za gospodarjenje z njo;
– »vitalni del« naprave je tisti del naprave, zaradi katerega
ob njegovem nepravilnem delovanju ali prenehanju delovanja
nepravilno deluje ali preneha delovati celotna naprava;
– »vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme«
je izvršilni železniški delavec, ki je zaposlen pri upravljavcu
in je usposobljen za izvajanje vzdrževalnih del v skladu z določbami predpisa, ki ureja strokovno usposobljenost izvršilnih
železniških delavcev;
– »železniški telekomunikacijski sistem« je del železniškega telekomunikacijskega omrežja, ki predstavlja funkcionalno sklenjeno celoto;
– »železniško telekomunikacijsko omrežje« je funkcionalno sklenjeno omrežje, sestavljeno iz ŽTKs in TKn, ki omogoča
zadovoljitev potreb po telekomunikacijskih storitvah za zagotovitev nemotenega, varnega in urejenega odvijanja javnega
železniškega prometa na progah v Republiki Sloveniji, s tem
ko omogoča prenos informacij in podatkov za potrebe vodenja
prometa in vzdrževanja infrastrukture, prenos informacij za
delavce in operativne službe, ki sodelujejo pri vodenju prometa
ali vzdrževanju infrastrukture, prenos informacij za potrebe poslovnih komunikacij, prenos informacij daljinskega vodenja in
upravljanja prometa ter upravljanja energetskih naprav, prenos
informacij za potrebe drugih uporabnikov, ki uporabljajo železniški telekomunikacijski sistem za svojo poslovno dejavnost,
povezano z železniškim prometom, in druge storitve.
(2) V tem pravilniku uporabljene kratice imajo naslednji
pomen:
– »CVP« je center vodenja prometa;
– »EIRENE« (European Integrated Railway radio Enhanced NEtwork) je zmogljivo integrirano evropsko železniško
radijsko omrežje;
– »EIRENE FRS« (EIRENE Functional Requirements
Specifications) so specifikacije funkcionalnih zahtev EIRENE;
– »EIRENE SRS« (EIRENE System Requirements Specifications) so specifikacije sistemskih zahtev EIRENE;
– »EL« je evidenčni list;
– »ML« je merilni list;
– »ENP« je elektro-napajalna postaja;
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– »GSM-R« je globalni sistem mobilnih komunikacij za
potrebe železnic;
– »JŽI« je javna železniška infrastruktura;
– »PTS« je prometni telekomunikacijski sistem;
– »RDZ« so radiodispečerske zveze; sistem brezžične komunikacije, razvit posebej za potrebe železniškega prometa;
– »SIST EN« je oznaka slovenskih nacionalnih standardov, ki jih izdaja Slovenski inštitut za standardizacijo in ki
prevzemajo evropske harmonizirane standarde EN;
– »SVn« je signalnovarnostna naprava;
– »SVU« je sistem varnega upravljanja;
– »TKn« je telekomunikacijska naprava;
– »TKo« je telekomunikacijsko omrežje;
– »TK-pult« je telekomunikacijski pult;
– »TSI« so tehnične specifikacije interoperabilnosti;
– »TS-Z« so tehnične specifikacije za proge in sestavne
dele proge ter za železniška vozila in njihove sestavne dele in
naprave;
– »UIC« je mednarodna železniška zveza;
– »UKV« je sistem radiokomunikacije v frekvenčnem območju ultra kratkih valov;
– »ŽAT« je železniška avtomatska telefonija;
– »ŽTKo« je železniško telekomunikacijsko omrežje;
– »ŽTKs« je železniški telekomunikacijski sistem.
(3) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot ga določa zakon, ki ureja varnost v železniškem
prometu, in na njegovi podlagi izdani predpisi, drugi predpisi
s področja železniškega prometa, telekomunikacij in graditve
objektov.
4. člen
(funkcionalne zahteve in uporaba standardov)
(1) ŽTKo mora biti projektirano, grajeno, nadgrajeno, obnovljeno in vzdrževano tako, da omogoča zanesljivo, varno in
nemoteno oddajanje, prenašanje in sprejemanje vseh oblik
signalov, znakov, pisane besede, slike, zvoka ali sporočil, ki
zagotavljajo varen in urejen železniški promet. Za zagotovitev
te funkcionalnosti se lahko povezuje z drugimi telekomunikacijskimi omrežji, ki niso del JŽI.
(2) Pri projektiranju, gradnji, nadgradnji, obnovi in vzdrževanju ŽTKo je treba poleg določil tega pravilnika upoštevati
zakon, ki ureja varnost v železniškem prometu, in na njegovi
podlagi izdane predpise, zakon, ki ureja graditev objektov, priznana tehnična pravila stroke in pogoje, določene z zakoni in
z ratificiranimi mednarodnimi sporazumi, katerih sopodpisnica
je Republika Slovenija, obvezne objave UIC, SIST EN, TSI in
TS-Z ter druge tehnične predpise, ki se nanašajo na ŽTKo.
(3) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za trg, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije seznam
SIST EN standardov, ki prevzemajo harmonizirane evropske standarde, in TS-Z, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti
sestavnih delov ali naprav ŽTKo z zahtevami tega pravilnika.
(4) Šteje se, da so ŽTKo in njegovi posamezni deli ali
naprave skladni z zahtevami tega pravilnika, če ustrezajo določbam tega pravilnika, določbam TSI in obveznih objav UIC
ter določbam SIST EN standardov in TS-Z, katerih uporaba
ustvari domnevo o skladnosti sestavnih delov ali naprav ŽTKo
z zahtevami tega pravilnika.
(5) V primeru, ko gre za osebne podatke, ki se morajo varovati v skladu z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov,
je pri prenosu podatkov in sporočil preko železniškega telekomunikacijskega omrežja (ŽTKo), pri dostopu do njih kot tudi pri
njihovi obravnavi, obdelavi in hranjenju, potrebno zagotoviti, da
strojna, sistemska in aplikativno programska oprema zagotavlja, da je uporaba podatkov v mejah pooblastil uporabnika.
5. člen
(pogoji)
V zvezi s postopki gradnje, preskušanja in obratovanja
ŽTKs in TKn se poleg določb tega pravilnika uporabljajo določ-
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be zakona, ki ureja gradnjo objektov, zakona, ki ureja varnost
železniškega prometa, in podzakonskih predpisov, izdanih na
podlagi navedenih zakonov.
II. ŽELEZNIŠKO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
6. člen
(razvrstitev naprav železniškega telekomunikacijskega
omrežja – ŽTKo)
(1) Naprave ŽTKo se razvrščajo v naslednje kategorije:
– naprave prve kategorije so ŽTKs in TKn s signalnovarnostnimi funkcijami, ki s svojim delovanjem neposredno
sodelujejo pri zagotavljanju varnosti in urejenosti železniškega
prometa,
– naprave druge kategorije so ŽTKs in TKn brez signalnovarnostne funkcije, ki imajo varnostno relevantne lastnosti za
varno in nemoteno odvijanje železniškega prometa ali zagotavljajo večjo varnost,
– naprave tretje kategorije so ŽTKs in TKn, ki nimajo
signalnovarnostnih in varnostno relevantnih funkcij.
(2) Razvrstitev obstoječih ŽTKs in TKn je v skladu s prejšnjim odstavkom določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega
pravilnika.
7. člen
(dodatne možnosti izrabe ŽTKo)
Če tehnične lastnosti in proste zmogljivosti ŽTKo omogočajo opravljanje telekomunikacijskih storitev, se lahko te
storitve opravljajo za lastne potrebe upravljavca ali kot komercialne storitve na prostem trgu telekomunikacijskih storitev, kar
upravljavec uredi v pogodbenem razmerju z lastnikom JŽI.
8. člen
(obseg ŽTKo)
(1) ŽTKo sestavljajo prenosni mediji, ŽTKs, TKn in terminalne naprave.
(2) Za prenos se lahko uporabljajo žični (kovinski, optični)
ali brezžični mediji.
(3) V ŽTKo se lahko vgrajujejo predvsem naslednji ŽTKs
in TKn s pripadajočo sistemsko programsko opremo:
– prenosni sistemi,
– kabelski sistemi,
– sistem železniške avtomatske telefonije (ŽAT),
– prometni telekomunikacijski sistem (PTS),
– sistem železniškega progovnega telefonskega omrežja,
– naprave za radiokomunikacije,
– naprave za registriranje posredovanih sporočil,
– naprave za prenos podatkov in računalniška omrežja,
– naprave za zvočno in vizualno obveščanje potnikov v
realnem času,
– interfonske naprave,
– naprave za prenos in prikaz točnega časa,
– naprave za napajanje TKn,
– naprave za centralni nadzor in upravljanje telekomunikacijskega sistema,
– delilniki, inštalacije in sistem lokalnih komunikacijskih
omrežij,
– ozemljila in druge naprave za zaščito telekomunikacijskih sistemov,
– videonadzorni sistemi ali
– naprave za klic v sili in potniške informacije (stebriček
SOS).
(4) Terminalne naprave so:
– telefonski aparati,
– telefaksi,
– telekomunikacijski pulti (TK-pulti),
– radijske terminalne naprave,
– računalniški terminali in osebni računalniki,
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– naprave za avtomatsko prodajo kart (kartomat) in
– druge terminalne naprave, ki se kot končni element
vgrajujejo pri uporabnikih.
9. člen
(posebne zahteve)
(1) Naprave, ki so sestavni del ŽTKo, morajo zagotavljati
zanesljivost in razpoložljivost. Pri vseh oblikah prenosa se
mora zagotavljati prednost sporočilom in obvestilom, ki se
oddajajo ob nevarnosti oziroma ob ogrožanju varnosti železniškega prometa, človeških življenj ali ob nastanku večje škode
na premoženju.
(2) Zanesljivost ŽTKs, ki se skladno s 6. členom tega
pravilnika uvrsti v prvo ali drugo kategorijo, se zagotavlja z
vzpostavitvijo redundance. Za zagotovitev redundance se lahko uporabijo tudi drugi telekomunikacijski sistemi v Republiki
Sloveniji ali v tujini.
(3) Pri napravah, ki so skladno s 6. členom tega pravilnika uvrščene v prvo ali drugo kategorijo, se redundantnost
zagotavlja tudi na ravni strojne in programske opreme vitalnih
delov. Za posamezne vrste naprav so vitalni deli, pri katerih se
zahteva redundantnost, določeni v TS-Z.
(4) Za vsak ŽTKs in TKn je zanesljivost in razpoložljivost v
skladu s prvim odstavkom tega člena določena v TS-Z.
10. člen
(obseg in vrsta ŽTKs in TKn)
(1) Obseg in vrsta ŽTKs in TKn, ki se vgrajujejo v javno
ŽTKo, se določata glede na:
– kategorijo železniške proge,
– obseg notranjega in mednarodnega prometa,
– način vodenja in upravljanja prometa,
– opremljenost prog s signalnovarnostnimi napravami,
– obstoječe prenosne medije in telekomunikacijske naprave in
– druge zahteve, ki so določene v TSI ali TS-Z in predpisu,
ki ureja opremljenost postaj in postajališč.
(2) Minimalna opremljenost delovnih mest, upoštevajoč
kriterije, opisane v prejšnjem odstavku, je razvidna iz priloge
2 tega pravilnika.
(3) Na TKn se lahko priključi samo terminalna oprema,
ki izpolnjuje tehnične pogoje, določene v četrtem odstavku
4. člena tega pravilnika.

III. POGOJI ZA PROJEKTIRANJE ŽTKo
11. člen
(splošni pogoji)
(1) ŽTKo ne sme v okolje vnašati nepotrebnih obremenitev, urbanističnih neskladnosti, elektromagnetnih motenj, ki bi
presegale dovoljene ravni, in drugih ovir.
(2) TKn morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– visoko stopnjo zanesljivosti delovanja, modularnost in
hitro zamenljivost posameznih elementov v primeru napak,
– daljinsko upravljanje in nadzor ter minimalni obseg
vzdrževanja,
– povezljivost z drugimi telekomunikacijskimi omrežji in
obstoječimi napravami v ŽTKo,
– pogoje interoperabilnosti vseevropskega železniškega
omrežja za TKn, ki so navedene v TSI,
– varnost naprav in ljudi ter
– odpornost na elektromagnetne motnje, ki jih povzroča
okolje.
(3) Pri izvedbi TKn se mora zagotoviti tehnično-tehnološko
skladnost ŽTKo oziroma njegovih delov in upoštevati pogoje, ki
so določeni v četrtem odstavku 4. člena tega pravilnika.
(4) ŽTKo mora biti varno pred vdori iz drugih telekomunikacijskih omrežij.
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(5) Upoštevati se morajo vplivi enosmernih in izmeničnih
tokov vozne mreže na elektrificiranih progah. Izvedeni morajo
biti vsi tehnični zaščitni ukrepi, s katerimi se zmanjša vpliv teh
tokov na najmanjšo možno raven.
(6) Radiokomunikacijske naprave in sistemi morajo delovati na tistih frekvenčnih področjih, ki jih pristojni organ, v
skladu z določbami predpisov, ki urejajo to področje, dodeli za
uporabo v železniškem prometu.
(7) Pri terminalnih napravah, ki se nameščajo pri uporabnikih, se mora upoštevati njihov ergonomski in ekološki vidik.
Terminalne naprave morajo ustrezati standardom, ki določajo
raven elektromagnetnega sevanja in varnosti za uporabnika.
Terminalne naprave morajo biti na TKn povezane tako, da je
zagotovljeno nemoteno in varno delo uporabnikov.
(8) Za tehnične prostore, v katere se nameščajo ŽTKs in
TKn, se morajo upoštevati določila TS-Z. Za posamezno vrsto
opreme pa se morajo upoštevati tudi zahteve in priporočila
proizvajalcev opreme glede klimatskih in drugih razmer. Če se
v istem prostoru predvideva več vrst TKn, ki imajo različne zahteve glede okoljskih pogojev delovanja, se upoštevajo pogoji
za opremo, ki določa najvišji nivo zahtev, ki pa ne sme biti nižji
od zahtev, navedenih v tem pravilniku.
(9) Dostop do ŽTKs in TKn se mora izvesti tako, da je
omogočen samo pooblaščenim osebam. Dostop nepooblaščenim osebam se fizično onemogoči tako, da se TKn namesti
v samostojen prostor ali ohišje, ki ga je mogoče zakleniti. V
primeru projektiranja novih prostorov in v primeru obstoječih
prostorov, do katerih se mora omogočiti samostojen dostop
tudi tretjim osebam, se uporabi tehnična rešitev s centralnim
sistemom spremljanja kontrole dostopov.
(10) Upravljavec lahko odobri vgrajevanje ŽTKs ali TKn
z namenom preskušanja novih tehnologij, tehničnih rešitev ali
novih načinov vzdrževanja. Dovoljenje se lahko izda za omejen
in lokacijsko določen obseg, na podlagi elaborata, ki določa
namen, način vzdrževanja in nadzora ter čas trajanja poskusne
vgradnje, in pri čemer se zagotovi, da testirana naprava ne
sodeluje pri zagotavljanju varnosti in urejenosti železniškega
prometa. V primeru uspešno zaključenega preskusnega obdobja lahko ŽTKs ali TKn ostanejo vgrajeni in v funkciji, če
so za to izpolnjeni ostali splošni pogoji za ŽTKs ali TKn, ki so
navedeni v tem členu, in posebne zahteve za ŽTKs ali TKn, ki
so navedene v 9. členu tega pravilnika.
(11) Pri gradnjah, nadgradnjah, obnovah in vzdrževanju
kabelskih tras se mora upoštevati tudi z načrtovanimi projekti
predvidene potrebe za vse sestavne dele javne železniške infrastrukture. Prav tako se lahko upoštevajo tudi potrebe drugih
zainteresiranih operaterjev telekomunikacijskih storitev, lokalnih skupnosti in izvajalcev drugih gospodarskih javnih služb v
Republiki Sloveniji.
(12) Pri gradnjah, nadgradnjah, obnovah in vzdrževanju železniškega telekomunikacijskega omrežja na obstoječih
postajah ali postajališčih se mora upoštevati tudi potrebe po
komunikacijskih in energetskih povezavah za potrebe namestitve kartomatov in naprav za zvočno in vizualno obveščanje
potnikov, če je glede na vrsto dela to smotrno.
12. člen
(opremljenost delovnih mest izvršilnih
železniških delavcev)
(1) Delovna mesta izvršilnih železniških delavcev, upravljavcev na področju vodenja prometa vlakov na javni železniški infrastrukturi, se opremljajo:
– s priključkom ŽAT,
– s TK-pultom,
– z opremo za prikaz točnega časa (ura),
– s pomožnim telefonom,
– s komunikacijskim mestom,
– z dostopom do podatkovnega omrežja ali
– z ustrezno novejšo tehnično rešitvijo v skladu z razvojem tehnologije.
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(2) Delovno mesto izvršilnih železniških delavcev upravljavca na področju vodenja prometa vlakov na progah, ki
so opremljene s sistemom radijske zveze med strojevodjo in
mestom, s katerega se vodi promet, mora imeti ob opremi,
določeni v prvem odstavku tega člena, tudi ustrezno opremo,
ki omogoča komuniciranje po tem sistemu.
(3) Obvezna opremljenost posameznega delovnega mesta s telekomunikacijskimi napravami iz tega člena je določena
v prilogi 2 tega pravilnika.
13. člen
(železniška avtomatska telefonija – ŽAT)
(1) ŽAT mora biti izvedena tako, da:
– zagotavlja govorno komunikacijo uporabnikov s poslovnega področja in s področja operativnih del pri vodenju
prometa, znotraj celotnega javnega železniškega omrežja v
Republiki Sloveniji ter tudi na ravni mednarodnega železniškega telefonskega omrežja in z uporabniki javnega fiksnega in
mobilnega telefonskega omrežja,
– omogoča druge telefonske storitve ter podatkovne komunikacije uporabnikov s poslovnega področja in področja
operativnih del pri vodenju prometa znotraj celotnega javnega
železniškega omrežja v Republiki Sloveniji ter tudi na ravni
mednarodnega železniškega telefonskega omrežja in z uporabniki javnega telefonskega omrežja,
– je povezljiva z drugimi ŽTKs in TKn v okviru ŽTKo in
združljiva z obstoječo tehnologijo ter zagotavlja daljinsko upravljanje in nadzor sistema in njegovih elementov,
– omogoča vzpostavitev zvez v dohodni in odhodni smeri
brez posredovanja operaterja in
– omogoča nadgradnjo na ravni strojne in programske
opreme.
(2) Shema oštevilčenja ŽAT mora biti usklajena z mednarodnimi priporočili in predpisi, ki urejajo železniško telefonsko
številčno shemo, in s shemo oštevilčenja, ki jo določajo predpisi
o telekomunikacijah v Republiki Sloveniji.
14. člen
(prometni telekomunikacijski sistem – PTS)
(1) PTS mora zagotavljati komunikacijsko podporo za potrebe delovnih mest izvršilnih železniških delavcev, ki sodelujejo pri zagotavljanju in izvajanju varnega in urejenega odvijanja
železniškega prometa. PTS je sestavljen iz centralne naprave,
TK-pultov in vmesnikov. Podpirati mora zlasti:
– celotno funkcionalnost za potrebe železniške progovne
telefonije,
– dispečerske povezave in povezave za potrebe ENP,
– povezljivost z radiokomunikacijskimi sistemi, omrežjem
ŽAT in s sistemi za avtomatsko najavo vlakov,
– terminalne postajne naprave, zlasti interfonske povezave, ozvočenje za potrebe obveščanja potnikov, ozvočenje
za službene potrebe in telefonske povezave na postajnih območjih,
– priklop terminalne naprave za prenos podatkovnih informacij,
– priklop sistema za klic v sili (SOS),
– povezljivost z drugimi ŽTKs in TKn v okviru ŽTKo,
– združljivost z obstoječo tehnologijo in
– zagotavljanje daljinskega upravljanja in nadzora sistema in njegovih elementov.
Zagotavljati mora:
– funkcionalnosti telefonske centrale, potrebne za izvajanje varnega in urejenega železniškega prometa,
– vmesnik za priklop naprave za registracijo pogovorov in
– prikaz točnega časa, ki mora biti sinhroniziran z ostalimi
napravami za prikaz časa, skladno s četrtim odstavkom 22. člena tega pravilnika.
(2) Vstopanje v PTS iz ŽAT omrežja ali javnega telefonskega omrežja mora biti izvedeno tako, da ni ogrožena urejenost in varnost železniškega prometa.
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(3) Ozvočenje za potrebe obveščanja potnikov se skladno
z določili predpisa, ki ureja opremljenost postaj in postajališč,
vgrajuje na postajah in postajališčih, kjer služi za zvočno obveščanje potnikov v realnem času. Krmiljenje ozvočenja se lahko
izvaja ročno preko TK-pulta ali avtomatsko.
(4) Ozvočenje se lahko izvede v okviru PTS ali kot samostojen sistem.
15. člen
(pomožni telefon – PT)
(1) PT se mora vgraditi povsod, kjer je vgrajen telekomunikacijski TK-pult.
(2) Zagotavljati mora govorno komunikacijo po progovnih
vodih med dvema sosednjima postajama in postajami na pripadajočem odseku proge.
(3) PT morajo biti med seboj povezani na način, da je
zagotovljena vsaj 99,9% razpoložljivost delovanja.
(4) Napajanje mora zagotavljati najmanj 72-urno avtonomijo delovanja PT.
16. člen
(napajalni sistemi)
(1) Napajalni sistem obsega:
– priključek napajanja iz javnega energetskega omrežja
230/400 V ≈ (primarni napajalni vir),
– napajalno napravo, ki pretvarja električno napetost iz
javnega energetskega omrežja v obliko in nazivne vrednosti,
kot je za ŽTKs in TKn določena v TS-Z, in
– baterije.
(2) Napajanje iz javnega energetskega omrežja se mora
projektirati tako, da je zagotovljen dovod iz dveh neodvisnih
javnih virov, če to omogoča javno energetsko omrežje in če
je to ekonomsko upravičeno. Vsi drugi pogoji za priključitev
morajo biti skladni s predpisi, ki veljajo za javne energetske
priključke.
(3) Pri projektiranju napajalne naprave za napajanje ŽTKs
in TKn se mora upoštevati enosmerno napajanje nazivne nizke
napetosti (U < 50 V =).
(4) Napajalna naprava mora ŽTKs in TKn ob izpadu primarnega napajalnega vira zagotavljati samostojno rezervno
napajanje (avtonomija), in sicer:
– najmanj osem ur, če je napajalna naprava daljinsko
nadzorovana, ali
– najmanj 12 ur, če napajalna naprava ni daljinsko nadzorovana.
(5) Če je napajanje ŽTKs in TKn podprto tudi s stabilnim
agregatskim virom napajanja, mora napajalna naprava omogočati najmanj enourno samostojno rezervno napajanje (avtonomijo). Pri tem je pogoj, da se agregat ob izpadu primarnega
napajalnega vira vključi samodejno in omogoča tudi daljinski
nadzor in upravljanje sistema. Pri ročnem zagonu agregata
se mora v skladu s četrtim odstavkom tega člena zagotoviti
samostojno rezervno napajanje.
(6) Napajanje s stabilnim agregatom se načrtuje glede
na obseg in pomen ŽTKs ali TKn, ki so vgrajene na konkretni
lokaciji ter glede na njihov vpliv na varnost in urejenost železniškega prometa.
(7) Samostojno rezervno napajanje (avtonomija) se zagotavlja z baterijskim napajanjem. Uporabljene morajo biti
baterije, ki zagotavljajo samostojno rezervno napajanje, kot
je določeno v četrtem odstavku tega člena, pri čemer so upoštevane vse varnostne zahteve, ki veljajo za delo z nevarnimi
in zdravju škodljivimi snovmi, in upoštevani postopki ravnanja
po njihovi izločitvi iz uporabe.
(8) Uporabljati se morajo takšni tipi baterij, ki ne zahtevajo
posebne ureditve prostora.
(9) Napajalni sistemi morajo omogočati nadgrajevanje,
modularnost in daljinsko upravljanje ter nadzor vseh delov, ki jih
sestavljajo, vključno z možnostjo daljinskega vklopa in izklopa
napajalne naprave in agregata.

Stran

8912 /

Št.

59 / 23. 7. 2010
17. člen

Uradni list Republike Slovenije
20. člen

(radiokomunikacijski sistemi)

(progovno telefonsko omrežje)

(1) Radiokomunikacijski sistemi se uporabljajo pri prometno operativnih delih v javnem železniškem prometu in pri drugih
delih, ki so povezana z železniškim prometom, ter pri vzdrževanju javne železniške infrastrukture. Uporabljajo se lahko:
– sistemi UKV na frekvenčnih področjih, ki jih odobri
pristojni organ,
– radiokomunikacijski sistemi, ki so razviti za potrebe
železnic (GSM-R),
– radiokomunikacijski sistem RDZ in
– drugi radiokomunikacijski sistemi (WiMax, WiFi, ipd.).
(2) Sistem GSM-R mora v osnovi zagotavljati govorne in
podatkovne komunikacijske storitve za potrebe železnic. Za
ta namen se lahko povezuje z omrežji drugih železnic, javnimi
mobilnimi in fiksnimi omrežji, specialnimi železniškimi sistemi
(npr. sistemi za vodenje prometa) in nadzornimi sistemi.
(3) Sistem GSM-R je standardiziran sistem in mora izpolnjevati funkcionalne in sistemske specifikacije EIRENE (EIRENE FRS in EIRENE SRS).
(4) Če sistem GSM-R na neki progi ne obstaja ali še ni
zgrajen, se na postajah, ki ležijo na taki progi, za govorno komunikacijo železniškega izvršilnega osebja in za komunikacijo
vzdrževalnega osebja upravljavca lahko uporabljata sistema
UKV in RDZ.
(5) Za pokrivanje večjih postajnih območij se lahko vgrajujejo tudi repetitorske postaje UKV.
(6) Zaradi prenosa sporočil, ki imajo vpliv na varnost in
urejenost železniškega prometa, se mora za vse radiokomunikacijske sisteme zagotoviti možnost registriranja vseh prenesenih sporočil.
(7) Pri projektiranju radiokomunikacijskih sistemov se morajo upoštevati dodeljeni kanali znotraj frekvenčnih območij za
železniški promet.
(8) V primeru gradnje, nadgradnje, obnove in vzdrževanja
radiokomunikacijskih sistemov iz četrte alineje prvega odstavka
tega člena mora biti zagotovljena združljivost z radiokomunikacijskimi sistemi iz prve in druge alineje istega odstavka
tega člena, kot jo določa predpis, ki ureja elektromagnetno
združljivost.

(1) Progovno telefonsko omrežje mora zagotavljati govorno sporazumevanje med komunikacijskimi mesti ob železniški progi in delovnimi mesti izvršilnih železniških delavcev
upravljavca na področju vodenja prometa ter vzdrževalnimi
službami upravljavca.
(2) Delovna mesta izvršilnih železniških delavcev vodenja
prometa, kjer mora biti zagotovljena govorna komunikacija, se
določijo na podlagi:
– kategorije železniške proge,
– načina vodenja in upravljanja prometa in
– opremljenosti prog s SV napravami.
(3) Komunikacijska mesta ob železniški progi se morajo
projektirati v skladu z zahtevami varnostnih predpisov in TSI.
(4) Komunikacijska mesta ob progi se morajo izvesti tako,
da so združljiva s PTS.
(5) Progovno telefonsko omrežje mora obsegati naslednje
vrste povezav:
– čuvajniški vod: vrsta govorne povezave, ki se mora
izvesti kot neprekinjeni vod in povezuje dve sosednji postaji.
Nanj morajo biti priključena vsa komunikacijska mesta na progovnem odseku med postajama, stalna službena mesta ob
progi in obe postaji, ki se na čuvajniški vod priključijo paralelno.
Služi za opravljanje prometno-operativnih del;
– gradbeni vod: vrsta govorne povezave, ki povezuje
ustrezno delovno mesto vzdrževalca prog, objektov in opreme
proge, s komunikacijskimi mesti na določenem progovnem
odseku in vse postaje na tem odseku. Vsi priključki morajo biti
priključeni na vod paralelno;
– signalnovarnostni vod: vrsta govorne povezave, ki povezuje ustrezno delovno mesto vzdrževalca signalnovarnostnih
naprav s komunikacijskimi mesti na določenem progovnem
odseku in vse postaje na tem odseku. Vsi priključki morajo biti
priključeni na vod paralelno;
– elektroenergetski vod: vrsta govorne povezave, ki povezuje ustrezno delovno mesto vzdrževalca stabilnih naprav električne vleke s komunikacijskimi mesti na določenem progovnem
odseku in vse postaje na tem odseku. Vsi priključki morajo biti
priključeni na vod paralelno;
– nezgodni vod: vrsta govorne povezave, ki povezuje
ŽAT-omrežje s komunikacijskimi mesti na določenem progovnem odseku in vse postaje na tem odseku. Vsi priključki morajo
biti priključeni na vod paralelno. Povezava v ŽAT-omrežje je
lahko avtomatska ali pa preko posredovalnega mesta;
– obratni vod: vrsta govorne povezave, ki zagotavlja neposredno povezavo med prometniki na postajah na določenem
progovnem odseku.
Vse povezave se morajo zaključiti na TK-pultu in na pomožnem telefonu.
V primeru daljinskega upravljanja prometa iz CVP morajo
imeti vodi iz druge, tretje, četrte in pete alineje tega odstavka
povezavo do CVP.
(6) Poleg zgoraj naštetih povezav se morajo na območjih
postaj, kjer se take govorne povezave uporabljajo, zagotavljati
tudi naslednje vrste povezav:
– kretniški vod: izveden mora biti kot lokalni vod, ki povezuje kretniško območje in prometnika;
– uvozni/izvozni vod: izveden mora biti kot lokalni vod, ki
povezuje uvozni/izvozni signal in prometnika.
(7) Pri vseh gradnjah in nadgradnjah železniških prog v
Republiki Sloveniji se progovno telefonsko omrežje iz petega
odstavka tega člena projektira na način, da se število vodov
zmanjša tako, da:
– prometni vod nadomešča čuvajniški in nezgodni vod s
funkcionalnostjo, kot je opisana v petem odstavku tega člena;
– infrastrukturni vod nadomešča gradbeni vod, signalnovarnostni vod, elektroenergetski vod in obratni vod v enoten
vod s funkcionalnostjo, kot je opisana v petem odstavku tega
člena.

18. člen
(prenosni sistem)
(1) Prenosni sistem se uporablja za povezovanje posameznih samostojnih TKn v ŽTKo kot funkcionalno sklenjeno celoto.
Pri tem se lahko kot prenosno pot uporablja vse vrste prenosnih
medijev, kot so opredeljeni v 19. členu tega pravilnika.
(2) Prenosni sistem mora biti projektiran tako, da:
– je združljiv s prenosnimi sistemi drugih železniških
uprav in prenosnimi sistemi drugih domačih in tujih telekomunikacijskih sistemov,
– zagotavlja zanesljivost in razpoložljivost ter redundantnost na ravni opreme in prenosnih poti in
– omogoča daljinsko upravljanje in nadziranje do ravni
terminalnega priključka.
19. člen
(prenosni mediji)
(1) Pri projektiranju kabelskih prenosnih medijev je treba
upoštevati vrste, tipe, zmogljivosti in konstrukcijo kovinskih in
optičnih kablov, glede na:
– kategorijo proge,
– način polaganja kabla,
– potrebno število vodnikov glede na potrebno zmogljivost
prenosa in glede na prenosni sistem in
– zunanje vplive, zlasti vpliv elektrovleke in atmosferske
razelektritve.
(2) Pri projektiranju brezžičnih povezav se morajo upoštevati značilnosti širjenja elektromagnetnih valovanj in zakonodaja s področja telekomunikacij.
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Tudi v tem primeru se morata oba voda zaključiti na TKpultu, na pomožnem telefonu in v CVP.
(8) Ne glede na to, ali je progovno telefonsko omrežje
projektirano v skladu s petim ali sedmim odstavkom tega člena,
mora biti upoštevano pravilo, da ima prometni vod (čuvajniški
in nezgodni) pri vzpostavljanju povezav prednost.
21. člen
(naprave za registriranje)
(1) Naprave za registriranje telefonskih pogovorov in
drugih sporočil, ki se prenašajo po ŽTKs in TKn, morajo zagotavljati njihovo kakovostno in dolgotrajno shranjevanje na
primernih medijih.
(2) Omogočati morajo registracijo vseh govornih zvez
in drugih sporočil, ki so v predpisu, ki določa pogoje in način
organizacije železniškega prometa, določena kot obvezna za
registriranje.
(3) Čas shranjevanja registriranih pogovorov in sporočil
na zasedenih prometnih mestih ne sme biti krajši od 48 ur.
(4) Naprave za registriranje morajo imeti daljinsko signaliziranje stanja delovanja. Naprava ali programska oprema z
enako funkcionalnostjo, ki prikazuje stanje delovanja, se mora
vgraditi na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca
upravljavca, ki je zasedeno 24 ur na dan in 7 dni v tednu.
22. člen
(naprave za merjenje in prikaz časa)
(1) Naprave za merjenje časa, ki prikazujejo točen čas,
se morajo vgraditi:
– na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca –
prometnika, progovnega prometnika, vlakovnega dispečerja ter
dispečerja stabilnih naprav električne vleke in
– na mesta, ki jih določa predpis, ki ureja opremljenost
železniških postaj in postajališč.
(2) Naprava za merjenje časa iz prve alineje prejšnjega
odstavka je službena ura, ki mora imeti sekundni prikaz časa.
(3) V skladu s predpisom, ki ureja opremljenost postaj in
postajališč, se morajo naprave za merjenje in prikaz časa vgrajevati tudi na postajah in postajališčih. V primeru teh naprav se
mora zagotavljati analogni prikaz časa.
(4) Naprave za merjenje časa, ki se uporabljajo pri krmiljenju TKn, SVn in elektroenergetskih naprav, morajo biti
sinhronizirane z virom točnega časa.
(5) Vse naprave za merjenje časa morajo biti sinhronizirane z virom točnega časa. Za vir točnega časa se uporabi
matično uro. Matična ura je enoten vir točnega časa, ki ga je
mogoče sinhronizirati na več možnih načinov, in predstavlja vir
točnega časa za vse uporabnike.
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(5) Videonadzorni sistem, s katerim se izvaja videonadzor,
mora biti zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb.
(6) O izvajanju videonadzora se mora objaviti obvestilo,
ki mora biti vidno in razločno, objavljeno na način, ki omogoči
posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem.
(7) Pri nameščanju videonadzornih sistemov se mora
upoštevati tudi druge predpise s področja železniškega prometa, ki določajo mesta nameščanja.
24. člen
(sistemi za vizualno obveščanje potnikov)
Sistemi za vizualno obveščanje potnikov potnikom v dejanskem času zagotavljajo informacije o prihodih in odhodih
vlakov ali o njihovih nerednostih. Sistemi se nameščajo na
postajah in postajališčih. Krmiljenje teh sistemov se izvaja lokalno ali centralno. Pri lokalnem krmiljenju se podatki vnašajo
na prometnem mestu, pri centralnem krmiljenju gre lahko za
način ročnega ali samodejnega krmiljenja. Pri ročnem centralnem krmiljenju se podatki vnašajo v sistem sprotno ali
iz vnaprej pripravljenih podatkovnih zapisov, pri samodejnem
centralnem krmiljenju pa se v sistem za vizualno obveščanje
potnikov prometni podatki o gibanju vlakov, ki so namenjeni
za obveščanje potnikov, samodejno prenašajo iz sistema za
upravljanje voženj vlakov.
25. člen
(drugi ŽTKs in TKn)
(1) Drugi ŽTKs in TKn so zlasti ozemljila, prenapetostne
zaščite, lokalna ožičenja, kartomati, in drugi sistemi in naprave,
ki niso opisani v 13. do 24. členu tega pravilnika.
(2) Pri projektiranju teh sistemov in naprav se smiselno
uporabljajo določbe 11. člena tega pravilnika.
(3) Tehnične in funkcionalne zahteve drugih ŽTKs in TKn
so določene v TS-Z.
IV. VZDRŽEVANJE, OBNOVA IN NADGRADNJA
TELEKOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV IN NAPRAV
1. Splošno
26. člen
(zahteve za vzdrževanje in obnovo)

23. člen

Z vzdrževanjem in obnovo ŽTKs in TKn se mora zagotavljati:
– delovanje TKn v njihovi življenjski dobi,
– zmanjševanje števila napak oziroma najvišjo mogočo
raven razpoložljivosti ŽTKo,
– odprava napak v rokih, ki jih predpisuje ta pravilnik, in
– podaljševanje časa delovanja ŽTKs in TKn.

(sistemi za videonadzor)

27. člen

(1) Sistemi za videonadzor se lahko vgrajujejo zaradi
zagotavljanja večje pasivne varnosti na peronih, v čakalnicah,
tehničnih prostorih in na drugih mestih, kjer namestitev takega
sistema prispeva k povečanju pasivne varnosti (npr. na nivojskih križanjih ceste in železnice, v usekih, požarno ogroženih
območjih ob železniški progi).
(2) Videokamere se namestijo na način, da je zagotovljeno pokrivanje celotnega prostora, ki je namenjen za nadzorovanje. Pri namestitvi zunanjih naprav je potrebno izpolnjevati
zahteve glede temperaturnih pogojev in zahteve glede odpornosti na prah.
(3) Snemalna naprava mora zagotavljati kapaciteto za
predpisan čas shranjevanja posnetkov in daljinski dostop do
posnetkov ter zagotavljati daljinsko upravljanje z vsemi karakteristikami naprave.
(4) Čas shranjevanja posnetkov ne sme biti krajši od
48 ur.

(načini vzdrževanja in obnove)
Zahteve iz prejšnjega člena se zagotavljajo:
– z rednim vzdrževanjem, ki obsega dela, ki ohranjajo
normalno obratovalno sposobnost ŽTKs in TKn ter zagotavljajo
prometno varnost. V vzdrževanje sodijo tudi zamenjava v okviru vzdrževanja, nadzor nad ŽTKs in TKn, zagotovitev vzpostavitve prevoznosti prog, vodenje registrov in evidenc in izvajanje
meritev posameznih parametrov ali delov ŽTKs in TKn,
– z obnovo in
– s takojšnjo odpravo morebitnih motenj in napak.
28. člen
(organiziranje vzdrževalnih del)
(1) Vsa vzdrževalna dela se morajo načrtovati in izvajati
tako, da ni ogrožena varnost železniškega prometa in da ni
moten tehnološki proces izvajanja železniškega prometa.
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(2) Če vzdrževalnih del ni mogoče organizirati v skladu
s prejšnjim odstavkom, mora upravljavec vzdrževanje TKn in
ŽTKs urediti znotraj SVU. Delo je treba načrtovati ter izvajati
v času:
– zapor zaradi del na drugih objektih ali napravah,
– manjše prometne obremenitve ali
– presledkov med vožnjami vlakov.
(3) Ko vzdrževalnih posegov ni mogoče izvajati tako, kot
je določeno v prejšnjem odstavku, se TKn ali sistem ŽTK izloči
iz obratovanja v času vzdrževanja. Pri tem mora upravljavec,
zlasti pri izvajanju vzdrževalnih del na TKn in ŽTKs, ki so v
skladu s prvim odstavkom 6. člena tega pravilnika razporejeni
v prvo ali drugo kategorijo, v okviru svojih možnosti zagotoviti
varno odvijanje prometa. Varno odvijanje prometa se zagotovi s tehničnimi sredstvi in z ustreznim načinom vodenja
prometa.
29. člen
(skrb za dokumentacijo)
(1) Z dnem prevzema dokumentacije o vzdrževanju upravljavec prevzema vso skrb zanjo in je odgovoren za njeno
popolnost in ažurnost.
(2) V dokumentacijo iz prejšnjega odstavka se morajo
sprotno vpisovati vsa opravljena dela na napravah.
(3) Vodenje, ažuriranje, hranjenje in spremljanje sprememb v tehnični dokumentaciji se opravlja v skladu s splošnimi
predpisi, ki urejajo to področje.
30. člen
(skrb za varnost)
Upravljavec mora vzdrževalna dela organizirati tako, da
je zagotovljena največja možna varnost prometa, premoženja
in ljudi.
31. člen
(zimsko obdobje)
(1) Upravljavec mora do začetka zimskega obdobja izvesti ukrepe na TKn in ŽTKs, ki služijo za komunikacijo na
območju odprte proge in na postajnih območjih, ter odpraviti
ugotovljene motnje, kot je to opredeljeno v SVU.
(2) Upravljavec mora upoštevati tudi določila drugih predpisov s področja železniškega prometa, ki urejajo to področje.
2. Izvajanje vzdrževanja ŽTKo
32. člen
(pogoji za upravljavca)
(1) Upravljavec mora za izvajanje vzdrževanja ŽTKo razpolagati:
– v skladu s 33. členom tega pravilnika z ustrezno usposobljenim osebjem,
– s prostori,
– z orodjem in merilno opremo,
– z rezervnimi deli in materialom ter
– z delovnimi zaščitnimi sredstvi.
(2) Upravljavec lahko za posamezna vzdrževalna dela
najame zunanjega izvajalca. Upravljavec mora v tem primeru
izvajati stalni nadzor nad izvajanjem del in je odgovoren za
ohranjanje varnosti železniškega prometa.
33. člen
(pogoji za vzdrževalno osebje)
(1) Upravljavec mora imeti osebje, ki je strokovno usposobljeno za vzdrževanje posamezne vrste ŽTKs in TKn.
(2) Izvršilni železniški delavci za vzdrževanje ŽTKs in
TKn (vzdrževalci telekomunikacijskih omrežij in opreme)
morajo izpolnjevati pogoje, določene s tem pravilnikom, s
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predpisom, ki ureja delovna mesta izvršilnih železniških delavcev, predpisom, ki ureja strokovno usposobljenost izvršilnih
železniških delavcev, ter predpisom, ki ureja postopke preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških
delavcev.
(3) Ostali delavci, ki niso izvršilni železniški delavci in
niso opredeljeni v predpisu, ki ureja strokovno usposobljenost
izvršilnih železniških delavcev, vršijo pa dela, ki so urejena v
predpisu, ki ureja strokovno usposobljenost izvršilnih železniških delavcev, morajo izpolnjevati pogoje, ki so opredeljeni v
SVU upravljavca.
3. Redno vzdrževanje
34. člen
(pogoji za redno vzdrževanje)
(1) Redno vzdrževanje se za naprave v njihovi življenjski
dobi zagotavlja z rednimi meritvami, nadzorom in obdobnimi
pregledi.
(2) Glede na tehnične možnosti posamezne TKn ali ŽTKs
se ti lahko nadzirajo tudi z daljinskim sistemom nadzora, sicer
pa z rednim nadzorom na napravi.
(3) TKn in ŽTKs se morajo pregledati v rednih obdobjih,
ki so določena v prilogi 1 tega pravilnika. Če je proizvajalec
priporočil pogostejše preglede, se to opredeli v navodilu za
vzdrževanje za konkretni tip naprave. V okviru SVU upravljavec
z navodilom podrobno predpiše način in pogostost izvajanja
nadzora TKn in ŽTKs, način izvajanja rednega vzdrževanja ter
izvajalce del in njihove odgovornosti.
(4) Za druge TKn in ŽTKs se izvajajo pregledi v obdobjih,
ki so določena z navodilom za vzdrževanje.
(5) Za vodenje evidence o opravljenih pregledih je odgovoren upravljavec TKn ali ŽTKs.
35. člen
(vodenje evidenc)
(1) O ŽTKs in TKn, ki so v skladu s 6. členom tega pravilnika uvrščene v prvo ali drugo kategorijo, se mora voditi
evidenca o spremljanju del, pregledih in napakah.
(2) Za vsak tip TKn in njen sestavni del mora upravljavec
izdelati EL in ML. EL in ML sta osnova za redno vzdrževanje,
smiselno pa se, razen terminskih rokov, uporabljata tudi za
obnove in nadgradnje.
(3) EL mora vsebovati
a) na prvi strani:
– podatke o tipu TKn in njenem konkretnem delu;
– podatke o lokaciji;
– navedbo pristojne enote vzdrževanja;
– tabelarične rubrike za vpisovanje datuma izvedbe rednega pregleda po predpisanih terminih in avtorizacijo izvajalca;
b) na drugi strani:
– seznam najpomembnejših del izvajanja rednega pregleda;
– spisek potrebnega materiala, orodja ter merilnih naprav
in indikatorjev;
– mesto za vpis datuma in avtorizacijo kontrolnega pregleda.
(4) ML mora vsebovati:
– podatke o tipu TKn in sestavnih delih, na katerih se
izvaja meritev;
– podatke o lokaciji;
– navedbo pristojne enote vzdrževanja;
– vrednosti izmerjenih veličin.
(5) EL in ML morajo biti združeni v zbirkah za posamezen
tip naprave. Podrobno vsebino EL in ML predpiše upravljavec
v okviru SVU.
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(6) Evidenca o spremljanju del, vseh posegih, spremembah in napakah na TKn in ŽTKs se, kjer je to tehnično mogoče,
izvaja kot zapisi v datoteko zgodovine dogodkov na elektronskem mediju. Kadar to ni mogoče, se evidenca vodi v knjigi
spremljanja del in pregledov, ki se nahaja pri napravi.
(7) Za vodenje evidenc je odgovoren upravljavec.
36. člen
(redno vzdrževanje po izteku življenjske dobe naprave)
Po izteku življenjske dobe naprave, kakršno predvidi proizvajalec, se mora vzdrževanje opravljati s:
– pogostejšimi pregledi;
– preventivno zamenjavo vitalnih delov naprav.
37. člen
(dostop do prostorov)
(1) Vzdrževalci telekomunikacijskih omrežij in opreme
morajo imeti zagotovljen samostojen dostop do vseh tehničnih
prostorov, v katerih se nahajajo naprave, ki jih mora upravljavec
vzdrževati. Če so v tehničnem prostoru nameščene tudi druge
naprave, ki niso predmet vzdrževanja, nepooblaščeni delavci
upravljavca v njih ne smejo posegati.
(2) O vstopu v prostore, navedene v tem členu, se vodi
knjiga vstopov. Vanjo tisti, ki jim je dovoljen vstop v te prostore,
vpisujejo naslednje podatke: ime in priimek osebe, podatki o
času vstopa, namen vstopa in čas zapustitve prostora.
(3) Delavec upravljavca mora imeti zagotovljen samostojen dostop ali dostop v spremstvu tretje osebe tudi v prostore,
ki niso tehnični prostori, če je v njih nameščena telekomunikacijska oprema, ki jo osebje upravljavca vzdržuje.
(4) V primeru iz drugega in tretjega odstavka tega člena
mora biti osebje upravljavca poučeno o posebnih delovnih
razmerah v teh tehničnih prostorih in ustreznih varnostnih
ukrepih. V kolikor ni zagotovljena tehnična rešitev s centralnim
sistemom spremljanja kontrole dostopov, lahko tretje osebe
v tehnične prostore vstopajo le v spremstvu osebe, ki sme v
prostor vstopati samostojno.
(5) Splošni pogoji dostopa v tehnične prostore so opredeljeni v devetem odstavku 11. člena tega pravilnika.
4. Obnova in nadgradnja
38. člen
(obnova in nadgradnja)
V zvezi z obnovo in nadgradnjo TKn in ŽTKs se poleg
določil tega pravilnika uporabljajo tudi določila zakona, ki ureja
varnost v železniškem prometu, predpisa, ki določa pogoje in
postopek za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na
področju železniške infrastrukture, in predpisa, ki ureja ugotavljanje skladnosti in izdajanje dovoljenj za vgradnjo elementov,
naprav in sistemov v železniško infrastrukturo.
5. Odprava napak in motenj
39. člen
(način odprave napak in motenj)
(1) V primeru ugotovljene ali javljene napake se mora
nemudoma začeti z aktivnostmi za njeno odpravo.
(2) V primeru ugotovljene ali javljene motnje se aktivnosti
za njeno odpravo lahko začnejo takrat, ko je to z vidika optimalne izrabe virov upravljavca najbolj primerno. Rok začetka
odpravljanja motnje ne sme biti daljši od 72 ur.
(3) Odprave napak in motenj so predpisane v navodilu za
vzdrževanje posamezne TKn ali ŽTKs.
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(4) Pri odpravi imajo napake prednost pred motnjami.
(5) Pri odpravi napak imajo prednost napake na TKn
in ŽTKs, ki so uvrščeni v prvo kategorijo, pred napakami na
TKn ali ŽTKs, ki so uvrščeni v drugo kategorijo. Napake na
TKn in ŽTKs, ki so uvrščeni v prvo ali drugo kategorijo, imajo
prednost pred napakami na TKn in ŽTKs, ki so uvrščeni v tretjo
kategorijo.
(6) Uporabniki TKn in ŽTKs morajo javiti napake na vnaprej znan način in po postopku, ki ga določi upravljavec.
(7) Vse javljene napake morajo biti ustrezno registrirane
v skladu z načini sporazumevanja, ki so določeni v predpisu,
ki določa pogoje in način organizacije železniškega prometa,
kar se šteje kot dokazno sporočena napaka. Podrobnosti
upravljavec predpiše v organizacijskem predpisu za to področje.
(8) Napake, ki se sporočajo po faksu ali elektronski pošti,
se štejejo kot dokazno sporočene. Pošiljatelj sporočila o napaki mora v tem primeru poleg dokumenta, s katerim obvešča
o napaki, shraniti tudi dokument, ki potrjuje uspešno oddajo
sporočila.
(9) Upravljavec mora voditi evidenco sprejetih obvestil o
motnjah in napakah, ki se hrani pet let.
40. člen
(čas odprave napak)
(1) Od tedaj, ko je bila v skladu s prejšnjim členom napaka sporočena, pa do tedaj, ko je napaka odpravljena, ne sme
preteči več kot:
– tri ure – na glavnih progah,
– šest ur – na regionalnih progah.
(2) Ob napakah, ki so posledica naravnih nesreč, izrednih
dogodkov, atmosferskih praznjenj ali drugih izrednih situacij, se
roki za odpravo napak podaljšajo.
(3) Ne glede na časovne omejitve, določene v prvem
odstavku tega člena, mora upravljavec skrbeti, da se napako
odpravi v najkrajšem možnem času.
41. člen
(obveščanje o odpravi napak)
(1) Napaka se šteje za odpravljeno, ko naprava deluje
in je v primeru zasedenega delovnega mesta o tem obveščen
uporabnik. Za posredovanje sporočila o odpravi napake uporabniku se smiselno uporabljajo določbe šestega, sedmega in
osmega odstavka 39. člena tega pravilnika. Sporočilo o odpravi
napake lahko uporabniku posreduje tudi vzdrževalni delavec
osebno. Če uporabnik vodi pisno evidenco javljenih napak,
vzdrževalni delavec odpravo napake, ki jo je odpravil osebno
na delovnem mestu uporabnika, potrdi s svojim podpisom v
tej evidenci.
(2) Upravljavec z organizacijskim predpisom podrobno
določi postopek sporočanja v zvezi z nastankom in odpravo
napake vsem odgovornim udeležencem.
42. člen
(vodenje skupne evidence motenj in napak)
(1) Upravljavec mora o vseh ugotovljenih in sporočenih
motnjah in napakah voditi evidenco.
(2) Evidenca mora obsegati vsaj:
– datum in čas nastanka motnje ali napake,
– datum in čas prejema obvestila ali datum in čas ugotovitve motnje ali napake,
– lokacijo, kjer je motnja ali napaka nastala (postaja, kilometrski položaj proge),
– vrsto naprave ali sistema, na katerem je motnja ali
napaka nastala,
– vzrok nastanka motnje ali napake in
– datum in čas odprave (nastale motnje ali napake).
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(prehodno obdobje)

Do vgradnje sistema GSM-R oziroma najdlje do roka, ki
je predpisan v zakonu, ki ureja varnost železniškega prometa,
se lahko uporablja obstoječi radiokomunikacijski sistem RDZ,
ki je vgrajen na nekaterih glavnih progah.
44. člen
(seznam standardov in tehničnih specifikacij)
(1) Do objave seznama SIST EN standardov in TS-Z, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti sestavnih delov ali
naprav ŽTKo z zahtevami tega pravilnika, se za skladne štejejo
tisti sestavni deli ŽTKo, ki izpolnjujejo najmanj takšne tehnične
zahteve, kot so določene v prilogi 3 tega pravilnika in Odredbi
o zahtevah, katerim morajo ustrezati postroji, objekti, naprave
in oprema železniške proge ter železniška vozila, naprave in
oprema, ki se vgrajujejo v ta vozila (Uradni list RS, št. 76/95),
v kolikor niso v nasprotju s tem pravilnikom.
(2) Z dnem objave seznama SIST EN standardov in TS-Z,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti sestavnih delov
ali naprav ŽTKo z zahtevami tega pravilnika, prenehata veljati
priloga 3 tega pravilnika in odredba iz prejšnjega odstavka v
delu, ki se nanaša na železniško telekomunikacijsko omrežje.
45. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o pogojih za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje
železniškega telekomunikacijskega omrežja (Uradni list RS,
št. 30/03).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– Tehnični pogoji za dobavo in montažo opreme za radiodispečerske zveze na območju JŽ ter posebni pogoji za
radiodispečerske zveze na območju JŽ (Službeni glasnik ZJŽ,
št. 6-7/73),
– Pravilnik o notranjem in mednarodnem telegrafskem,
telefonskem in radijskem prometu na JŽ (Službeni glasnik ZJŽ,
št. 5/86, 2/87 in 9/90),
– Navodilo za vzdrževanje telegrafsko-telefonskih vodov
in linij (Službeni glasnik ZJŽ, št. 20/55),
– Navodilo o vrstah in rabi telekomunikacijskih naprav in
zvez (Službeni glasnik ZJŽ, št. 46/77),
– Tehnični pogoji za železniške avtomatske teleprinterske
centre (Službeni glasnik ZJŽ, št. 2-3/63).
46. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-109/2010/15-0006737
Ljubljana, dne 14. julija 2010
EVA 2009-2411-0003
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
Priloga
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PRILOGA 1
RAZVRSTITEV OBSTOJEČIH ŽTKs in TKn TER PERIODIKA PREGLEDOV

Zap.

Kategorija

Periode
pregleda

Prometni telekomunikacijski sistem (PTS)

2

3 mes

Avtomatska napoved vlakov

2

3 mes

3

Video nadzorni sistemi za nadzor nezasedenih
postaj in postajališč

2

6 mes

4

Lokalna ožičenja, če so na njih priključene naprave
kategorije 1 ali 2

2

12 mes

5

Lokalna ožičenja, če so na njih priključene naprave
3. kategorije

3

12 mes

6

Naprave za zvočno obveščanje potnikov ali
zaposlenih (kjer niso krmiljene preko PTS)

2

3 mes

Sistem RDZ

2

2 mes

Sistem UKV

2

3 mes

Sistemi za zvočno in vizualno obveščanje potnikov

3

6 mes

10

Telefonske centrale ŽAT – poslovna telefonija za
infrastrukturo, transport in druge uporabnike

3

6 mes

11

Telefonske centrale ŽAT – kjer po njih komunicira
izvršilno osebje

2

6 mes

12

Prenosni sistemi, po katerih se prenašajo
informacije za naprave kategorije 1 in 2

2

6 mes

13

Ostali prenosni sistemi in njihovi sestavni deli–
drugi

3

6 mes

Kabelski sistemi

3

6 mes

15

Sistemi za registriranje pogovorov in sporočil za
potrebe operativnih služb

2

3 mes

16

Nadzorni sistemi – za varnostne sisteme (sem ne
uvrščamo sistemov za vodenje prometa)

2

6 mes

Nadzorni sistemi – za vse druge sisteme

3

6 mes

št.
1
2

7
8
9

14

17

Telekomunikacijska naprava
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Kategorija

Periode
pregleda

Naprave za sinhronizacijo časa in omrežja

2

6 mes

Urne naprave

3

6 mes

Napajalni sistemi

2

3 mes

Pomožni telefon

2

6 mes

Komunikacijska mesta ob progi

2

6 mes

GSM-R

2

6* mes

Telekomunikacijska naprava

ob zagonu sistema se lahko dejanska perioda pregleda spremeni
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PRILOGA 2
OPREMLJENOST DELOVNIH MEST Z ŽTKs IN TKn
Opremljenost proge
Del. mesto

Daljinsko vodenje
in RDZ/GSM-R

RDZ/GSM-R

Daljinsko vodenje
brez RDZ/GSM-R

Brez
RDZ/GSM-R

Opremljenost delovnih mest glede na opremljenost proge

• Komunikacijsko • Komunikacijsko
Progovni čuvaj

mesto

mesto

• GSM-R

• GSM-R

• Komunikacijsko • Komunikacijsko
Kretnik

mesto

mesto

• GSM-R

• GSM-R

• Komunikacijsko • Komunikacijsko
Odjavnik

mesto

mesto

• GSM-R

• GSM-R

• TK-pult –
dispečerski pult
z dostopom do
GSM-R
Prometnik

• Ura
• Pomožni
telefon

• Dostop do
podatkovnega
omrežja

Progovni
prometnik

• Komunikacijsko • Komunikacijsko
mesto

• Komunikacijsko • Komunikacijsko
mesto

mesto

dispečerski pult
z dostopom do • TK-pult –
GSM-R
• Ura
• ŽAT-priključek • Pomožni

• Ura
• Pomožni
telefon

• Dostop do

telefon

• Dostop do
podatkovnega
omrežja

podatkovnega
omrežja

telefon

telefon

• GSM-R

mesto

• TK-pult –

• TK-pult
• Pomožni

podatkovnega
omrežja

mesto

• Komunikacijsko • Komunikacijsko

• TK-pult
• Pomožni
• Ura
• ŽAT-priključek
• Dostop do

mesto

-

• Ura
• ŽAT-priključek
• Dostop do
podatkovnega
omrežja

• GSM-R

•
•
•
•

TK-pult –
ŽAT-priključek
Ura
Pomožni
telefon

• Dostop do
podatkovnega
omrežja

-
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Opremljenost proge
Del. mesto

Daljinsko vodenje
in RDZ/GSM-R

RDZ/GSM-R

Daljinsko vodenje
brez RDZ/GSM-R

Brez
RDZ/GSM-R

Opremljenost delovnih mest glede na opremljenost proge

•
•
•
•

Vlakovni
dispečer

-

TK-pult

•
•
ŽAT-priključek
•
Dostop do
•
Ura

podatkovnega
omrežja

• GSM-R
Dispečer
stabilnih
naprav
električne
vleke

Vzdrževalec
prog, objektov
in opreme prog

•
•
Ura
ŽAT-priključek •
•
Dostop do
TK-pult

podatkovnega
omrežja

• GSM-R

TK-pult
Ura
ŽAT-priključek
Dostop do
podatkovnega
omrežja

• GSM-R

• IP-priključek na • IP-priključek na • IP-priključek na • IP-priključek na
PTS

PTS

PTS

• ŽAT-priključek • ŽAT-priključek • ŽAT priključek
• GSM-R
• GSM-R
• GSM-R

PTS

• ŽAT-priključek
• GSM-R

• ŽAT-priključek • ŽAT-priključek • ŽAT-priključek • ŽAT-priključek
• Dostop do
• Dostop do
• Dostop do
• Dostop do
podatkovnega
omrežja

• GSM-R

podatkovnega
omrežja

• GSM-R

podatkovnega
omrežja

• GSM-R

podatkovnega
omrežja

• GSM-R

• ŽAT-priključek • ŽAT-priključek • ŽAT-priključek • ŽAT-priključek
Vzdrževalec
• GSM-R
• GSM-R
• GSM-R
• GSM-R
telekomunikaci • Dostop do
• Dostop do
• Dostop do
• Dostop do
jskih omrežij in
opreme

podatkovnega
omrežja

podatkovnega
omrežja

podatkovnega
omrežja

podatkovnega
omrežja

• ŽAT-priključek • ŽAT-priključek • ŽAT-priključek • ŽAT-priključek
• GSM-R
• GSM-R
• GSM-R
• GSM-R
Vzdrževalec
• Dostop do
• Dostop do
• Dostop do
• Dostop do
signalnovarnos
tnih naprav

Vzdrževalec
stabilnih
naprav

podatkovnega
omrežja

podatkovnega
omrežja

podatkovnega
omrežja

podatkovnega
omrežja

• ŽAT-priključek • ŽAT-priključek • ŽAT-priključek • ŽAT-priključek
• GSM-R
• GSM-R
• GSM-R
• GSM-R
• Dostop do
• Dostop do
• Dostop do
• Dostop do
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Opremljenost proge
Del. mesto

Daljinsko vodenje
in RDZ/GSM-R

RDZ/GSM-R

Daljinsko vodenje
brez RDZ/GSM-R

Brez
RDZ/GSM-R

Opremljenost delovnih mest glede na opremljenost proge
električne
vleke

podatkovnega
omrežja

podatkovnega
omrežja

podatkovnega
omrežja

podatkovnega
omrežja

8921

SIST EN 41003:2000

SIST EN 50360:2001

SIST EN 50371:2002

1.

2.

3.

Particular safety
requirements for equipment
to be connected to
telecommunications
networks
Product standard to
demonstrate the
compliance of mobile
phones with the basic
restrictions related to
human exposure to
electromagnetic fields (300
MHz – 3 GHz)
Generic standard to
demonstrate the
compliance of low power
electronic and electrical

Naslov standarda v
angleškem jeziku

EN
50371:2002

EN
50360:2001

EN
41003:1998

Referenčni
standard

-

-

EN
41003:1996
Opomba 2.1

Oznaka
nadomeščene
ga standarda

--

-

(1. 1. 2002)

Opomba 1

59 / 23. 7. 2010

Osnovni standard za
prikaz skladnosti
elektronskih in električnih
aparatov majhne moči z

Posebne varnostne
zahteve za opremo, ki se
priključuje na
telekomunikacijska
omrežja
Standard za proizvod za
dokazovanje ustreznosti
mobilnih telefonov
osnovnim omejitvam glede
izpostavljenosti človeka
elektromagnetnim poljem
(300 MHz– 3 GHz)

Naslov standarda

Št.

Oznaka standarda

Datum, po
katerem
uporaba
nadomeščene
ga standarda
več ne
ustvarja
domneve o
skladnosti

8922 /

Zap.
št.
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SIST EN 50385:2003

SIST EN 50401:2006

SIST EN 55022:2000

4.

5.

6.

osnovnimi omejitvami v
zvezi s človekovo
izpostavljenostjo
elektromagnetnim poljem
(od 10 MHz do 300 GHz) Širša javna uporaba
Produktni standard za
prikaz skladnosti radijskih
baznih postaj in fiksnih
terminalskih postaj za
brezžične
telekomunikacijske
sisteme z osnovnimi ali
izvedenimi mejnimi
vrednostmi v povezavi z
izpostavljenostjo
elektromagnetnim
sevanjem (110 MHz–40
GHz) – Prebivalstvo
Produktni standard za
prikaz skladnosti
stacionarne opreme za
radijski prenos (110 MHz–
40 GHz), namenjene za
uporabo v brezžičnih
telekomunikacijskih
omrežjih z osnovnimi ali
izvedenimi mejnimi
vrednostmi v povezavi z
izpostavljenostjo
prebivalstva
elektromagnetnim
sevanjem
Oprema za informacijsko
tehnologijo –
EN
55022:1998

EN
50401:2006

EN
50385:2002

EN
55022:1994

-

-

(1.8. 2007)

-

-

Št.

Information technology
equipment – Radio

Product standard to
demonstrate the
compliance of fixed
equipment for radio
transmission (110 MHz – 40
GHz) intended for use in
wireless telecommunication
networks with the basic
restrictions or the reference
levels related to general
public exposure to radio
frequency electromagnetic
fields, when put into service

apparatus with the basic
restrictions related to
human exposure to
electromagnetic fields (10
MHz – 300 GHz) – General
public
Product standard to
demonstrate the
compliance of radio base
stations and fixed terminal
stations for wireless
telecommunication systems
with the basic restrictions or
the reference levels related
to human exposure to radio
frequency electromagnetic
fields (110 MHz – 40 GHz)
– General public
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SIST EN 60065:2003

SIST EN 55024:2000/
A2:2003

SIST EN 55024:2000/
A1:2003

Dopolnilo A2:2003 k
standardu SIST EN
55024:2000
(CISPR 24:1997/A2:2002)
Avdio, video in podobni

Dopolnilo A1:2003 k
standardu SIST EN
55024:2000 (CISPR
24:1997/A1:2001)

Audio, video and similar

Amendment A2:2003 to EN
55024:1998 (CISPR
24:1997/A2:2002)

Amendment A1:2001 to EN
55024:1998 (CISPR
24:1997/A1:2001)

Information technology
equipment –Immunity
characteristics – Limits and
methods of measurement
(CISPR 24:1997, modified)

EN

EN
55024:1998/
A2:2003

EN
55024:1998/
A1:2001

EN
55024:1998

EN
55022:1998/
A2:2003

EN
55022:1998/
A1:2000

EN

Opomba 3

Opomba 3

Ustrezni
splošni
standard
Opomba 2.3

Opomba 3

Opomba 3

(1.3. 2007)

(1. 12. 2005)

(1.10. 2004)

(1.7. 2001)

1. 10. 2009

1.10. 2009

59 / 23. 7. 2010

8.

7.

SIST EN 55022:2000/
A2:2003
SIST EN 55024:2000

Amendment A2:2003 to
EN 55022:1998
(CISPR 22:1997/A2:2002)

Amendment A1:2000 to
EN 55022:1998
(CISPR 22:1997/A1:2000)

Dopolnilo A1:2001 k
standardu SIST EN
55022:2000
(CISPR 22:1997/A1:2000)

Opomba 2.1

Št.

Dopolnilo A2:2003 k
standardu SIST EN
55022:2000
(CISPR 22:1997/A2:2002)
Oprema za informacijsko
tehnologijo –
Karakteristike odpornosti
proti motnjam – Mejne
vrednosti in merilne
metode (CISPR 24:1997,
spremenjen)

(CISPR 22:1997, modified)

(CISPR 22:1997,
spremenjen)

+ A1:1995
+ A2:1997

8924 /

SIST EN 55022:2000/
A1:2001

disturbance characteristics
– Limits and methods of
measurement

Karakteristike občutljivosti
na radijske motnje –
Mejne vrednosti in merilne
metode
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10.

9.

Dopolnilo A2:1999 k
standardu SIST EN
60215:2001
(IEC 60215:1987/A2:1993)
Varnost laserskih
proizvodov – . del:
Klasifikacija opreme,
zahteve in navodila za
uporabo
(IEC 60825-1:1993)

Dopolnilo A1:2006 k
standardu SIST EN
60215:2001 (IEC
60215:1987/A1:1990)
EN
60215:1989/
A2:1994

Amendment A2:1994 to
EN 60215:1989
(IEC 60215:1987/A2:1993)

Amendment A2:2001 to EN
60825-1:1994

EN 608251:1994/A2:200

EN 608251:1994

EN
60215:1989/A
1:1992

Amendment A1:1992 to EN
60215:1989 (IEC
60215:1987/A1:1990)

Safety of laser products –
Part 1: Equipment
classification, requirements
and user's guide (IEC
60825-1:1993)

EN
60215:1989

EN
60065:2002/
A1:2006

Safety requirements for
radio transmitting
equipment
(IEC 60215:1987)

Amendment A1:2006 to
EN 60065:2002 (IEC
60065:2001/A1:2005,
modified)

Dopolnilo A1:2006 k
standardu SIST EN
60065:2003 (IEC
60065:2001/A1:2005,spre
menjen)
Varnostne zahteve za
radijsko oddajno opremo
(IEC 60215:1987)

60065:2002

Opomba 3

-

Opomba 3

Opomba 3

-

Opomba 3

60065:1998
Opomba 2.1

(1. 7. 2005)

-

(15. 7. 1995)

(1.6. 1993)

-

1. 12. 2008

Št.

Dopolnilo A2:2002 k
SIST
EN
60825standardu SIST EN
1:1999/A2:2002
60825-1:1999

SIST EN 60825-1:1999

SIST EN 60215:2001/
A2:1999

SIST EN 60215:2001/
A1:2006

SIST EN 60215:2001

SIST EN 60065:2003/
A1:2006

electronic apparatus –
Safety requirements
(IEC 60065:2001, modified)

elektronski aparati –
Varnostne zahteve
(IEC 60065:2001,
spremenjen)
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13.

12.

Varnost laserskih izdelkov
– 2. del: Varnost
komunikacijskih sistemov
z optičnimi vlakni (OFCS)
(IEC 60825-2:2004)

Amendment A2:2003 to EN

Amendment A1:2002 to EN
60825-4:1997
(IEC 608254:1997/A1:2002)

Safety of laser products –
Part 4: Laser guards (IEC
60825-4:1997)

Amendment A1:2007 to EN
60825-2:2004
(IEC 608252:2004/A1:2006)

EN 608254:1997/A1:200
2

EN 608254:1997

EN 608252:2004/A1:200
7

EN 608252:2004

(1.10. 2005)

(1.10.2006)

Opomba 3

-

1. 2. 2010

1. 9. 2007)

1. 9. 2010

(1. 1. 2004)

Opomba 3

-

Opomba 3

EN 608252:2000
Opomba 2.1

EN 608251:1994 z
dopolnili
Opomba 2.1

EN 608251:1994/A11:19
96Opomba 3

59 / 23. 7. 2010

SIST
EN
60825- Dopolnilo A1:2003 k
standardu SIST EN
4:1999/A1:2003
60825-4:1999
(IEC 608254:1997/A1:2002)
SIST
EN
60825-

SIST
EN
60825- Dopolnilo A1:2008 k
standardu SIST EN
2:2005/A1:2008
60825-2:2005
(IEC 608252:2004/A1:2006)
SIST EN 60825-4:1999 Varnost laserskih
proizvodov – 4. del:
Laserske zaščite
(IEC 60825-4:1997)

SIST EN 60825-2:2005

EN 608251:2007

EN 608251:1994/A1:200
2

1

Št.

Safety of laser products –
Part 1: Equipment
classification and
requirements (IEC 608251:2007)
Safety of laser products –
Part 2: Safety of optical
fibre communication
systems (OFCS) (IEC
60825-2:2004)

Amendment A1:2002 to EN
60825-1:1994
(IEC 608251:1993/A1:1997)

(IEC 608251:1993/A2:2001)

8926 /

11.

SIST
EN
60825Dopolnilo A1:2002 k
1:1999/A1:2002
standardu SIST EN
60825-1:1999
(IEC 608251:1993/A1:1997)
SIST EN 60825-1:2009 Varnost laserskih izdelkov
– 1. del: Klasifikacija
opreme in zahteve
(IEC 60825-1:2007)

(IEC 608251:1993/A2:2001)

Stran
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SIST
EN
22:2007

18.

Oprema za informacijsko
tehnologijo – Varnost – 1.
del: Splošne zahteve (IEC
60950-1:2005,
spremenjen)
60950- Oprema za informacijsko
tehnologijo – Varnost – 22.
del: Oprema na prostem

SIST EN 60950-1:2006

SIST
EN
60950- Dopolnilo A11:2005 k
standardu
1:2003/A11:2005
SIST EN 60950-1:2003

Information technology
equipment – Safety – Part
1: General requirements
(IEC 60950-1:2005,
modified)
Information technology
equipment – Safety – Part
22: Equipment installed

Amendment A11:2004 to
EN 60950-1:2001

Safety of laser products –
Part 12: Safety of free
space optical
communication systems
used for transmission of
information
(IEC 60825-12:2004)
Information technology
equipment – Safety – Part
1: General requirements
(IEC 60950-1:2001,
modified)

Safety of laser products –
Part 4: Laser guards (IEC
60825-4:2006)

60825-4:1997
(IEC 608254:1997/A2:2003)

EN 6095022:2006

EN 609501:2006

EN 609501:2001/
A11:2004

EN 609501:2001

EN 6082512:2004

EN 608254:2006

EN 608254:1997/A2:200
3

-

EN 609501:2001 z
dopolnilom
Opomba 2.1

Opomba 3

EN
60950:2000
Opomba 2.1

EN 608254:1997 z
dopolnili
Opomba 2.1
-

-

1. 12. 2010

-

(1.7. 2006)

-

1. 10.2009

Št.

17.

16.

15.

14.

Dopolnilo A2:2004 k
standardu SIST EN
60825-4:1999
(IEC 608254:1997/A2:2003)
SIST EN 60825-4:2008 Varnost laserskih izdelkov
– 4. del: Zaščitna oprema
za laserje
(IEC 60825-4:2006)
SIST
EN
60825- Varnost laserskih izdelkov
12:2004
– 12. del: Varnost optičnih
komunikacijskih sistemov
v prostem prostoru, ki se
uporabljajo za prenos
informacij
(IEC 60825-12:2004)
SIST EN 60950-1:2003 Oprema za informacijsko
tehnologijo – Varnost – 1.
del: Splošne zahteve (IEC
60950-1:2001,
spremenjen)

4:1999/A2:2004
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Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part
3-3: Limits – Limitation of
voltage changes, voltage
fluctuations and flicker in

EN 61000-33:1995

EN 61000-32:2006

EN 61000-32:2000/
A2:2005

Ustrezni
splošni
standard
Opomba 2.3

EN 61000-32:2000 z
dopolnilom
Opomba 2.1

Opomba 3

EN 61000-3-2:
1995
+A1:1998
+A2:1998
+A14:2000
Opomba 2.1

-

(1.1. 2001)

1. 2. 2009

(1. 1. 2008)

(1.1. 2004)

-

59 / 23. 7. 2010

22.

Amendment A2:2005 to
EN 61000-3-2:2000
(IEC 61000-32:2000/A1:2001 +
A2:2004)
Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part
3-2: Limits – Limits for
harmonic current emissions
(equipment input current <=
16 A per phase) (IEC
61000-3-2:2005)

EN 61000-32:2000

EN 6095023:2006

Št.

21.

SIST
EN
2:2002

20.

outdoors (IEC 6095022:2005, modified)
Information technology
equipment – Safety – Part
23: Large data storage
equipment (IEC 6095023:2005)
Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part
3-2: Limits – Limits for
harmonic current emissions
(equipment input current up
to and including 16 A per
phase) (IEC 61000-32:2000 Modified)

8928 /

Dopolnilo A2:2005 k
SIST
EN
61000-3- standardu SIST EN
2:2002/A2:2005
61000-3-2:2002 (IEC
61000-3-2:2000/A1:2001
+A2:2004)
SIST
EN
61000-3- Elektromagnetna
2:2006
združljivost (EMC) – 3-2.
del: Mejne vrednosti –
Mejne vrednosti za
oddajanje harmonskih
tokov (vhodni tok opreme
do vključno 16 A na fazo)
(IEC 61000-3-2:2005)
SIST
EN
61000-3- Elektromagnetna
3:1997
združljivost (EMC) – 3-3.
del: Mejne vrednosti –
Mejne vrednosti
napetostnih sprememb,

SIST
EN
23:2007

19.

(IEC 60950-22:2005,
spremenjen)
60950- Oprema za informacijsko
tehnologijo – Varnost – 23.
del: Oprema za hranjenje
velike količine podatkov
(IEC 60950-23:2005)
61000-3- Elektromagnetna
združljivost (EMC) – 3-2.
del: Mejne vrednosti –
Mejne vrednosti za
oddajanje harmonskih
tokov (vhodni tok opreme
do vključno 16 A na fazo)
(IEC 61000-3-2:2002,
spremenjen)
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SIST
EN
11:2001

SIST
EN
12:2005

23.

24.

SIST
EN
3:1997/
A1:2002

Dopolnilo A1:2002 k
61000-3- standardu SIST EN
61000-3-3:1997
(IEC 61000-33:1994/A1:2001)
61000-3- Elektromagnetna
združljivost (EMC) – 3-11.
del: Mejne vrednosti –
Mejne vrednosti
napetostnih sprememb,
napetostnih kolebanj in
flikerja v javnih
nizkonapetostnih
napajalnih sistemih –
Oprema z naznačenim
tokom <=75 A in
pogojevano priključitvijo
(IEC 61000-3-11:2000)
61000-3- Elektromagnetna
združljivost (EMC) – 3-12.
del: Mejne vrednosti –
Mejne vrednosti za
harmonske tokove, ki jih
povzroča oprema,
priključena na

napetostnih kolebanj in
flikerja v javnih
nizkonapetostnih
napajalnih sistemih za
opremo z naznačenim
tokom <= 16 A na fazo, ki
niso predmet pogojevane
priključitve
(IEC 61000-3-3:1994)

EN 61000-312:2005

EN 61000-311:2000

EN 61000-33:1995/A1:200
1

Ustrezni
splošni
standard
Opomba 2.3

Ustrezni
splošni
standard
Opomba 2.3

Opomba 3

(1. 2. 2008)

(1. 11. 2003)

(1. 5. 2004)

Št.

Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part
3-12: Limits – Limits for
harmonic currents produced
by equipment connected to
public low voltage systems
with input current > 16 A

Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part
3-11: Limits – Limitation of
voltage changes, voltage
fluctuations and flicker in
public low voltage supply
systems – Equipment with
rated current <= 75 A and
subject to conditional
connection
(IEC 61000-3-11:2000)

Amendment A1:2001 to EN
61000-3-3:1995
(IEC 61000-33:1994/A1:2001)

public low voltage supply
systems, for equipment with
rated current <= 16 A per
phase and not subject to
conditional connection (IEC
61000-3-3:1994)
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61000-6-

SIST
EN
3:2002

SIST

28.

61000-6-

Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part
6-2: Generic standards –
Immunity for industrial
environments
(IEC 61000-6-2:2005)
Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part
6-3: Generic standards –
Emission standard for
residential, commercial and
light-industrial environments
(IEC 61000-6-3:1996,
modified)

EN 61000-6-

EN 61000-63:2001

EN 61000-62:2005

EN 61000-61:2007

EN 61000-61:2001

EN 500811:1992
Opomba 2.1

EN 61000-62:2001
Opomba 2.1

EN 61000-61:2001
Opomba 2.1

EN 500821:1997
Opomba 2.1

(1. 7. 2004)

(1. 6. 2008)

1. 12. 2009

(1. 7. 2004)

59 / 23. 7. 2010

EN

61000-6-

SIST
EN
2:2005

27.

Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part
6-1: Generic standards –
Immunity for residential,
commercial and lightindustrial environments
(IEC 61000-6-1:1997,
modified)
Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part
6-1: Generic standards –
Immunity for residential,
commercial and lightindustrial environments
(IEC 61000-6-1:2005)

Št.

61000-6-

SIST
EN
1:2007

26.

61000-6-

SIST
EN
1:2002

and <= 75 A per phase
(IEC 61000-3-12:2004)

8930 /

25.

nizkonapetostne napajalne
sisteme z naznačenim
tokom, večjim od 16 A in
<= 75 A po liniji
(IEC 61000-3-12:2004)
Elektromagnetna
združljivost (EMC) – 6-1.
del: Osnovni standardi –
Odpornost proti motnjam v
stanovanjskih, poslovnih in
lahko industrijskih okoljih
(IEC 61000-6-1:1997,
spremenjen)
Elektromagnetna
združljivost (EMC) – 6-1.
del: Osnovni standardi –
Odpornost v
stanovanjskih, poslovnih in
manj zahtevnih
industrijskih okoljih (IEC
61000-6-1:2005)
Elektromagnetna
združljivost (EMC) – 6-2.
del: Osnovni standardi –
Odpornost za industrijska
okolja
(IEC 61000-6-2:2005)
Elektromagnetna
združljivost (EMC) – 6-3.
del: Osnovni standardi –
Standard za oddajanje v
stanovanjskem,
komercialnem in lahkoindustrijskem okolju
(IEC 61000-6-3:1996,

Stran
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Assessment of electronic
and electrical equipment
related to human exposure
restrictions for
electromagnetic fields (0 Hz
– 300 GHz)
(IEC 62311:2007, modified)

Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part
6-4: Generic standards –
Emission standard for
industrial environments
(IEC 61000-6-4:1997,
modified)
Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part
6-4: Generic standards –
Emission standard for
industrial environments
(IEC 61000-6-4:2006)

Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part
6-3: Generic standards –
Emission standard for
residential, commercial and
light-industrial environments
(IEC 61000-6-3:2006)

Amendment A11:2004 to
EN 61000-6-3:2001

EN
62311:2008

EN 61000-64:2007

EN 61000-64:2001

EN 61000-63:2007

3:2001/A11:20
04

-

EN 61000-64:2001
Opomba 2.1

EN 500812:1993
Opomba 2.1

EN 61000-63:2001
z dopolnilom
Opomba 2.1

Opomba 3

-

1. 12. 2009

(1. 7. 2004)

1. 12. 2009

(1. 7. 2007)

Št.

32.

31.

30.

29.

spremenjen)

Dopolnilo A11:2005 k
standardu
SIST EN 61000-6-3:2001
SIST
EN
61000-6- Elektromagnetna
3:2007
združljivost (EMC) – 6-3.
del: Osnovni standardi –
Standard oddajanja
motenj v stanovanjskih,
poslovnih in manj
zahtevnih industrijskih
okoljih
(IEC 61000-6-3:2006)
SIST
EN
61000-6- Elektromagnetna
4:2002
združljivost (EMC) – 6-4.
del: Osnovni standardi –
Standard za oddajanje v
industrijskem okolju
(IEC 61000-6-4:1997,
spremenjen)
SIST
EN
61000-6- Elektromagnetna
4:2007
združljivost (EMC) – 6-4.
del: Osnovni (generični)
standardi – Standard
oddajanja motenj v
industrijskih okoljih
(IEC 61000-6-4:2006)
SIST EN 62311:2008
Ocena elektronske in
električne opreme glede
omejevanja
izpostavljenosti ljudi
elektromagnetnim
sevanjem (0 Hz–300 GHz)
(IEC 62311:2007,

3:2001/A11:2005
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300

spremenjen)
086- Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih
komunikacij – Radijska
oprema z notranjim ali
zunanjim RF konektorjem,
namenjeno predvsem za
analogni prenos govora –
2. del: Harmonizirani EN,
ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 R&TTE
direktive
SIST EN 300 113-2
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
V1.3.1:2004
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih
komunikacij – Radijska
oprema za prenos
podatkov (oziroma
govora), ki uporablja
konstantno ali
nekonstantno ovojnično
modulacijo in ima antenski
priključek – 2. del:
Harmonizirani evropski
standard (EN), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2
direktive o radijski in
telekomunikacijski
terminalski opremi
(R&TTE)

SIST EN
2:2001

EN 300 113-2
V1.3.1:2003

EN 300 086-2
V1.1.1:2001

EN 300 113-2
V1.2.1

ETS 300
086/A2 (021997)

(28. 2. 2007)

(31. 8. 2002)

Št.

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Land mobile service –
Radio equipment intended
for the transmission of data
(and/or speech) using
constant or non-constant
envelope modulation and
having an antenna
connector – Part 2:
Harmonized EN covering
essential requirements
under article 3.2 of the
R&TTE Directive

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service –
Radio equipment with an
internal or external RF
connector intended
primarily for analogue
speech – Part 2:
Harmonized EN covering
essential requirements
under article 3.2 of the
R&TTE Directive

8932 /

34.

33.
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SIST EN 300 113-2 Elektromagnetna
V1.4.1:2007
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih
komunikacij – Radijska
oprema za prenos
podatkov (oziroma
govora), ki uporablja
modulacijo s konstantno
ali nekonstantno ovojnico
in ima antenski priključek
– 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
SIST EN 300 162- Elektromagnetna
2:2001
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Radiotelefonski oddajniki
in sprejemniki za prenosne
mobilne storitve, ki
obratujejo v pasovih VHF
– 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
SIST EN 300 219- Elektromagnetna
2:2001
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenska
mobilna storitev – Oddajni
signali radijske opreme za
vzbujanje specifičnih
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service –
Radio equipment with an
internal or external RF
connector intented primarily

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Radiotelephone transmitters
and receivers for the
maritime mobile service
operating in VHF bands –
Part 2: Harmonized EN
covering essential
requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Land mobile service –
Radio equipment intended
for the transmission of data
(and/or speech) using
constant or non-constant
envelope modulation and
having an antenna
connector – Part 2:
Harmonized EN covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive

EN 300 219-2
V1.1.1:2001

EN 300 162-2
V1.1.2:2000

EN 300 113-2
V1.4.1

-

-

EN 300 113-2
V1.3.1

-

-

31. 3. 2009

Št.

37.

36.

35.
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SIST EN 300 220-2
V2.1.2:2007

39.

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD)
– Radio equipment to be
used in the 25 MHz to 1 000
MHz frequency range with
power levels ranging up to
500 mW – Part 2:
Harmonized EN covering
essential requirements

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Short Range Devices (SRD)
– Radio
equipment to be used in the
25 MHz to 1 000 MHz
frequency range with
power levels ranging up to
500 mW – Part 2:
Harmonized EN covering
essential requirements
under article 3.2 of the
R&TTE Directive
EN 300 220-2
V2.1.2

EN 300 220-2
V2.1.1:2006

EN 300 220-2
V2.1.1

EN 300 220-3
V.1.1.1

31. 3. 2009

(31. 12. 2007)

Št.

SIST EN 300 220-2
V2.1.1:2006

for analouge speech – Part
2: Harmonised EN covering
essential requirements
under article 3.2 of the
R&TTE Directive

8934 /

38.

odgovorov v sprejemniku
– 2. del: Harmonizirani
evropski standard (EN), ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive o
radijski in
telekomunikacijski
terminalski opremi
(R&TTE)
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega
dosega
(SRD) – Radijska oprema,
ki se
uporablja v frekvenčnem
območju od
25 MHz do 1.000 MHz z
močnostnimi nivoji do
največ 500 mW – 2. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Naprave kratkega
dosega (SRD) – Radijska
oprema, ki se uporablja v
frekvenčnem območju od
25 MHz do 1.000 MHz z
močnostnimi nivoji do
največ 500 mW – 2. del:
Harmonizirani EN, ki
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Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Wideband transmission
systems – Data
transmission equipment
operating in the 2,4 GHz
ISM band and using wide
band modulation techniques
– Harmonized EN covering
essential requirements
under article 3.2 of the
R&TTE Directive
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile service (RP
02) – Radio equipment
using an integral antenna

under article 3.2 of the
R&TTE Directive
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service –
Radio equipment using
integral antennas intended
primarily for analogue
speech – Part 2:
Harmonised EN covering
essential requirements
under article 3.2 of the
R&TTE Directive

EN 300 341-2
V1.1.1:2000

EN 300 328
V1.7.1:2006

EN 300 296-2
V1.1.1:2001

-

EN 300 328
V1.6.1

-

-

(30. 6. 2008)

-

Št.

42.

41.

40.

zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
SIST EN 300 296- Elektromagnetna
2:2001
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih
komunikacij (RP 02) –
Radijska oprema,
namenjena predvsem za
prenos podatkov (in
govora), ki uporablja
vgrajeno anteno – 2. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
SIST EN 300 328
Elektromagnetna
V1.7.1: 2006
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Širokopasovni
prenosni sistemi –
Oprema za prenos
podatkov v frekvenčnem
pasu 2,4 GHz ISM, ki
uporablja širokopasovne
modulacijske tehnike –
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
SIST EN 300 341- Elektromagnetna
2:2001
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih
komunikacij (RP 02) –
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SIST EN
2:2001

44.

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Wireless microphones in
the 25 MHz to 3 GHz
frequency range – Part 2:
Harmonized EN under
article 3.2 of the R&TTE
Directive

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service –
Radio equipment intended
for the transmission of data
(and speech) and using an
integral antenna – Part 2:
Harmonized EN covering
essential requirements
under article 3.2 of the
R&TTE Directive

EN 300 422-2
V1.1.1:2000

EN 300 390-2
V1.1.1:2000

-

ETS 300 390/
A1:1997

-

(30. 4. 2001)

59 / 23. 7. 2010

300

300

Št.

SIST EN
2:2001

transmitting signals to
initiate a specific response
in the receiver – Part 2:
Harmonized EN under
article 3.2 of the R&TTE
Directive

8936 /

43.

Tehnične karakteristike in
preskuševalni pogoji za
radijsko opremo z
vgrajeno anteno, ki oddaja
signale za vzbuditev
specifičnega odziva v
sprejemniku – 2. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
390- Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih
komunikacij (RP 02) –
Tehnične karakteristike in
preskuševalni pogoji za
radijsko opremo,
namenjeno predvsem za
prenos podatkov (in
govora), ki uporablja
vgrajeno anteno – 2. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
422- Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Tehnične karakteristike in
preskuševalne metode za
brezžične mikrofone v
frekvenčnem območju od
25 MHz do 3 GHz – 2. del:

Stran
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47.

46.

45.

Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena direktive 3.2 R&TTE
SIST EN 300 454- Elektromagnetna
2:2001
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Širokopasovne zvokovne
povezave – 2. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena direktive 3.2 R&TTE
SIST EN 300 720- Elektromagnetna
2:2001
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Komunikacijski sistemi in
oprema UHF – 2. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
SIST EN 301 025-2
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
V1.2.1:2005
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Radiotelefonska oprema
za območje VHF za
splošne komunikacije in
pripadajoča oprema za
digitalni selektivni klic
(DSC) razreda "D" – 2.
del: Harmonizirani EN v
skladu s členom 3.2
direktive R&TTE
Electromagnetic
compatibility and Radio
Spectrum Matters (ERM) –
Ultra-High Frequency (UHF)
onboard communications
systems and equipment –
Part 2: Harmonised EN
under article 3.2 of the
R&TTE Directive
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
VHF radiotelephone
equipment for general
communications and
associated equipment for
Class "D" Digital Selective
Calling (DSC) – Part 2:
Harmonized EN under
article 3.2 of the R&TTE
Directive

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Wide band audio links –
Part 2: Harmonized EN
under article 3.2 of the
R&TTE Directive

EN 301 025-2
V1.2.1:2004

EN 300 720-2
V1.1.1:2000

EN 300 454-2
V1.1.1:2000

EN 301 025-2
V1.1.1

-

-

(30. 6. 2006)

-

-
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SIST EN 301 025-2
V1.3.1:2007

SIST EN 301 025-3
V1.2.1:2005

SIST EN 301 025-3
V1.3.1:2007

48.

49.

50.

Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Radiotelefonska oprema
za območje VHF za
splošne komunikacije in
pripadajoča oprema za
digitalni selektivni klic
(DSC) razreda "D" – 2.
del: Harmonizirani EN v
skladu s členom 3.2
direktive R&TTE
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM);
VHF radiotelephone
equipment for general
communications and
associated equipment for
Class D Digital Selective
Calling (DSC) – Part 3:
Harmonized EN under
article 3.3 (e) of the
R&TTE Directive
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Radiotelefonska
oprema za območje VHF
za splošne komunikacije in
pripadajoča oprema za
digitalni selektivni klic
(DSC) razreda "D" – 3.
del: Harmonizirani EN v
EN 301 025-3
V1.3.1

EN 301 025-3
V1.2.1

EN 301 025-3
V1.1.1

EN 301 025-2
V1.2.1

31. 10. 2008

(30. 6. 2006)

31. 10. 2008

Št.

EN 301 025-3
V1.2.1

EN 301 025-2
V1.3.1

8938 /

Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) - Radiotelefonska
oprema za območje VHF za
splošne komunikacije in
pripadajoča oprema za
digitalni selektivni klic
(DSC) razreda "D" – 3. del:
Harmonizirani EN v skladu
s členom 3.3(e) direktive
R&TTE
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
VHF radiotelephone
equipment for general
communications and
associated equipment for
Class D Digital Selective
Calling (DSC) – Part 3:
Harmonized EN under

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
VHF radiotelephone
equipment for general
communications and
associated equipment for
Class D Digital Selective
Calling (DSC) – Part 2:
Harmonized EN under
article 3.2 of the R&TTE
Directive

Stran
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SIST EN 301 166-2
V1.1.1:2003

SIST EN 301 166-2
V1.2.1:2007

51.

52.

skladu s členom 3.3(e)
direktive R&TTE
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Kopenske mobilne storitve
– Tehnične karakteristike
in preskuševalni pogoji za
radijsko opremo za
analogne oziroma
digitalne komunikacije
(prenos govora oziroma
podatkov), ki deluje v
ozkopasovnih kanalih in
ima antenski konektor – 2.
del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenske
mobilne storitve –
Radijska oprema za
analogne in/ali digitalne
komunikacije (prenos
govora in/ali podatkov), ki
deluje v ozkopasovnih
kanalih in ima antenski
konektor – 2. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

article 3.3 (e) of the R&TTE
Directive
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Land mobile service –
Technical characteristics
and test conditions for radio
equipment for analogue
and/or digital
communication (speech
and/or data) and operating
on narrowband channels
and having an antenna
connector – Part 2:
Harmonized EN covering
essential requirements
under article 3.2 of the
R&TTE Directive
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service –
Radio equipment for
analogue and/or digital
communication (speech
and/or data) and operating
on narrow band channels
and having an antenna
connector – Part 2:
Harmonized EN covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive
EN 301 166-2
V1.2.1

EN 301 166-2
V1.1.1:2001

EN 301 166-2
V1.1.1

-

31. 3. 2009

-
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53.

SIST EN 301 419-1
V4.0.1:2004

Digitalni celični
telekomunikacijski sistem
(faza 2) – Priključitvene
zahteve za globalni
mobilni komunikacijski
sistem (GSM) – 1. del:
Mobilne postaje v pasovih
za GSM 900 in DCS 1 800
– Dostop (GSM 13. 01,
različica 4.0.1) (uporabljivi
deli: 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1,
12.2.2, 13.1, 13.2, 13.3-1,
13.4, 14.1.1.2, 14.1.2.2,
14.3, 14.4.1, 14.5.1,
14.6.1, 14.7.1, 19.1, 19.2,
19.3, 20.1, 20.2, 20.3,
20.4, 20.5, 20.6, 20.7,
20.8, 20.9, 20.10, 20.11,
20.12, 20.13, 20.15,
20.16, 20.20.1, 20.20.2,
21.1, 21.2, 21.3.1, 21.3.2,
21.4, 22.1, 25.2.1.1.4,
25.2.1.2.3, 25.2.1.2.4,
25.2.3, 26.2.1.1, 26.2.1.2,
26.2.1.3, 26.2.2, 26.6.1.1,
26.6.1.2, 26.6.13.10,
26.6.13.3, 26.6.13.5,
26.6.13.6, 26.6.13.8,
26.6.13.9, 26.7.4.6,
26.7.5.7.1, 26.8.1.2.6.6,
26.8.1.3.5.2, 26. 8.2.1,
28.8.2.2, 26.8.2.3, 26.8.3,
26.9.2, 26.9.3, 26.9.4,
26.9.5, 26.10.2.2,
26.10.2.3, 26.10.2.4.1,

Digital cellular
telecommunications system
(Phase 2) – Attachment
requirements for Global
System for Mobile
communications (GSM) –
Part 1: Mobile stations in
the GSM 900 and DCS 1
800 bands – Access (GSM
13.01 version 4.0.1)
(applicable parts: 12.1.1,
12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 13.1,
13.2, 13.3-1, 13.4, 14.1.1.2,
14.1.2.2, 14.3, 14.4.1,
14.5.1, 14.6.1, 14.7.1, 19.1,
19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3,
20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8,
20.9, 20.10, 20.11, 20.12,
20.13, 20.15, 20.16,
20.20.1, 20.20.2, 21.1, 21.2,
21.3.1, 21.3.2, 21.4, 22.1,
25.2.1.1.4, 25.2.1.2.3,
25.2.1.2.4, 25.2.3, 26.2.1.1,
26.2.1.2, 26.2.1.3, 26.2.2,
26.6.1.1, 26.6.1.2,
26.6.13.10, 26.6.13.3,
26.6.13.5, 26.6.13.6,
26.6.13.8, 26.6.13.9,
26.7.4.6, 26.7.5.7.1,
26.8.1.2.6.6, 26.8.1.3.5.2,
26. 8.2.1, 28.8.2.2, 26.8.2.3,
26.8.3, 26.9.2, 26.9.3,
26.9.4, 26.9.5, 26.10.2.2,
26.10.2.3, 26.10.2.4.1,
26.10.2.4.2, 26.11.2.1,

EN 301 419-1
V4.0.1:1999
-

-

Stran
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Št.
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SIST EN
7:2002

301

419- Digitalni celični
telekomunikacijski sistem
(faza 2+) – Priključitvene
zahteve za globalni sistem
mobilnih komunikacij
(GSM) – Železniški pasovi

Digital cellular
telecommunications system
(Phase 2+) – Attachment
requirements for Global
System for Mobile
communications (GSM) –
Advanced Speech Call
Items (ASCI) – Mobile
Stations – Access (GSM
13.68 version 5.0.2 Release
1996)
Digital cellular
telecommunications system
(Phase 2+) – Attachment
requirements for Global
System for Mobile
communications (GSM) –

Digital cellular
telecommunications system
(Phase 2+) – Attachment
requirements for Global
System for Mobile
communications (GSM);
High Speed Circuit
Switched Data (HSCSD)
Multislot Mobile Stations –
Access (GSM 13.34 version
5.1.1 Release 1996)

26.12.1, 26.12.2.1,
26.12.3,26.12.4, 27.6, 27.7,
31.6.1.1, 34.2.1, 34.2.2,
34.2.3)

EN 301 419-7
V5.0.2:1999

EN 301 419-3
V5.0.2:1999

EN 301 419-2
V5.1.1:2000

-

-

-

-

-

-

Št.

56.

55.

54.

26.10.2.4.2, 26.11.2.1,
26.12.1, 26.12.2.1,
26.12.3,26.12.4, 27.6,
27.7, 31.6.1.1, 34.2.1,
34.2.2, 34.2.3)
SIST EN 301 419-2
Digitalni celični
telekomunikacijski sistem
V5.1.1:2005
(faza 2+) – Priključitvene
zahteve za globalni sistem
mobilnih komunikacij
(GSM) – Mobilne postaje z
več časovnimi okni za
prenos vodovno
komutiranih podatkov z
visoko hitrostjo (HSCSD) –
Dostop (GSM 13.34,
različica 5.1.1, izdaja
1996)
SIST EN 301 419- Digitalni celični
3:2001
telekomunikacijski sistem
(faza 2+) – Priključitvene
zahteve za globalni sistem
mobilnih komunikacij
(GSM) – Advanced
Speech Call Items (ASCI)
– Mobilne postaje –
Dostop (GSM 13.68
različica 5.0.2 izdaja 1996)
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SIST EN 301 489-1
V1.5.1:2005

SIST EN 301 489-1
V1.6.1:2006

58.

59.

EN 301 489-1
V1.5.1

EN 301 489-1
V1.4.1

EN 301 489-1
V1.2.1
& V1.3.1

30. 11. 2008

(11. 8. 2008)

(31. 8. 2007)

59 / 23. 7. 2010

EN 301 489-1
V1.6.1

EN 301 489-1
V1.5.1

EN 301 489-1
V1.4.1

Št.

SIST EN 301 489-1
V1.4.1:2003

Railways Band (R-GSM) –
Mobile Stations – Access
(GSM 13.67 version 5.0.2
Release 1996) (applicable
parts: 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1,
12.4.2, 13.9, 14.7.3,
20.21.1, 20.21.2, 20.21.3,
20.21.4, 20.21.5, 20.21.6,
20.21.7, 20.21.8, 20.21.9,
20.21.10, 20.21.11,
20.21.12, 20.21.13,
20.21.15, 20.21.16,
20.21.18, 26.10.2.2,
26.10.2.3, 26.10.2.4.1,
26.10.2.4.2)
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 1: Common technical
requirements
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility
(EMC)standard for radio
equipment and services –
Part 1: Common technical
requirements
Electromagnetic
compatibility and Radio

8942 /

57.

(R-GSM) – Mobilne
postaje – Dostop (GSM
13. 67 različica 5.0.2,
izdaja 1996) (uporabljivi
deli: 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1,
12.4.2, 13.9, 14.7.3,
20.21.1, 20.21.2, 20.21.3,
20.21.4, 20.21.5, 20.21.6,
20.21.7, 20.21.8, 20.21.9,
20.21.10, 20.21.11,
20.21.12, 20.21.13,
20.21.15, 20.21.16,
20.21.18, 26.10.2.2,
26.10.2.3, 26.10.2.4.1,
26.10.2.4.2)
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 1. del: Splošne tehnične
zahteve
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard
elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 1. del: Splošne tehnične
zahteve
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v

Stran
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SIST EN 301 489-1
V1.8.1:2008

SIST EN 301 489-2
V1.3.1:2003

SIST EN 301 489-4
V1.3.1:2003

60.

61.

62.

zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard
elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 1. del: Splošne tehnične
zahteve
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard
elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 1. del: Splošne tehnične
zahteve
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 2. del: Posebni pogoji za
opremo radijskega
osebnega klica
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 4. del: Posebni pogoji za
fiksne radijske povezave,
EN 301 489-4
V1.3.1

EN 301 489-2
V1.3.1

EN 301 489-1
V1.8.1

EN 301 489-04
V1.2.1

EN 301 489-02
V1.2.1

EN 301 489-1
V1.6.1

(30. 11. 2005)

(30. 11. 2005)

31. 1. 2010

Št.

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 4: Specific conditions
for fixed radio links and

spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 1: Common technical
requirements
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 1: Common technical
requirements
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 2: Specific conditions
for radio paging equipment
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SIST EN 301 489-5
V1.3.1:2003

SIST EN 301 489-7
V1.2.1:2003

SIST EN 301 489-7
V1.3.1:2006

63.

64.

65.

pomožno opremo in
storitve
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 5. del: Posebni pogoji za
zasebni mobilni radio
(PMR) in pomožno
opremo (govorno oziroma
negovorno)
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 7. del: Posebni pogoji za
mobilno, prenosno
radijsko in pomožno
opremo digitalnih celičnih
radiotelekomunikacijskih
sistemov (GSM in DCS)
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard
elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 7. del: Posebni pogoji za

ancillary equipment and
services
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 5: Specific conditions
for Private land Mobile
Radio (PMR) and ancillary
equipment (speech and
non-speech)
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 7: Specific conditions
for mobile and portable
radio and ancillary
equipment of digital cellular
radio telecommunications
systems (GSM and DCS)
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 7: Specific conditions
EN 301 489-07
V1.2.1

31. 1. 2009

59 / 23. 7. 2010

EN 301 489-7
V1.3.1:2005

(30. 11. 2005)

(30. 11. 2005)

Št.

EN 301 489-07
V1.1.1

EN 301 489-05
V1.2.1

8944 /

EN 301 489-7
V1.2.1:2002

EN 301 489-5
V1.3.1

Stran
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SIST EN 301 489-8
V1.2.1:2003

SIST EN 301 489-16
V1.2.1:2003

SIST EN 301 489-17
V1.2.1:2003

66.

67.

68.

mobilno in prenosno
radijsko in pomožno
opremo digitalnih celičnih
radiotelekomunikacijskih
sistemov (GSM in DCS)
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 8. del: Posebni pogoji za
GSM bazne postaje
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 16. del: Posebni pogoji
za analogno celično
radiokomunikacijsko,
mobilno in prenosno
opremo
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 17. del: Posebni pogoji
za 2,4 GHz širokopasovne
EN 301 489-17
V1.2.1:2002

EN 301 489-16
V1.2.1:2002

EN 301 489-8
V1.2.1:2002

EN 301 489-17
V1.1.1

EN 301 489-16
V1.1.1

EN 301 489-08
V1.1.1

(30. 11. 2005)

(30. 11. 2005)

(30. 11. 2005)

Št.

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 17: Specific conditions
for 2,4 GHz wideband

for mobile and portable
radio and ancillary
equipment of digital cellular
radio telecommunications
systems (GSM and DCS)
ElectroMagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 8: Specific conditions
for GSM base stations
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 16: Specific conditions
for analogue cellular radio
communications equipment,
mobile and portable

Uradni list Republike Slovenije
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SIST EN 301 489-17
V1.3.2:2008

SIST EN 301 489-23
V1.2.1:2003

69.

70.

prenosne sisteme in
opremo RLAN z
zmogljivostjo 5 GHz
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard
elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo – 17. del:
Posebni pogoji za
širokopasovne prenosne
sisteme na frekvenci 2,4
GHz, visokozmogljivo
opremo RLAN na
frekvenci 5 GHz in
širokopasovne sisteme za
prenos podatkov na
frekvenci 5,8 GHz
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 23. del: Posebni pogoji
za radijsko, ponavljalniško
in pomožno opremo
baznih postaj (BS) pri
standardu IMT-2000 s
CDMA (kodno
porazdeljenim
sodostopom) in
neposredno modulacijo po
EN 301 489-23
V1.1.1

EN 301 489-17
V1.2.1:2002

(30. 11. 2005)

31. 7. 2010

Št.

EN 301 489-23
V1.2.1:2002

EN 301 489-17
V1.3.2:2008

8946 /

Electromagnetic
compatibility and Radio
Spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment andservices –
Part 23: Specific conditions
for IMT-2000 CDMA Direct
Spread (UTRA) Base
Station (BS) radio, repeater
and ancillary equipment

transmission systems and 5
GHz high performance
RLAN equipment
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment – Part 17:
Specific conditions for 2,4
GHz wideband transmission
systems, 5 GHz high
performance RLAN
equipment and 5,8 GHz
Broadband Data
Transmitting Systems

Stran
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SIST EN 301 489-23
V1.3.1:2008

SIST EN 301 489-24
V1.2.1:2003

71.

72.

razpršenem spektru
(“Direct Spread”) (UTRA –
prizemni dostop do UMTS)
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 23. del: Posebni pogoji
za radijsko, ponavljalniško
(repetitorsko) in pomožno
opremo baznih postaj (BS)
po standardu IMT-2000 s
CDMA (kodno
porazdeljenim
sodostopom) in
neposredno modulacijo po
razpršenem spektru
(“Direct Spread”) (UTRA prizemni dostop do UMTS)
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Standard elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 24. del: Posebni pogoji
za mobilno in prenosno
(UE) radijsko in pomožno
opremo pri standardu IMT2000 s CDMA (kodno
porazdeljenim
Electromagnetic
compatibility and Radio
Spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 24: Specific conditions
for IMT-2000 CDMA Direct
Spread (UTRA) for Mobile
and portable (UE) radio and
ancillary equipment

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 23: Specific conditions
for IMT-2000 CDMA Direct
Spread (UTRA) Base
Station (BS) radio, repeater
and ancillary equipment

EN 301 489-24
V1.2.1:2002

EN 301 489-23
V1.3.1

EN 301 489-24
V1.1.1

EN 301 489-23
V1.2.1

(30. 11. 2005)

31. 5. 2009

Uradni list Republike Slovenije
Št.

59 / 23. 7. 2010 /
Stran

8947

SIST EN 301 489-24
V1.3.1:2006

SIST EN 301 489-24
V1.4.1:2008

74.

EN 301 489-24
V1.4.1

EN 301 489-24
V1.3.1:2005

EN 301 489-24
V1.3.1

EN 301 489-24
V1.2.1

31. 5. 2009

31. 1. 2009

Št.

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 24: Specific conditions
for IMT-2000 CDMA Direct
Spread (UTRA) for Mobile
and portable (UE) radio and
ancillary equipment

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
ElectroMagnetic
Compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 24: Specific conditions
for IMT-2000 CDMA Direct
Spread (UTRA) for Mobile
and portable (UE) radio and
ancillary equipment

8948 /

73.

sodostopom) in
neposredno modulacijo po
razpršenem spektru
(“Direct Spread”) (UTRA –
prizemni dostop do UMTS)
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard
elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 24. del: Posebni pogoji
za mobilno in prenosno
(UE) radijsko in pomožno
opremo po standardu IMT2000 s CDMA (kodno
porazdeljenim
sodostopom) in
neposredno modulacijo po
razpršenem spektru
(“Direct Spread”) (UTRA –
prizemni dostop do UMTS)
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard
elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 24. del: Posebni pogoji
za mobilno in prenosno
(UE) radijsko in pomožno
opremo po standardu IMT2000 s CDMA (kodno

Stran
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SIST EN 301 489-25
V2.3.2:2005

SIST EN 301 489-26
V2.3.2:2005

SIST EN 301 526
V1.1.1:2006

75.

76.

77.

porazdeljenim
sodostopom) in
neposredno modulacijo po
razpršenem spektru
(“Direct Spread”) (UTRA prizemni dostop do UMTS)
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard
elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijskoopremo in storitve
– 25. del: Posebni pogoji
za mobilne postaje s
CDMA 1x in pomožno
opremo, ki delujejo z
razpršenim spektrom
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Standard
elektromagnetne
združljivosti (EMC) za
radijsko opremo in storitve
– 26. del: Posebni pogoji
za bazne postaje s CDMA
1x, repetitorje
(ponavljalnike) in pomožno
opremo, ki delujejo z
razpršenim spektrom
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Harmonizirani EN
EN 301 526
V1.1.1: 2006

EN 301 489-26
V2.3.2:2005

EN 301 489-25
V2.3.2:2005

-

EN 301 489-26
V2.2.1

EN 301 489-25
V2.2.1

-

(30. 4. 2007)

(30. 4. 2007)

Št.

Electromagnetic
compatibility and radio
spectrum matters (ERM) –
Harmonized EN for CDMA

Electromagnetic
compatibility and radio
spectrum matters (ERM) –
Electromagnetic
compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 26: Specific conditions
for CDMA 1x spread
spectrum base stations,
repeaters and ancillary
equipment

Electromagnetic
compatibility and radio
spectrum matters (ERM) –
Electromagnetic
compatibility (EMC)
standard for radio
equipment and services –
Part 25: Specific conditions
for CDMA 1x spread
spectrum mobile stations
and ancillary equipment
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SIST EN 301 893
V1.3.1: 2006

80.

301

SIST EN
2:2001

79.

EN 301 893
V1.3.1:2005
(*)

EN 301 783-2
V1.1.1:2000

EN 301 753
V1.2.1:2003

EN 301 893
V1.2.3

-

EN 301 753
V1.1.1

(31. 3. 2008)

-

(28. 2. 2006)

59 / 23. 7. 2010

Širokopasovna radijska
dostopovna omrežja
(BRAN) – Zelo zmogljivo
radijsko lokalno omrežje
(RLAN) na 5 GHz –

783- Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Storitev
kopenskih mobilnih
komunikacij (RP 02) – 2.
del: Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Fixed Radio Systems –
Multipoint equipment and
antennas – Generic
harmonised standard for
multipoint digital fixed radio
systems and antennas
covering the essential
requirements under article
3.2 of the Directive 199905-EC
Electromagnetic
compatibility and Radio
Spectrum Matters (ERM)–
Land Mobile Service –
Commercially available
amateur radio equipment –
Part 2: Harmonized EN
covering essential
requirements under article
3.2 of the R&TTE Directive
Broadband Radio Access
Networks (BRAN) – 5 GHz
high performance RLAN –
Harmonized EN covering
essential requirements of

Št.

SIST EN 301 753
V1.2.1: 2004

spread spectrum mobile
stations operating in the
450 MHz cellular band
(CDMA 450) and 410, 450
and 870 MHz PAMR bands
(CDMA-PAMR) covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive

8950 /

78.

za mobilne postaje,
delujoče po standardu
CDMA na razpršenem
spektru v mobilnem pasu
450 MHz (CDMA 450) ter
pasovih PAMR 410, 450 in
870 MHz (CDMA-PAMR),
ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
Fiksni radijski sistemi –
Večtočkovna oprema in
antene – Splošni
harmonizirani standard za
večtočkovne digitalne
fiksne radijske sisteme in
antene, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
1999-05-ES

Stran
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SIST EN 301 893
V1.4.1: 2007

SIST EN 301 908-1
V2.2.1:2004

SIST EN 301 908-1
V3.2.1:2007

81.

82.

83.

Harmonizirani evropski
standard (EN), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE
Širokopasovna radijska
dostopovna omrežja
(BRAN) – Zelo zmogljivo
radijsko lokalno omrežje
(RLAN) na 5 GHz –
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne
postaje (BS) in
uporabniška oprema (UE)
za celična omrežja IMT2000 tretje generacije – 1.
del: Harmonizirani EN za
IMT-2000, uvod in splošne
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje
(BS), ponavljalniki
(repetitorji) in uporabniška
oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 1. del:
Harmonizirani EN za IMT2000, uvod in splošne
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and
User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third Generation
cellular networks – Part 1:
Harmonized EN for IMT2000, introduction and
common requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS),
Repeaters and User
Equipment (UE) for IMT2000 Third-Generation
cellular networks – Part 1:
Harmonized EN for IMT2000, introduction and
common requirements,

Broadband Radio Access
Networks (BRAN) – 5 GHz
high performance RLAN –
Harmonized EN covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive

article 3.2 of the R&TTE
Directive

EN 301 908-1
V3.2.1

EN 301 908-1
V2.2.1:2003

EN 301 893
V1.4.1 (**)

EN 301 908-1
V2.2.1

EN 301 908-01
V1.1.1

EN 301 893
V1.3.1

31. 1. 2009

(31. 1. 2006)

31. 3. 2009

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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SIST EN 301 908-2
V2.2.1:2004

SIST EN 301 908-2
V3.2.1:2007

84.

85.

zahteve, ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne
postaje (BS) in
uporabniška oprema (UE)
za celična omrežja tretje
generacije IMT-2000 – 2.
del: Harmonizirani EN za
IMT-2000, CDMA z
neposrednim
razprševanjem (“Direct
Spread”) (UTRA FDD)
(UE), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje
(BS), ponavljalniki
(repetitorji) in uporabniška
oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 2. del:
Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA z
neposrednim
razprševanjem (“Direct
Spread”) (UTRA FDD)
(UE), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
EN 301 908-02
V2.2.1

EN 301 908-02
V1.1.1

31. 1. 2009

(31. 1. 2006)

Št.

EN 301 908-2
V3.2.1

EN 301 908-2
V2.2.1:2003

8952 /

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS),
Repeaters and User
Equipment (UE) for IMT2000 Third-Generation
cellular networks – Part 2:
Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread
(UTRA FDD) (UE) covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive

covering essential
requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and
User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third Generation
cellular networks – Part 2:
Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread
(UTRA FDD) (UE) covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive
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SIST EN 301 908-3
V2.2.1:2004

SIST EN 301 908-3
V3.2.1:2007

SIST EN 301 908-4
V2.2.1:2004

86.

87.

88.

R&TTE
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne
postaje (BS) in
uporabniška oprema (UE)
za celična omrežja tretje
generacije IMT-2000 – 3.
del: Harmonizirani EN za
IMT-2000, CDMA “Direct
Spread” (UTRA FDD)
(BS), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje
(BS), ponavljalniki
(repetitorji) in uporabniška
oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 3. del:
Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA z
neposrednim
razprševanjem (“Direct
Spread”) (UTRA FDD)
(BS), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
EN 301 908-4
V2.2.1:2003

EN 301 908-3
V3.2.1

EN 301 908-3
V2.2.1:2003

EN 301 908-04
V1.1.1

EN 301 908-3
V2.2.1

EN 301 908-03
V1.1.1

(31. 1. 2006)

31. 1. 2009

(31. 1. 2006)

Št.

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS),
Repeaters and User
Equipment (UE) for IMT2000 Third-Generation
cellular networks – Part 3:
Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread
(UTRA FDD) (BS) covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and
User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third Generation
cellular networks – Part 3:
Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread
(UTRA FDD) (BS) covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive
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SIST EN 301 908-5
V2.2.1:2004

90.

EN 301 908-5
V2.2.1:2003

EN 301 908-4
V3.2.1

EN 301 908-05
V1.1.1

EN 301 908-4
V2.2.1

(31. 1. 2006)

31. 5. 2009

59 / 23. 7. 2010

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and
User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third Generation
cellular networks – Part 5:
Harmonized EN for IMT2000, CDMA Multi-Carrier

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS),
Repeaters and User
Equipment (UE) for IMT2000 Third-Generation
cellular networks – Part 4:
Harmonized EN for IMT2000, CDMA Multi-Carrier
(cdma2000) (UE) covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive

Št.

SIST EN 301 908-4
V3.2.1:2008

Base Stations (BS) and
User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third Generation
cellular networks – Part 4:
Harmonized EN for IMT2000, CDMA Multi-Carrier
(CDMA2000) (UE) covering
the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE
Directive

8954 /

89.

spektrom (ERM) – Bazne
postaje (BS) in
uporabniška oprema (UE)
za celična omrežja tretje
generacije IMT-2000 – 4.
del: Harmonizirani EN za
IMT-2000, CDMA “MultiCarrier” (CDMA2000)
(UE), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje
(BS), ponavljalniki
(repetitorji) in uporabniška
oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 4. del:
Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA “MultiCarrier” (CDMA2000)
(UE), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne
postaje (BS) in
uporabniška oprema (UE)
za celična omrežja tretje
generacije IMT-2000 – 5.
del: Harmonizirani EN za
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SIST EN 301 908-5
V3.2.1:2008

SIST EN 301 908-6
V2.2.1:2004

SIST EN 301 908-6
V3.2.1:2008

91.

92.

93.

IMT-2000, CDMA “MultiCarrier” (CDMA2000)
(BS), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje
(BS), ponavljalniki
(repetitorji) in uporabniška
oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 5. del:
Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA “MultiCarrier” (CDMA2000)
(BS), ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne
postaje (BS) in
uporabniška oprema (UE)
za celična omrežja tretje
generacije IMT-2000 – 6.
del: Harmonizirani EN za
IMT-2000, CDMA TDD
(UTRA TDD) (UE), ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and
User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third Generation
cellular networks – Part 6:
Harmonized EN for IMT2000, CDMA TDD (UTRA
TDD) (UE) covering
esssential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive
Electromagnetic
compatibility and Radio

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS),
Repeaters and User
Equipment (UE) for IMT2000 Third-Generation
cellular networks – Part 5:
Harmonized EN for IMT –
2000, CDMA Multi-Carrier
(cdma2000) (BS) covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive

(CDMA2000) (BS) covering
the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE
Directive

EN 301 908-6
V2.2.1

EN 301 908-06
V1.1.1

EN 301 908-5
V2.2.1

31. 5. 2009

(31. 1. 2006)

31. 5. 2009

Št.

EN 301 908-6
V3.2.1

EN 301 908-6
V2.2.1:2003

EN 301 908-5
V3.2.1.

Uradni list Republike Slovenije
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SIST EN 301 908-7
V2.2.2:2005

95.

EN 301 908-7
V2.2.2:2005

EN 301 908-7
V2.2.1:2003

-

EN 301 908-07
V1.1.1

-

(31. 1. 2006)

Št.

SIST EN 301 908-7
V2.2.1:2004

spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS),
Repeaters and User
Equipment (UE) for IMT2000 Third-Generation
cellular networks – Part 6:
Harmonized EN for IMT2000, CDMA TDD (UTRA
TDD) (UE) covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and
User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third Generation
cellular networks – Part 7:
Harmonized EN for IMT2000, CDMA TDD (UTRA
TDD) (BS) covering
esssential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS),
Repeaters and User
Equipment (UE) for IMT2000 Third-Generation
cellular networks – Part 7:
Harmonized EN for IMT2000, CDMA TDD (UTRA

8956 /

94.

zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje
(BS), ponavljalniki
(repetitorji) in uporabniška
oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 6. del:
Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA TDD (UTRA
TDD) (UE), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne
postaje (BS) in
uporabniška oprema (UE)
za celična omrežja tretje
generacije IMT-2000 – 7.
del: Harmonizirani EN za
IMT-2000, CDMA TDD
(UTRA TDD) (BS), ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje
(BS) in uporabniška
oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 7. del:
Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA TDD (UTRA
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SIST EN
9:2002

98.

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –

TDD) (BS)covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS),
Repeaters and User
Equipment (UE) for IMT2000 Third-Generation
cellular networks – Part 7:
Harmonized EN for IMT2000, CDMA TDD (UTRA
TDD) (BS) covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and
User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third Generation
cellular networks – Part 8:
Harmonized EN for IMT2000, TDMA Single-Carrier
(UWC 136) (UE) covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive
EN 301 908-9
V1.1.1:2002

EN 301 908-8
V1.1.1:2002

EN 301 908-7
V 3.2.1

-

-

EN 301 908-7
V2.2.2
in EN 301 9087
V2.2.1

-

-

31. 1. 2009

Št.

301

301

SIST EN
8:2002

97.

Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje
(BS), ponavljalniki
(repetitorji) in uporabniška
oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 7. del:
Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA TDD (UTRA
TDD) (BS), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTEs
908- Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne
postaje (BS) in
uporabniška oprema (UE)
za celično omrežje tretje
generacije IMT-2000 – 8.
del: Harmonizirani EN za
IMT-2000, TDMA “SingleCarrier” (UWC 136) (UE),
ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
908- Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim

SIST EN 301 908-7
V3.2.1:2007

96.

TDD) (BS), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE
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V2.3.1:2005

100. SIST EN 301 908-11

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS),
Repeaters and User
Equipment (UE) for IMT2000 Third-Generation
cellular networks – Part 11:
Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread
(UTRA FDD) (Repeaters)

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS) and
User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third Generation
cellular networks – Part 10:
Harmonized EN for IMT2000, FDMA/TDMA (DECT)
covering esssential
requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive
EN 301 908-11
V2.3.1:2004

EN 301 908-11
V2.3.1:2004

-

-

-

-

Št.

SIST EN 301 908-10
V2.1.1:2004

Base Stations (BS) and
User Equipment (UE) for
IMT-2000 Third Generation
cellular networks – Part 9:
Harmonized EN for IMT2000, TDMA Single-Carrier
(UWC 136) (BS) covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive

8958 /

99.

spektrom (ERM) – Bazne
postaje (BS) in
uporabniška oprema (UE)
za celično omrežje tretje
generacije IMT-2000 – 9.
del: Harmonizirani EN za
IMT-2000, TDMA “SingleCarrier” (UWC 136) (BS),
ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne
postaje (BS) in
uporabniška oprema (UE)
za celična omrežja tretje
generacije IMT-2000 – 10.
del: Harmonizirani EN za
IMT-2000, FDMA/TDMA
(DECT), ki zajema
bistvene zahteve člena 3.2
direktive R&TTE
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) – Bazne
postaje (BS), ponavljalniki
(repetitorji) in uporabniška
oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 11. del:
Harmonizirani EN za IMT2000, kodno porazdeljeni
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V3.1.1:2008

102. SIST EN 301 908-12

V3.2.1:2007

101. SIST EN 301 908-11

sodostop z neposredno
razpršitvijo (CDMA Direct
Spread) (UTRA FDD) in
ponavljalnike (repetitorje),
ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje
(BS), ponavljalniki
(repetitorji) in uporabniška
oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 11. del:
Harmonizirani EN za IMT2000, CDMA z
neposrednim
razprševanjem (“Direct
Spread”) (UTRA FDD) (za
ponavljalnike / repetitorje),
ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Bazne postaje
(BS), ponavljalniki
(repetitorji) in uporabniška
oprema (UE) za celična
omrežja tretje generacije
IMT-2000 – 12. del:
Harmonizirani EN za IMT–
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS),
Repeaters and User
Equipment (UE) for IMT2000 Third-Generation
cellular networks – Part 12:
Harmonized EN for IMT–
2000, CDMA Multi-Carrier

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Base Stations (BS),
Repeaters and User
Equipment (UE) for IMT2000 Third-Generation
cellular networks – Part 11:
Harmonized EN for IMT2000, CDMA Direct Spread
(UTRA FDD) (Repeaters)
covering essential
requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

covering essential
requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

EN 301 908-12
V3.1.1:2008

EN 301 908-11
V3.2.1

-

EN 301 908-11
V2.3.1

-

31. 1. 2009
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V1.2.1:2008

EN 302 208-2
V1.2.1:2008

EN 302 065
V1.1.1:2008

EN 301 997-2
V1.1.1:2003

EN 302 208-2
V1.1.1

-

-

31. 12. 2009

-

-

59 / 23. 7. 2010

105. SIST EN 302 208-2

V1.1.1:2008

104. SIST EN 302 065

Transmission and
Multiplexing (TM) –
Multipoint equipment –
Radio
equipment for use in
Multimedia Wireless
Systems (MWS) in the
frequency band 40,5 GHz to
43,5 GHz – Part 2:
Harmonized EN covering
essential requirements
under article 3.2 of the
R&TTE Directive.
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Ultra WideBand (UWB)
technologies for
communication purposes –
Harmonized EN covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Radio Frequency
Identification Equipment
operating in the band 865

Št.

V1.1.1:2004

(cdma2000) (Repeaters)
covering essential
requirements of article 3.2
of the R&TTE Directive

8960 /

103. SIST EN 301 997-2

2000, CDMA “MultiCarrier” (CDMA2000)
(ponavljalniki (repetitorji)),
ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
Prenos in multipleksiranje
™ – večtočkovna oprema
– Radijska oprema za
uporabo v brezžičnih
večpredstavnih
(multimedijskih) sistemih
(MWS), ki deluje v
radiofrekvenčnem
območju od 40,5 GHz do
43,5 GHz – 2. del:
Harminizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Ultra
širokopasovne (UWB)
tehnologije za namene
komuniciranja –
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Oprema za
radiofrekvenčno
identifikacijo (RFID), ki

Stran
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Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve
za opremo in antene tipa
točka-točka – 2-2. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
za digitalne sisteme, ki
delujejo v frekvenčnih
pasovih, kjer je izvedena
frekvenčna koordinacija

Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve
za opremo tipa točkatočka in antene – 3. del:

108. SIST EN 302 217-3

Fixed Radio Systems –
Characteristics and
requirements forpoint-topoint equipment and
antennas – Part 2-2:
Harmonized EN covering
essential requirements of
Article 3.2 of R&TTE
Directive for digital systems
operating infrequency
bands where frequency coordination is applied
Fixed Radio Systems –
Characteristics and
requirements for point-topoint equipment and
antennas – Part 2-2:
Harmonized EN covering
essential requirements of
Article 3.2 of R&TTE
Directive for digital systems
operating in frequency
bands where frequency coordination is applied
Fixed Radio Systems –
Characteristics and
requirements for point-topoint equipment and

MHz to 868 MHz with power
levels up to 2 W – Part 2:
Harmonized EN covering
essential requirements of
Article 3.2 of the R&TTE
Directive

EN 302 217-3
V1.1.3:2005

EN 302 217-22 V1.2.3

EN 302 217-22
V1.1.3:2004

EN 301 751
V1.2.1

EN 302 217-22
V1.1.3

EN 301 751
V1.2.1

(31. 5. 2007)

31. 5. 2009

(31. 5. 2007)

Št.

V1.1.3:2005

V1.2.3:2008

107. SIST EN 302 217-2-2

V1.1.3:2005

106. SIST EN 302 217-2-2

deluje v pasu od 865 MHz
do 868 MHz z
močnostnimi nivoji do 2 W
– 2. del: Harmonizirani
EN, ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE
Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve
za opremo in antene tipa
točka-točka – 2-2. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
za digitalne sisteme, ki
delujejo v frekvenčnih
pasovih, kjer je izvedena
frekvenčna koordinacija
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V1.3.1:2008

Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve
za opremo in antene tipa
točka-točka – 4-2. del:
Harmonizirani EN, ki

EN 302 217-42 V1.3.1

EN 302 217-42
V1.2.1:2006

EN 302 217-3
V1.2.1:2008

EN 302 217-42
V1.2.1

EN 302 217-42
V1.1.3

EN 302 217-3
V1.1.3

31. 7. 2009

(31. 3. 2008)

30. 11. 2009

59 / 23. 7. 2010

111. SIST EN 302 217-4-2

V1.2.1:2006

110. SIST EN 302 217-4-2

Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve
za opremo tipa točkatočka in antene – 3. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
za opremo, ki deluje v
frekvenčnih pasovih, kjer
se izvaja poenostavljena
frekvenčna koordinacija ali
se frekvenčna koordinacija
ne izvaja
Fiksni radijski sistemi –
Karakteristike in zahteve
za opremo in antene tipa
točka-točka – 4-2. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
za antene

Št.

V1.2.1:2008

antennas – Part 3:
Harmonized EN covering
essential requirements of
Article 3.2 of R&TTE
Directive for equipment
operating in frequency
bands where no frequency
coordination is applied
Fixed Radio Systems –
Characteristics and
requirements for point-topoint equipment and
antennas – Part 3:
Harmonized EN covering
essential requirements of
article 3.2 of R&TTE
Directive for equipment
operating in frequency
bands where simplified or
no frequency co-ordination
procedures are applied
Fixed Radio Systems –
Characteristics and
requirements for point-topoint equipment and
antennas – Part 4-2:
Harmonized EN covering
essential requirements of
Article 3.2 of R&TTE
Directive for antennas
Fixed Radio Systems –
Characteristics and
requirements for point-topoint equipment and
antennas – Part 4-2:

8962 /

109. SIST EN 302 217-3

Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
za opremo, ki deluje v
frekvenčnih pasovih, kjer
se ne izvaja frekvenčna
koordinacija
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V1.2.2:2007

Fiksni radijski sistemi –
Večtočkovna oprema in
antene – 2. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
za digitalno večtočkovno
radijsko opremo
Fiksni radijski sistemi –
Večtočkovna oprema in
antene – 2. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive
R&TTE za digitalno
večtočkovno
radijsko opremo
Fiksni radijski sistemi –
Večtočkovna oprema in
antene – 3. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
za večtočkovne radijske
antene
Fiksni radijski sistemi –
Večtočkovna oprema in
antene – 3. del:
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE

Harmonized EN covering
essential requirements of
Article 3.2 of R&TTE
Directive for antennas
Fixed Radio Systems –
Multipoint Equipment and
Antennas – Part 2:
Harmonized EN covering
the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE
Directive for Digital
Multipoint Radio Equipment
Fixed Radio Systems –
Multipoint Equipment and
Antennas – Part 2:
Harmonized EN covering
the
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive for Digital
Multipoint Radio Equipment
Fixed Radio Systems –
Multipoint Equipment and
Antennas – Part 3:
Harmonized EN covering
the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE
Directive for Multipoint
Radio Antennas
Fixed Radio Systems –
Multipoint Equipment and
Antennas – Part 3:
Harmonized EN covering
the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE
EN 302 326-3
V1.2.2

EN 302 326-3
V1.1.2:2006

EN 302 326-2
V1.2.2

EN 302 326-2
V1.1.2:2006

EN 302 326-3
V1.1.2

EN 301 753
V1.2.1

EN 302 326-2
V1.1.2

EN 301 753
V1.2.1

31. 3. 2009

30. 9. 2008

31. 3. 2009

30. 9. 2008

Št.

115. SIST EN 302 326-3

V1.1.2:2006

114. SIST EN 302 326-3

V1.2.2:2007

113. SIST EN 302 326-2

V1.1.2:2006

112. SIST EN 302 326-2

zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
za antene
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V1.1.1:2006

118. SIST EN 302 502

Broadband Radio Access
Networks (BRAN) – 5,8
GHz fixed broadband data
transmitting systems –
Harmonized EN covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive

Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Harmonized EN for CDMA
spread spectrum Repeaters
operating in the 450 MHz
cellular band (CDMA450)
and the 410 MHz, 450 MHz
and 870 MHz PAMR bands
(CDMA-PAMR) covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive
EN 302 502
V1.1.1:2006

EN 302 426
V1.1.1:2006

EN 302 326-3
V1.3.1:2008

-

-

EN 302 326-3
V1.2.2

-

-

31. 10. 2009

Št.

V1.1.1:2006

Directive for Multipoint
Radio Antennas
Fixed Radio Systems –
Multipoint Equipment and
Antennas – Part 3:
Harmonized EN covering
the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE
Directive for Multipoint
Radio Antennas

8964 /

117. SIST EN 302 426

V1.3.1:2008

116. SIST EN 302 326-3

za večtočkovne radijske
antene
Fiksni radijski sistemi –
Oprema in antene za
večtočkovne povezave –
3. del: Harmonizirani EN,
ki zajema bistvene
zahteve člena 3.2 direktive
R&TTE za antene pri
večtočkovnih radijskih
povezavah
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Harmonizirani EN
za repetitorje
(ponavljalnike), delujoče
po standardu CDMA na
razpršenem spektru v
mobilnem pasu 450 MHz
(CDMA 450) ter pasovih
PAMR 410, 450 in 870
MHz (CDMA-PAMR), ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
Širokopasovna radijska
dostopovna omrežja
(BRAN) – Fiksni
širokopasovni sistemi za
prenos podatkov na
frekvenci 5,8 GHz –
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
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123. SIST EN 50085-1:2006

Širokopasovna radijska
dostopovna omrežja
(BRAN) – Fiksni
širokopasovni sistemi za
prenos podatkov na
frekvenci 5,8 GHz –
Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
Elektromagnetna
združljivost in zadeve v
zvezi z radijskim spektrom
(ERM) – Kopenske
mobilne storitve –Radijska
oprema, ki uporablja
modulacijo s konstantno
ali nekonstantno ovojnico
in deluje v kanalu pasovne
širine 25 kHz, 50 kHz, 100
kHz ali 150 kHz Harmonizirani EN, ki
zajema bistvene zahteve
člena 3.2 direktive R&TTE
Posebne varnostne
zahteve za opremo, ki se
priključuje na
telekomunikacijska
omrežja
Sistemi kabelskih korit in
sistemi kabelskih cevi za
električne instalacije – 1.
del: Splošne zahteve
Sistemi kabelskih korit in
sistemi kabelskih cevi za
električne inštalacije – 1.
Electromagnetic
compatibility and Radio
spectrum Matters (ERM) –
Land Mobile Service –
Radio equipment using
constant or nonconstant
envelope modulation
operating in a channel
bandwidth of 25 kHz, 50
kHz, 100 kHz or 150 kHz Harmonized EN covering
essential requirements of
article 3.2 of the R&TTE
Directive
Particular safety
requirements for equipment
to be connected to
telecommunication
networks
Cable trunking systems and
cable ducting systems for
electrical installations – Part
1: General requirements
Cable trunking systems and
cable ducting systems for
electrical installations – Part

Broadband Radio Access
Networks (BRAN) – 5,8
GHz fixed broadband data
transmitting systems –
Harmonized EN covering
the essential requirements
of article 3.2 of the R&TTE
Directive

EN
41003:1996
Opomba 2.1

-

EN 302 502
V1.1.1

EN
50085- EN 500851:2005
1:1997
Opomba 2.1

EN
50085- 1:1997

EN
41003:1998

EN 302 561
V1.1.1:2008

EN 302 502
V1.2.1:2008

-

-

(1. 1. 2002)

-

31. 3. 2010

Št.

122. SIST EN 50085-1:1999

121. SIST EN 41003:2000

V1.1.1:2008

120. SIST EN 302 561

V1.2.1:2008

119. SIST EN 302 502
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SIST EN 501171:2004/A1:2007

Dopolnilo A1:2007 k
standardu
SIST EN 50117-1:2004

Amendment A1:2006 to
EN 50117-1:2002

Coaxial cables – Part 1:
Generic specification

-

EN 50086-2- 4:1994

EN 501171:2002/A1:200
6

Opomba 3

EN
50117- 1:2002

(1. 7. 2009)

-

(1. 8. 2003)

-

EN
50086- 1:1993

EN 50086-2- Opomba 3
4:1994/A1:200
1

-

EN 50085-2- 3:1999

59 / 23. 7. 2010

128. SIST EN 50117-1:2004

Dopolnilo A1:2002 k
standardu
SIST EN 50086-2-4:1999
Koaksialni kabli – 1. del
Rodovna specifikacija

-

EN 50085-2- 1:2006

Št.

Amendment A1:2001 to
EN 50086-2-4:1994

1: General requirements
Cable trunking systems and
cable ducting systems for
electrical installations – Part
2-1: Cable trunking systems
and cable ducting systems
intended for mounting on
walls and ceilings
Cable trunking systems and
cable ducting systems for
electrical installations – Part
2-3: Particular requirements
for slotted cable trunking
systems intended for
installation in cabinets
Conduit systems for
electrical installations – Part
1: Generalrequirements
Conduit systems for
electrical installations – Part
2-4: Particular requirements
for conduit systems buried
underground

8966 /

SIST EN 50086-24:1999/A1:2002

EN

del: Splošne zahteve
50085-2- Sistemi kabelskih korit in
1:2007
sistemi kabelskih cevi za
električne instalacije – 2-1.
del: Sistemi kabelskih korit
in sistemi kabelskih cevi
za montažo na stene in
strope
125. SIST EN 50085-2- Sistemi kabelskih korit in
3:2000
sistemi kabelskih cevi za
električne instalacije – 2-3.
del: Posebne zahteve za
sisteme kabelskih korit z
režami, namenjene za
namestitev v ohišja
SIST
EN
50086-1:1999
Sistemi
kanalov za
126.
električne instalacije – 1.
del: Splošne zahteve
127. SIST EN 50086-2- Sistemi kanalov za
4:1999
električne instalacije – 2-4.
del: Posebne zahteve za
sisteme kanalov,
zakopane v zemljo

124. SIST

Stran
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EN

2:2002

EN

EN

Common test methods for
cables under fire conditions
– Test for vertical flame
spread of verticallymounted
bunched wires or cables –

Common test methods for
cables under fire conditions
– Test for vertical flame
spread of verticallymounted
bunched wires or cables –
Part 2-1: Procedures –
Category A F/R

Common test methods for
cables under fire conditions
– Test for vertical flame
spread of verticallymounted
bunched wires or cables –
Part 1: Apparatus

EN
50146:2000
EN
50214:2006

Cable ties for electrical
installations
Flat polyvinyl chloride
sheathed flexible cables

EN 50266-2- HD 405.3
2:2001
S1:1993
Opomba 2.1

EN 50266-2- HD 405.3
1:2001
S1:1993
Opomba 2.1

HD 359
S2:1990
+ EN
50214:1997
Opomba 2.1
EN
50266- HD 405.3
1:2001
S1:1993
Opomba 2.1

-

EN 50117-4- 1:2008

Coaxial cables – Part 4-1:
Sectional specification for
cables for BCT cabling in
accordance with EN 50173
– Indoor drop cables for
systems operating at 5 MHz
- 3 000 MHz

(1. 8. 2002)

(1. 8. 2002)

(1. 8. 2002)

(1. 10. 2008)

-

-

Št.

134. SIST

1:2002

133. SIST

Splošne metode za
preskušanje kablov v
požarnih razmerah –
Preskus pri navpičnem
širjenju ognja po navpično
nameščenih žičnih kitah ali
kablih – 1. del: Aparati
50266-2- Splošne metode za
preskušanje kablov v
požarnih razmerah –
Preskus pri navpičnem
širjenju ognja po navpično
nameščenih žičnih kitah ali
kablih – 2-1. del: Postopki
– Kategorija A F/R
50266-2- Splošne metode za
preskušanje kablov v
požarnih razmerah –
Preskus pri navpičnem
širjenju ognja po navpično

132. SIST EN 50266-1:2002

1:2008

50117-4- Koaksialni kabli – 4-1. del:
Področna specifikacija za
kable za okablenje BCT v
skladu z EN 50173 –
Notranji zaključni kabli za
sisteme, ki obratujejo s
frekvencami 5 MHz - 3
000 MHz
Kabelske spojke za
130. SIST EN 50146:2000
električne instalacije
Ploščati zvijavi kabli,
131. SIST EN 50214:2007
oplaščeni s polivinil
kloridom

129. SIST
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Common test methods for
cables under fire conditions
– Tests on gases evolved
during combustion of
materials from cables – Part
1: Apparatus

Common test methods for
cables under fire conditions
– Test for vertical flame
spread of verticallymounted
bunched wires or cables –
Part 2-5 Procedures –
Small cables – Category D

EN
50267- HD 602
1:1998
S1:1992
Opomba 2.1

EN 50266-2- 5:2001

(1. 3. 2000)

-

(1. 8. 2002)

(1. 8. 2002)

59 / 23. 7. 2010

138.

137.

EN 50266-2- HD 405.3
4:2001
S1:1993
Opomba 2.1

EN 50266-2- HD 405.3
3:2001
S1:1993
Opomba 2.1

Št.

Common test methods for
cables under fire conditions
– Test for vertical flame
spread of verticallymounted
bunched wires or cables –
Part 2-4: Procedures –
Category C

Common test methods for
cables under fire conditions
– Test for vertical flame
spread of verticallymounted
bunched wires or cables –
Part 2-3: Procedures –
Category B

Part 2-2: Procedures –
Category A
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136.

135.

nameščenih žičnih kitah ali
kablih – 2-2. del: Postopki
– Kategorija A
SIST
EN
50266-2- Splošne metode za
3:2002
preskušanje kablov v
požarnih razmerah –
Preskus pri navpičnem
širjenju ognja po navpično
nameščenih žičnih kitah ali
kablih – 2-3. del: Postopki
– Kategorija B
SIST
EN
50266-2- Splošne metode za
4:2002
preskušanje kablov v
požarnih razmerah –
Preskus pri navpičnem
širjenju ognja po navpično
nameščenih žičnih kitah ali
kablih – 2-4. del: Postopki
– Kategorija C
SIST
EN
50266-2- Splošne metode za
5:2002
preskušanje kablov v
požarnih razmerah –
Preskus pri navpičnem
širjenju ognja po navpično
nameščenih žičnih kitah ali
kablih – 2-5. del: Postopki
– Majhni kabli – Kategorija
D
SIST EN 50267-1:1999 Splošne metode za
preskušanje kablov v
požarnih razmerah –
Ugotavljanje nastajanja
plinov pri gorenju
kabelskih materialov – 1.
del: Aparati

Stran
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1:1999

EN

50267-2- Splošne metode za
preskušanje kablov v
požarnih razmerah –
Ugotavljanje nastajanja
plinov pri gorenju
kabelskih materialov – 21.del: Postopki –
Ugotavljanje količine plina
halogenske kisline
140. SIST EN 50267-2- Splošne metode za
2:1999
preskušanje kablov v
požarnih razmerah –
Ugotavljanje nastajanja
plinov pri gorenju
kabelskih materialov – 22.del: Postopki –
Ugotavljanje stopnje
kislosti plinov za materiale
z merjenjem pH in
prevodnosti
141. SIST EN 50267-2- Splošne metode za
3:1999
preskušanje kablov v
požarnih razmerah –
Preskušanje nastajanja
plinov pri gorenju
kabelskih materialov – 2-3.
del: Postopki –
Ugotavljanje stopnje
kislosti plinov za kable z
določanjem tehtane
srednje vrednosti pH in
prevodnosti
Sklopi nizkonapetostnih
142. SIST EN 50274:2002
stikalnih naprav – Zaščita
pred električnim udarom –

139. SIST

EN 50267-2- 2:1998

EN 50267-2- HD 602
3:1998
S1:1992
Opomba 2.1

EN
50274:2002

Common test methods for
cables under fire conditions
– Tests on gases evolved
during combustion of
materials from cables – Part
2-2: Procedures –
Determination of degree of
acidity of gases for
materials by measuring pH
and conductivity
Common test methods for
cables under fire conditions
– Tests on gases evolved
during combustion of
materials from cables – Part
2-3: Procedures –
Determination of degree of
acidity of gases for cables
by determination of the
weighted average of pH and
conductivity
Low-voltage switchgear and
controlgear assemblies –
Protectionagainst electric

-

(1. 3. 2000)

-

-

Št.

-

EN 50267-2- 1:1998

Common test methods for
cables under fire conditions
– Tests on gases evolved
during combustion of
materials from cables – Part
2-1: Procedures –
Determination of the
amount of halogen acid gas

Uradni list Republike Slovenije

59 / 23. 7. 2010 /
Stran

8969

1:2005

147. SIST

EN

Metode za preskušanje
neelektričnih lastnosti
nizkonapetostnih
energetskih kablov

60332-1- Preskusi na električnih
kablih in kablih iz optičnih
vlaken v požarnih
razmerah – 1-1. del:
Preskus navpičnega
širjenja ognja po
posamezni izolirani žici ali
kablu – Preskuševalna
naprava (IEC 60332-11:2004)

146. SIST EN 50396:2005

145. SIST EN 50395:2005

Tests on electric and optical
fibre cables under fire
conditions – Part 1-1: Test
for vertical flame
propagation for a single
insulated wire or cable –
Apparatus (IEC 60332-11:2004)

Non electrical test methods
for low voltage energy
cables

Electrical test methods for
low voltage energy cables

-

-

HD
21.2.S3:1997
+ A1:2002
+ HD 22.2
S3:1997
+ A1:2002
Opomba 2.1
EN
HD
50396:2005
21.2.S3:1997
+ A1:2002
+ HD 22.2
S3:1997
+ A1:2002
Opomba 2.1
EN 60332-1- EN 502651:2004
1:1998
Opomba 2.1

EN
50395:2005

EN
50368:2003
EN
50369:2005

(1. 9. 2007)

(1. 7. 2008)

(1. 7. 2008)

-

-

Št.

144. SIST EN 50369:2006

Cable cleats for electrical
installations
Liquid tight sheathing
systems for cable
management

shock – Protection against
unintentional direct contact
with hazardous live parts
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143. SIST EN 50368:2004

Zaščita pred nenamernim
neposrednim dotikom
nevarnih delov pod
napetostjo
Kabelske objemke za
električne instalacije
Sistemi s tekočinsko
neprepustnim
oplaščenjem za urejanje
okablenja
Metode za preskušanje
električnih lastnosti
nizkonapetostnih
energetskih kablov

Stran
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2:2005

EN

EN

EN

EN

60332-1- Preskusi na električnih
kablih in kablih iz optičnih
vlaken v požarnih
razmerah – 1-2. del:
Preskus navpičnega
širjenja ognja po
posamezni izolirani žici ali
kablu – Postopek za
predmešani plamen 1
kW (IEC 60332-1-2:2004)
60332-1- Preskusi na električnih
kablih in kablih iz optičnih
vlaken v požarnih
razmerah – 1-3. del:
Preskus navpičnega
širjenja ognja po
posamezni izolirani žici ali
kablu – Postopek za
ugotavljanje gorečih
kapljic/delcev
(IEC 60332-1-3:2004)
60332-2- Preskusi na električnih
kablih in kablih iz optičnih
vlaken v požarnih
razmerah – 2-1. del:
Preskus navpičnega
širjenja ognja po
posamezni majhni izolirani
žici ali kablu –
Preskuševalna naprava
(IEC 60332-2-1:2004)
60332-2- Preskusi na električnih
kablih in kablih iz optičnih
vlaken v požarnih
razmerah – 2-2. del:
Tests on electric and optical
fibre cables under fire
conditions – Part 2-2: Test
for vertical flame

Tests on electric and optical
fibre cables under fire
conditions – Part 2-1: Test
for vertical flame
propagation for a single
small insulated wire or
cable – Apparatus
(IEC 60332-2-1:2004)

Tests on electric and optical
fibre cables under fire
conditions – Part 1-3: Test
for vertical flame
propagation for a single
insulated wire or cable –
Procedure for determination
of flaming droplets/particles
(IEC 60332-1-3:2004)

Tests on electric and optical
fibre cables under fire
conditions – Part 1-2: Test
for vertical flame
propagation for a single
insulated wire or cable –
Procedure for 1 kW premixed flame (IEC 60332-12:2004)

EN 60332-2- EN 50265-22:2004
2:1998
Opomba 2.1

EN 60332-2- EN 502651:2004
1:1998
Opomba 2.1

EN 60332-1- 3:2004

EN 60332-1- EN 50265-22:2004
1:1998
Opomba 2.1

(1. 9. 2007)

(1. 9. 2007)

-

(1. 9. 2007)

Št.

151. SIST

1:2005

150. SIST

3:2005

149. SIST

2:2005

148. SIST
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156. SIST EN 60702-2:2002

Mineral insulated cables
and their terminations with a
rated voltage not exceeding
750 V – Part 1: Cables
(IEC 60702-1:2002)
Mineral insulated cables
and their terminations with a
rated voltage not exceeding

Basic and safety principles
for manmachine interface,
marking and identification –
Identification of conductors
by colours or alphanumerics
(IEC 60446:2007)

EN
60446:1999
Opomba 2.1

HD 324
S1:1977
Opomba 2.1

EN
60702- HD 586.2
2:2002
S1:1994
Opomba 2.1

EN
60702- HD 586.1
1:2002
S1:1994
Opomba 2.1

EN
60446:2007

EN
60446:1999

-

(1. 3. 2005)

(1. 3. 2005)

1. 6. 2010

(1. 4. 2002)

-

59 / 23. 7. 2010

155. SIST EN 60702-1:2002

154. SIST EN 60446:2007

153. SIST EN 60446:2000

EN
60423:2007

Št.

Conduit systems for cable
management – Outside
diameters of conduits for
electrical installations and
threads for conduits and
fittings (IEC 60423:2007)
Basic and safetypr inciples
for manmachine interface,
marking and identification –
Identification of conductors
by colours or numerals (IEC
60446:1999)

propagation for a single
small insulated wire or
cable – Procedure for
diffusion flame (IEC 603322-2:2004)
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152. SIST EN 60423:2008

Preskus navpičnega
širjenja ognja po
posamezni majhni izolirani
žici ali kablu – Postopek z
difuzijskijskim
plamenom (IEC 60332-22:2004)
Kanalski sistemi za
urejanje okablenja –
Zunanji premeri kanalov
za kabelske inštalacije in
navoje kanalov in fitingov
(IEC 60423:2007)
Osnovna in varnostna
načela za vmesnik človekstroj, označevanje in
identifikacijo –
identifikacija vodnikov z
barvami ali številkami (IEC
60446:1999)
Osnovna in varnostna
načela za vmesnik človekstroj, označevanje in
identifikacija –
identifikacija vodnikov z
barvami ali številkami
(IEC 60446:2007)
Kabli z mineralno izolacijo
in njihovi priključki z
naznačeno napetostjo, ki
ne presega 750 V – 1. del:
Kabli (IEC 60702-1:2002)
Kabli z mineralno izolacijo
in njihovi priključki z
naznačeno napetostjo, ki

Stran
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Varnost laserskih izdelkov
– 2. del: Varnost
komunikacijskih sistemov
z optičnimi vlakni (OFCS)
(IEC 60825-2:2004)

Safety of laser products Part 2: Safety of optical
fibre communication
systems (OFCS) (IEC
60825-2:2004)

EN
60825- EN 608252:2004
2:2000
Opomba 2.1

Amendment A2:2001 to
EN 60825EN 60825-1:1994
1:1994/A2:200
(IEC
60825- 1
1:1993/A2:2001)

Dopolnilo A2:2002 k
standardu SIST EN
60825-1:1999 (IEC 608251:1993/A2:2001)

EN 608251:1994/A11:19
96 Opomba 3
Opomba 3

(1. 9. 2007)

(1. 7. 2005)

(1. 1. 2004)

-

Št.

160. SIST EN 60825-2:2005

SIST EN 608251:1999/A2:2002

SIST EN 608251:1999/A1:2004

EN
1:1994

(1. 7. 2001)

EN
60799:1998

EN
60799:1987
+ A1:1994
Opomba 2.1
60825- -

(1. 4. 2008)

EN
60728- EN 5008311:2005
1:1993
+ A2:1997
Opomba 2.1

Amendment A1:2002 to
EN 60825EN 60825-1:1994
1:1994/A1:200
(IEC
60825- 2
1:1993/A1:1997)

750 V – Part 2:
Terminations
(IEC 60702-2:2002)
Cable networks for
television signals, sound
signals and interactive
services – Part 11:
Safety (IEC 60728-11:2005
(Modified))
Electrical accessories –
Cord sets and
interconnection cord sets
(IEC 60799:1998)
Safety of laser products –
Part 1: Equipment
classification, requirements
and user's guide
(IEC 60825-1:1993)

Dopolnilo A1:2004 k
standardu SIST EN
60825-1:1999 (IEC 608251:1993/A1:1997)

ne presega 750 V – 2. del:
Priključki
(IEC 60702-2:2002)
EN
60728- Kabelska omrežja za
157. SIST
11:2006
televizijske in zvokovne
signale ter interaktivne
storitve – 11. del: Varnost
(IEC 60728-11:2005
(Spremenjen))
SIST
EN
60799:2000
Električni pribor –
158.
Priključni kabli in
povezovalni kabli
(IEC 60799:1998)
159. SIST EN 60825-1:1999 Varnost laserskih
proizvodov – 1. del:
Klasifikacija opreme,
zahteve in navodila za
uporabo
(IEC 60825-1:1993)
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SIST EN 608254:1999/A2:2004

EN
61140:2002

-

-

-

59 / 23. 7. 2010

Protection against electric
shock – Common aspects
for installation and

Safety of laser products –
Part 12: Safety of free
space optical
communication systems
used for transmission of
information (IEC 6082512:2004)

(1. 10. 2006)

Opomba 3

1. 10. 2009

(1. 10. 2005)

-

1. 2. 2010

Opomba 3

EN
60825- EN 608254:2006
4:1997
z dopolnili
Opomba 2.1
EN
60825- 12:2004

EN 608254:1997/A2:200
3

Amendment A1:2002 to
EN 60825EN 60825-4:1997
4:1997/A1:200
(IEC
60825- 2
4:1997/A1:2002)

Dopolnilo A1:2003 k
standardu SIST EN
60825-4:1999 (IEC 608254:1997/A1:2002)
Amendment A2:2003 to
EN 60825-4:1997
(IEC
608254:1997/A2:2003)
Safety of laser products –
Part 4: Laser guards
(IEC 60825-4:2006)

Safety of laser products –
Part 4: Laser guards
(IEC 60825-4:1997)

Dopolnilo A2:2004 k
standardu SIST EN
60825-4:1999 (IEC 608254:1997/A2:2003)
162. SIST EN 60825-4:2008 Varnost laserskih izdelkov
– 4. del: Zaščitna oprema
za laserje (IEC 608254:2006)
SIST
EN
60825Varnost
laserskih
163.
12:2004
proizvodov – 12. del:
Varnost optičnih
komunikacijskih sistemov
v prostem prostoru, ki se
uporabljajo za prenos
informacij (IEC 6082512:2004)
Zaščita pred električnim
164. SIST EN 61140:2002
udarom – Skupni vidiki za
inštalacijo in opremo (IEC

SIST EN 608254:1999/A1:2003

Opomba 3

EN
60825- 4:1997

EN 608252:2004/A1:200
7

Št.

Varnost laserskih
proizvodov – 4. del:
Laserske zaščite
(IEC 60825-4:1997)

Amendment A1:2007 to
EN 60825-2:2004 (IEC
60825-2:2004/A1:2006)
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161. SIST EN 60825-4:1999

SIST EN 608252:2005/A1:2008

Dopolnilo A1:2008 k
standardu SIST EN
60825-2:2005 (IEC 608252:2004/A1:2006)
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Conduit systems for
electrical installations – Part
1: General requirements
(IEC 61386-1:1996 +
A1:2000)
Conduit systems for cable
management – Part 21:
Particular requirements –
Rigid conduit systems (IEC
61386-21:2002)
Conduit systems for cable
management – Part 22:
Particular requirements –
Pliable conduit systems
(IEC 61386-22:2002)
Conduit systems for cable
management – Part 23:
Particular requirements –
Flexible conduit systems
(IEC 61386-23:2002)

-

Opomba 3

EN
61386- EN 50086-223:2004
3:1995
+ A11:1998
Opomba 2.1

EN
61386- EN 50086-222:2004
2:1995
+ A11:1998
Opomba 2.1

EN
61386- EN 50086-221:2004
1:1995
+ A11:1998
Opomba 2.1

EN
61386- EN 500861:2004
1:1993
Opomba 2.1

EN
61204:1995

EN
61140:2002/
A1:2006

(30. 6. 2008)

(30. 6. 2008)

(30. 6. 2008)

-

-

(1. 5. 2009)

Št.

169.

168.

167.

166.

Low-voltage power supply
devices, d.c. output –
Performance characteristics
and safety requirements
(IEC 61204:1993
(Modified))

Amendment A1:2006 to
EN 61140:2002
(IEC 61140:2001/A1:2004
(Modified))

Dopolnilo A1:2007 k
standardu SIST EN
61140:2002 (IEC
61140:2001/A1:2004
(Spremenjen))

Nizkonapetostne
napajalne naprave z
enosmernim izhodom –
Zmogljivostne
karakteristike in varnostne
zahteve (IEC 61204:1993
(Spremenjen))
SIST EN 61386-1:2004 Sistemi kanalov za
električne inštalacije – 1.
del: Splošne zahteve
(IEC
61386-1:1996
+
A1:2000)
SIST
EN
61386- Sistemi kanalov za
21:2004
električne inštalacije – 21.
del: Posebne zahteve –
Togi sistemi kanalov
(IEC 61386-21:2002)
SIST
EN
61386- Sistemi kanalov za
22:2004
električne inštalacije – 22.
del: Posebne zahteve –
Upogljivi sistemi kanalov
(IEC 61386-22:2002)
SIST
EN
61386- Sistemi kanalov za
23:2004
električne inštalacije – 23.
del: Posebne zahteve –
Zvijavi sistemi kanalov
(IEC 61386-23:2002)

165. SIST EN 61204:1999

SIST EN
61140:2002/A1:2007

equipment (IEC
61140:2001)

61140:2001)
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SIST HD 361
S3:1999/A1:2006

175. SIST HD 361 S3:1999

for

Opomba 3

308 HD 308
S1:1976
Opomba 2.1
361 -

22.9 HD 22.9
S2:1995
+ A1:1999
Opomba 2.1

HD 361
S3:1999/A1:20

cable HD
S3:1999

Amendment A1:2006 to
HD 361 S3:1999

označevanja System
designation

Dopolnilo A1:2006 k
standardu SIST HD 361

Sistem
kablov

HD
S2:2001

HD
S3:2007

(1. 6. 2009)

-

(1. 4. 2006)

(1. 12. 2008)

-

1. 12. 2009

-

59 / 23. 7. 2010

Identifikacija žil v kablih in
zvijavih vrvicah

EN
61537:2001
Opomba 2.1

EN
61537:2007
EN
61643- 21:2001

-

EN
61537:2001

Št.

Cables of rated voltages up
to and including 450/750 V
and having cross-linked
insulation – Part 9: Single
core halogen-free
nonsheathed cables for
fixed wiring having low
emission of smoke
Identification of cores in
cables and flexible cords

Cable tray systems and
cable ladder systems for
cable management
(IEC 61537:2001)
Cable management – Cable
tray systems and cable
ladder systems (IEC
61537:2006)
Low voltage surge
protective devices – Part
21: Surge protective
devices connected to
telecommunications and
signalling networks –
Performance requirements
and testing methods
(IEC 61643-21:2000)
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174. SIST HD 308 S2:2002

Sistemi kabelskih polic in
sistemi kabelskih lestev za
urejanje okablenja
(IEC 61537:2001)
SIST
EN
61537:2007
Urejanje okablenja –
171.
Sistemi kabelskih polic in
kabelskih lestvic (IEC
61537:2006)
EN
61643- Nizkonapetostne naprave
172. SIST
21:2002
za zaščito pred
prenapetostnimi udari –
21. del: Naprave
priključene na
telekomunikacijska in
signalna omrežja –
Zahtevane lastnosti in
preskusne metode
(IEC 61643-21:2000)
173. SIST HD 22.9 S3:2007 Kabli z omreženo izolacijo
za naznačene napetosti
do vključno 450/750 V – 9.
del: Enožilni neoplaščeni
brezhalogenski kabli
za stalno pokabljenje z
nizko emisijo dima

170. SIST EN 61537:2003

Stran
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Railway applications –
Electromagnetic
compatibility – Part 1:
General
Railway applications –
Electromagnetic
compatibility – Part 4:
Emission and immunity of
the signalling and
telecommunications
apparatus
Railway applications –
Electromagnetic

EN
50121- Ustrezni
5:2006
splošni

1. 7. 2009

1. 7. 2009

1. 7. 2009

1. 11. 2011

(1. 10. 1999)

EN 50090-2- Ustrezni
2:1996
splošni
standard
Opomba 2.3
Opomba 3
EN 50090-22:1996/A2:200
7
EN
50121- Ustrezni
1:2006
splošni
standard
Opomba 2.3
EN
50121- Ustrezni
4:2006
splošni
standard
Opomba 2.3

(1. 4. 2009)

(1. 1. 2004)

EN
50083- EN 500832:2006
2:2001
z dopolnilom
Opomba 2.1

06
EN
50083- EN 500832:2001
2:1995
+A1:1997
Opomba 2.1
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181. SIST EN 50121-5:2007

Železniške naprave –
Elektromagnetna
združljivost – 1. del:
Splošno
Železniške naprave –
Elektromagnetna
združljivost – 4. del:
Sevanje in odpornost
signalnih in
telekomunikacijskih
naprav
Železniške naprave –
Elektromagnetna

Amendment A2:2007 to
EN 50090-2-2:1996

Cable networks for
television signals, sound
signals and interactive
services – Part 2:
Electromagnetic
compatibility for equipment
Cable networks for
television signals, sound
signals and interactive
services -- Part 2:
Electromagnetic
compatibility for equipment
Home and Building
Electronic Systems (HBES)
– Part 2-2: System overview
– General technical
requirements

Št.

180. SIST EN 50121-4:2007

179. SIST EN 50121-1:2007

SIST EN 50090-22:1998/ A2:2007

Dopolnilo A2:2007 k
standardu
SIST EN 50090-2-2:1998

S3:1999
Kabelski razdelilni sistemi
za televizijske, zvokovne
in interaktivne
večpredstavnostne signale
– 2. del: Elektromagnetna
združljivost opreme
177. SIST EN 50083-2:2006 Kabelska omrežja za
televizijske signale,
zvokovne signale in
interaktivne storitve – 2.
del: Elektromagnetna
združljivost opreme
178. SIST EN 50090-2- Stanovanjski in stavbni
2:1998
elektronski sistemi (HBES)
– 2-2. del: Sistemski
pregled – Splošne
tehnične zahteve

176. SIST EN 50083-2:2003
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4:2007

EN

EN

61000-6- Elektromagnetna
združljivost (EMC) – 6-4.
del: Osnovni (generični)
standardi – Standard
oddajanja motenj v
industrijskih okoljih
(IEC
61000-6-4:1997,
spremenjen)
61000-6- Elektromagnetna
združljivost (EMC) – 6-4.
del: Osnovni (generični)
standardi – Standard
oddajanja motenj v
Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part
6-4: Generic standards –
Emission standard for
industrial environments

Electromagnetic
compatibility (EMC) – Part
6-4: Generic standards –
Emission standard for
industrial environments
(IEC 61000-6-4:1997,
modified)

Amendment A2:2003 to
EN 50130-4:1995

Dopolnilo A2:2003 k
standardu
SIST EN 50130-4:1997

Opomba 3

Opomba 3

EN 61000-6- EN 61000-64:2007
4:2001
Opomba 2.1

EN 61000-6- EN 500814:2001
2:1993
Opomba 2.1

EN 501304:1995/A2:200
3

EN 501304:1995/A1:199
8

1. 12. 2009

(1. 7. 2004)

(1. 9. 2007)

(1. 1. 2001)

(1. 1. 2001)
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184. SIST

4:2002

183. SIST

SIST EN 501304:1997/A2:2003

SIST EN 501304:1997/A1:1999

Amendment A1:1998 to
EN 50130-4:1995

EN
50130- Ustrezni
4:1995
splošni
standard
Opomba 2.3

standard
Opomba 2.3

Št.

Dopolnilo A1:1999 k
standardu
SIST EN 50130-4:1997

Alarm systems – Part 4:
Electromagnetic
compatibility – Product
family standard: Immunity
requirements for
components of fire, intruder
and social alarm systems

compatibility – Part 5:
Emission and immunity of
fixed power supply
installations and apparatus
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182. SIST EN 50130-4:1997

združljivost – 5. del:
Sevanje in odpornost
stabilnih močnostnih
napajalnih inštalacij in
naprav
Alarmni sistemi – 4. del:
Elektromagnetna
združljivost – Standard za
družino proizvodov –
Zahteve za odpornost
sestavnih delov požarnih,
vlomnih in javnih alarmnih
sistemov

Stran
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V1.3.2:2004

Electromagnetic
compatibility and radio
spectrum matters (ERM) –
Telecommunication network
equipment –
Electromagnetic
compatibility (EMC)
requirements

Electromagnetic
compatibility and radio
spectrum matters (ERM) –
Telecommunication network
equipment –
Electromagnetic
compatibility (EMC)
requirements

Electromagnetic
compatibility and radio
spectrum matters (ERM) –
Telecommunication network
equipment –
Electromagnetic
compatibility (EMC)

Low voltage power
supplies, d.c. output – Part
3: Electromagnetic
compatibility (EMC) (IEC
61204-3:2000)

(IEC 61000-6-4:2006)

EN 300
V.1.3.2

EN 300
V.1.3.1

(1. 11. 2003)

386 EN 300 386-2
V.1.1.3

(31. 8. 2007)

(31. 8. 2007)

EN 300 386-2 (31. 8. 2007)
V1.1.3

386 EN 300 386-2
V.1.1.3

EN 300 386
V.1.2.1

EN
61204- Ustrezni
3:2000
splošni
standard
Opomba 2.3

Št.

188. SIST EN 300 386

187. SIST EN 300 386:2002

186. SIST EN 300 386:2001

185. SIST EN 61204-3:2002

industrijskih okoljih (IEC
61000-6-4:2006)
Nizkonapetostni
napajalniki, enosmerni
izhod – 3. del:
Elektromagnetna
združljivost (EMC) (IEC
61204-3:2000)
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Oprema za
telekomunikacijska
omrežja – Zahteve za
elektromagnetno
združljivost (EMC)
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Oprema za
telekomunikacijska
omrežja – Zahteve za
elektromagnetno
združljivost (EMC)
Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Oprema za
telekomunikacijska
omrežja – Zahteve za
elektromagnetno
združljivost (EMC)
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Področje uporabe novega standarda je obširnejše kot področje uporabe nadomeščenega standarda. Z datumom,
navedenim v sedmem stolpcu, preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami pravilnika na osnovi
nadomeščenega standarda.

Področje uporabe novega standarda je manj obsežno kot področje uporabe nadomeščenega standarda. Z
datumom, navedenim v sedmem stolpcu, preneha v (delno) nadomeščenem standardu veljati domneva o skladnosti
z bistvenimi zahtevami pravilnika za tiste proizvode, ki spadajo v področje uporabe novega standarda. Domneva o
skladnosti z bistvenimi zahtevami iz pravilnika ostane veljavna za proizvode, ki ne spadajo v področje uporabe
novega standarda, spadajo pa v področje uporabe (delno) nadomeščenega standarda.

V primeru dopolnil je referenčni standard EN CCCCC:YYYY, njegova morebitna prejšnja dopolnila in nova navedena
dopolnila. Nadomeščeni standard (stolpec 6) je zato sestavljen iz EN CCCCC:YYYY in njegovih morebitnih

Opomba 2.3:

Opomba 3:

(31. 8. 2007)

Opomba 2.2:

386 EN 300 386-2
V.1.1.3

Področje uporabe novega (ali dopolnjenega) standarda ostaja nespremenjeno (enako kot pri nadomeščenem
standardu). Z datumom, navedenim v sedmem stolpcu, preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami
pravilnika na osnovi nadomeščenega standarda.

EN 300
V.1.3.3

Opomba 2.1:

Electromagnetic
compatibility and radio
spectrum matters (ERM) –
Telecommunication network
equipment –
Electromagnetic
compatibility (EMC)
requirements

Št.

Običajno je datum, ko preneha veljati domneva o skladnosti, datum umika (»dow«), ki ga določi evropska
organizacija za standardizacijo, vendar je v nekaterih izjemnih primerih lahko tudi drugače.

Elektromagnetna
združljivost (EMC) in
zadeve v zvezi z radijskim
spektrom (ERM) –
Oprema za
telekomunikacijska
omrežja – Zahteve za
elektromagnetno
združljivost (EMC)
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V1.3.3.:2006

189. SIST EN 300 386
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(**) Za to različico standarda velja domneva o skladnosti z zahtevami iz drugega odstavka 4. člena pravilnika, ki
ureja radijsko opremo in telekomunikacijsko terminalno opremo, pod naslednjimi dodatnimi pogoji: Mehanizem
dinamičnega izbiranja frekvenc, ki se izvaja z opremo za prenos v frekvenčnem pasu 5 600–5 650 MHz, mora
omogočati tudi odkrivanje meteoroloških radarjev, pri katerih časovni intervali med impulzi niso stalni. Ti se pogosto
imenujejo zaporedne ali izmenične frekvence ponovitve impulza (Pulse Repetition Frequencies – PRF), pri katerih se
uporabijo do tri različne vrednosti PRF. Zahteva za odkrivanje teh zaporednih ali izmeničnih PRF se s 1. aprilom
2009 razširi na frekvenčna pasova 5 250–5 350 MHz in 5 470–5 725 MHz. Od istega datuma mora oprema za
prenos v frekvenčnem pasu 5 600–5 650 MHz omogočati tudi odkrivanje širine impulza do 0,8 μs in izvedbo 10
minutnega pregleda razpoložljivosti kanalov (Channel Availability Check – CAC) ali enakovredno zaradi upoštevanja
dejstva, da lahko meteorološki radarji naredijo kalibracijske posnetke šuma v sprejemnem signalu. ETSI je v osnutku
EN 301 893 v 1.5.1 predlagal usklajene načine za oceno teh dodatnih zahtev.

(*) Za to različico standarda velja od 1. julija 2008 domneva o skladnosti z zahtevami iz drugega odstavka 4. člena
pravilnika, ki ureja radijsko opremo in telekomunikacijsko terminalno opremo, pod naslednjimi dodatnimi pogoji:
mehanizem dinamičnega izbiranja frekvenc, ki se izvaja z opremo za oddajanje/sprejemanje v frekvenčnem pasu 5
600–5 650 MHz, mora omogočati tudi odkrivanje meteoroloških radarjev, pri katerih časovni intervali med impulzi
niso stalni. Ti se pogosto imenujejo zaporedne ali izmenične frekvence ponovitve impulza (Pulse Repetition
Frequencies – PRF), pri katerih se uporabijo do tri različne vrednosti PRF.

Standard EN 301 489-1 vsebuje splošne zahteve za elektromagnetno združljivost, posebej v zvezi z oddajanjem in
odpornostjo, za radijsko opremo. Za dokazovanje domneve o skladnosti z drugo alinejo prvega odstavka 4. člena
pravilnika, ki ureja radijsko opremo in telekomunikacijsko terminalno opremo, se EN 301 489-1 uporablja s tistim
delom standarda, ki se nanaša na radio.

Št.

Standardi, ki so navedeni od zaporedne številke 1 do 120, so del seznama standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti
proizvodov radijske opreme in telekomunikacijske terminalske opreme z zahtevami pravilnika, ki ureja radijsko opremo in telekomunikacijsko
terminalno opremo (Minister za gospodarstvo) (Uradni list RS, št. 23/09)

Opomba 4:

predhodnih dopolnil, vendar brez novih navedenih dopolnil. Z datumom, navedenim v sedmem stolpcu, za
nadomeščeni standard preneha veljati domneva o skladnosti z bistvenimi zahtevami pravilnika.
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Standardi, ki so navedeni od zaporedne številke 176 do 189, so del seznama standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti
proizvodov z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 132/06)

Standardi, ki so navedeni od zaporedne številke 121 do 175, so del seznama standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti
proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št.
27/04)

Stran
Št.
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Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob
jedrski ali radiološki nesreči

Za izvajanje 105. in 106. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo in 70/08 – ZVO‑1B) ter tretje
alineje prvega odstavka 17. člena Zakona o zdravilih (Uradni
list RS, št. 31/06 in 45/08) v zvezi s 35. členom Uredbe o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih
(Uradni list RS, št. 49/04), izdaja minister za zdravje v soglasju
z ministrom za okolje in prostor, ministrico za obrambo in ministrom za gospodarstvo

PRAVILNIK
o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski
ali radiološki nesreči
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se v skladu z Državnim načrtom
zaščite in reševanja ob jedrski nesreči (št. 812‑02/2002‑2 z dne
8. 1. 2004, objavljen na spretni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje) ureja oskrbo, razdeljevanje in uporabo tablet kalijevega jodida v okviru zaščitnega ukrepa jodne
profilakse v primeru jedrske ali radiološke nesreče v Republiki
Sloveniji ali v drugi državi, ki bi lahko ogrozila prebivalstvo na
delu ali celotnem območju Republike Slovenije.
(2) Jodna profilaksa je zaužitje neradioaktivnega joda v
obliki tablet kalijevega jodida pred ali takoj ob jedrski ali radiološki nesreči, da se zaščiti ščitnica pred obsevanjem zaradi
kopičenja radioaktivnih izotopov joda v njej.
(3) Jodno profilakso se načrtuje za celotno prebivalstvo in
pripadnike reševalnih enot, služb in drugih operativnih sestav
(v nadaljnjem besedilu: intervencijsko osebje) v Republiki Sloveniji do dopolnjenega 40. leta starosti.
(4) Razdeljevanje tablet kalijevega jodida podrobneje uredi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v načrtu
razdelitve tablet kalijevega jodida, ki je sestavni del Državnega
načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči.
2. člen
(oskrba s tabletami kalijevega jodida)
(1) Tablete kalijevega jodida za območje polmera 10 km
okrog Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: NEK)
in za intervencijsko osebje zagotavlja NEK, za ostala območja
pa Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve iz državnih
blagovnih rezerv.
(2) Tablete kalijevega jodida se zagotavljajo po eno škatlico na osebo.
2. RAZDELJEVANJE TABLET KALIJEVEGA JODIDA
3. člen
(razdeljevanje tablet kalijevega jodida)
(1) Tablete kalijevega jodida se predhodno razdelijo prebivalcem, vrtcem, šolam in drugim zavodom, gospodarskim družbam in drugim organizacijam (v nadaljnjem besedilu: gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije) na območju polmera
10 km okrog NEK in delu intervencijskega osebja na celotnem
območju Republike Slovenije v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za prebivalstvo izven območja iz prejšnjega odstavka se tablete kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv
skladiščijo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih organizacijah
ter se razdelijo ob uvedbi zaščitnega ukrepa jodne profilakse
po predhodnem sklepu Vlade Republike Slovenije in odredbi

Št.
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poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. Razdelitev se
opravi v skladu z načrtom razdelitve tablet kalijevega jodida.
(3) Ne glede na določbe tega člena lahko prebivalci kadarkoli na lastno željo prevzamejo tablete kalijevega jodida
v lekarnah ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja
končnega prejemnika.
(4) Za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki
niso zajeti v prvem odstavku tega člena, se tablete kalijevega
jodida praviloma hranijo pri občinskih štabih Civilne zaščite
Republike Slovenije in razdelijo v primeru jedrske ali radiološke
nesreče.
4. člen
(predhodna razdelitev tablet kalijevega jodida)
(1) Prebivalci s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju polmera 10 km okrog NEK prevzamejo tablete kalijevega
jodida v lokalnih lekarnah na območju Posavja ob predložitvi
kartice zdravstvenega zavarovanja končnega prejemnika. Prebivalcem, ki tablet kalijevega jodida ne prevzamejo v lokalnih
lekarnah, tablete razdeli Uprava Republike Slovenije za zaščito
in reševanje v sodelovanju z občinami.
(2) Prejemniki iz prejšnjega odstavka morajo biti ob prevzemu tablet kalijevega jodida posebej opozorjeni, da se posvetujejo z osebnimi zdravniki, če menijo, da bi jim zaužitje
kalijevega jodida lahko povzročilo škodljive posledice.
(3) Prejemniki iz prvega odstavka tega člena shranijo
tablete kalijevega jodida v skladu s priloženimi navodili in jih
kot zaščitni ukrep zaužijejo samo na podlagi odrejene jodne
profilakse.
(4) Zaradi dnevnih migracij lokalnega in drugega prebivalstva se v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah na območju polmera 10 km okrog NEK, kjer dnevno
biva ali se zbira več kot 50 oseb, predhodno zagotovijo tablete
kalijevega jodida za povprečno število oseb, ki se običajno
nahaja na teh lokacijah.
(5) Dodatne količine tablet kalijevega jodida se za osebe,
ki se nahajajo na območju polmera 10 km okrog NEK in niso
zajete v prvem ali četrtem odstavku tega člena, niti nimajo dostopa do tablet kalijevega jodida, razdelijo občinskim štabom
Civilne zaščite Republike Slovenije.
(6) Enotam in ekipam službe nujne medicinske pomoči,
gasilskim enotam, ki opravljajo naloge širšega pomena, drugim reševalnim službam ali sestavam, policijskim enotam in
vojaškim enotam za jedrsko, radiološko, kemično in biološko
obrambo ter drugim sestavam, ki sodelujejo pri ukrepanju v
primeru jedrske ali radiološke nesreče na območju Republike
Slovenije se tablete kalijevega jodida predhodno razdelijo za
povprečno število pripadnikov ali zaposlenih. Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje določi enote, službe in druge
sestave, ki se jim predhodno razdelijo tablete kalijevega jodida
za njihove pripadnike oziroma zaposlene in organizira predhodno razdelitev tablet.
3. JODNA PROFILAKSA
5. člen
(jodna profilaksa kot zaščitni ukrep)
(1) Tablete kalijevega jodida je treba zaužiti takoj po izdani
odredbi o izvajanju jodne profilakse. Tablete se zaužijejo praviloma v enkratnem odmerku v skladu s priloženimi navodili.
(2) Zaužitje tablet kalijevega jodida ima največji učinek,
če se jih vzame eno uro pred izpostavljenostjo radioaktivnemu
jodu. Zaužitje kalijevega jodida nekaj ur po nesreči je manj
učinkovito, vendar še vedno smiselno (npr. zaščita po osemurni
zamudi je polovična). Zaščita odmerka traja 24 ur po zaužitju.
(3) Drugi odmerek tablet kalijevega jodida se izjemoma
lahko odredi po 24 urah, če se ni možno izogniti izpostavljenosti, ali če je bil prvi odmerek zaužit prezgodaj. Nosečnice,
doječe matere ter novorojenčki smejo zaužiti samo en odmerek
tablet kalijevega jodida.
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(4) Kadar nekontaminirana hrana (na primer mleko) ni
na razpolago, se za zaščito dojenčkov (razen novorojenčkov)
in otrok lahko izjemoma odredi jodna profilaksa kot dodaten
zaščitni ukrep.
6. člen
(odločanje o jodni profilaksi)
(1) Jodno profilakso kot zaščitni ukrep ob jedrski ali radiološki nesreči v skladu z Državnim načrtom zaščite in reševanja
ob jedrski nesreči predlaga Uprava Republike Slovenije za
jedrsko varnost odredi pa poveljnik Civilne zaščite Republike
Slovenije, glede na vrsto in obseg jedrske ali radiološke nesreče in ogroženost prebivalcev.
(2) O uvedbi ukrepa iz prejšnjega odstavka poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije seznani ministra, pristojnega
za zdravje, ministra, pristojnega za okolje in prostor, ministra
pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
ministra, pristojnega za gospodarstvo.
(3) Izjemno uvedbo jodne profilakse iz četrtega odstavka
prejšnjega člena predlaga minister, pristojen za zdravje, odredi
pa poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.
7. člen
(izvajanje jodne profilakse)
(1) Takoj po izdani odredbi o izvajanju jodne profilakse se
ogroženo prebivalstvo v skladu z Državnim načrtom zaščite in
reševanja ob jedrski nesreči pozove k zaužitju tablet kalijevega
jodida preko medijev oziroma na drug primeren način.

(2) Ogroženi prebivalci na območju polmera 10 km okrog
NEK, ki ob uvedbi jodne profilakse ne morejo pravočasno do
svojih tablet kalijevega jodida ali jih nimajo, jih lahko dobijo
na lokacijah, ki jih določijo občinski poveljniki Civilne zaščite
Republike Slovenije v Posavju.
(3) Ogroženim prebivalcem na drugih območjih države
se ob uvedbi jodne profilakse, lahko pa tudi pred uvedbo tega
ukrepa, razdelijo tablete kalijevega jodida, ki so skladiščene v
bolnišnicah in drugih zdravstvenih organizacijah na način, ki
ga v načrtu razdelitve tablet kalijevega jodida določi Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
8. člen
(tablete kalijevega jodida in odmerjanje)
(1) Kalijev jodid je v obliki 65 mg tablet. Ena tableta vsebuje 50 mg neradioaktivnega joda. Škatlica tablet kalijevega
jodida vsebuje 4 tablete, ob novih dobavah pa 2 tableti. Zaradi
natančnosti odmerjanja morajo biti tablete ob novih dobavah
oblikovane za deljenje na četrtine (razdelilna zareza v obliki
križa). Škatlica mora biti po velikosti čim manjša zaradi lažjega
shranjevanja.
(2) Škatlica tablet kalijevega jodida mora vsebovati odobrena navodila za uporabo, ki jih odobri pristojni organ za
zdravila.
(3) Odmerjanje pri novorojenčkih mora biti zelo natančno
zaradi možnih neželenih učinkov kalijevega jodida na razvoj
intelektualnih sposobnosti.
(4) Odmerki tablet kalijevega jodida so glede na starost
uporabnika:

Skupina prebivalstva

Priporočen odmerek neradioaktivnega joda

Število tablet kalijevega jodida

1.

Novorojenčki do 1 tedna

12,5 mg

v obliki peroralne raztopine
v zdravstvenih organizacijah

2.

Dojenčki do 1 meseca

12,5 mg

1/4 tablete za pripravo peroralne
raztopine

3.

Otroci od 1 meseca do 3 let

25 mg

1/2 tablete

4.

Otroci od 3 do 12 let

50 mg

1 tableta

5.

Otroci od 12 let naprej

100 mg

2 tableti

6.

Odrasli do 40 let

100 mg

2 tableti

9. člen

11. člen

(spremljanje jodne profilakse)

(evidence)

(1) Osebe, ki po zaužitju tablet kalijevega jodida zaznajo
neželene stranske učinke, se morajo obrniti na osebnega ali
drugega zdravnika.
(2) Dojenčke do enega meseca, ki so zaužili kalijev jodid,
je treba po jedrski ali radiološki nesreči nujno peljati na zdravstveni pregled zaradi preverjanja delovanja ščitnice.

(1) Za ustrezno zagotavljanje jodne profilakse vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje evidenco prejemnikov predhodno razdeljenih tablet kalijevega jodida.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka obsega sezname:
– prejemnikov tablet kalijevega jodida na območju polmera 10 km okrog NEK,
– enot, služb in drugih operativnih sestav v katerih deluje
intervencijsko osebje, ki sodeluje pri ukrepanju v primeru jedrske ali radiološke nesreče,
– štabov Civilne zaščite Republike Slovenije, ki so prejeli
tablete kalijevega jodida za pripadnike sil za zaščito, reševanje
in pomoč ter druge uporabnike.
(3) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
o prejemnikih tablet kalijevega jodida iz prejšnjega odstavka
zbira in vodi osebne podatke v skladu z 32., 51. in 52. členom
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), in sicer:
– ime in priimek oziroma naziv prejemnika tablet kalijevega jodida,

4. EVIDENCE, PREVERJANJE, SEZNANJANJE
IN USPOSABLJANJE
10. člen
(zagotavljanje jodne profilakse)
Za uspešno izvajanje zaščitnega ukrepa jodne profilakse se določi in zagotovi vodenje evidenc prejemnikov
predhodno razdeljenih tablet kalijevega jodida, preverjanje
zalog tablet kalijevega jodida, seznanjanje prebivalstva in
drugih o jodni profilaksi, usposabljanje in izvajanje vaj jodne
profilakse.
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– EMŠO (za osebe),
– naslov,
– število prejetih škatlic tablet kalijevega jodida.
(4) Lekarne vodijo evidenco prejemnikov izdanih tablet
kalijevega jodida v skladu s 4., 63. in 64. členom Pravilnika o
razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v
humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08 in 45/10).
12. člen
(preverjanje zalog)
(1) Zaloge tablet kalijevega jodida se praviloma preverjajo
letno, in sicer:
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v
sodelovanju z občinami preverja zaloge v naključno izbranih
gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, pri naključno izbranih prebivalcih na območju polmera 10 km okrog
NEK in v štabih Civilne zaščite Republike Slovenije, enotah,
službah in drugih operativnih sestavah, v katerih deluje intervencijsko osebje,
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v
sodelovanju z občinami v Posavju preverja ustreznost obsega
zalog glede na spremembe starostne strukture prejemnikov
(staranje, novorojeni),
– Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve preverja zaloge v bolnišnicah in drugih zdravstvenih organizacijah, ki
te zaloge hranijo.
(2) Pri preverjanju zalog tablet kalijevega jodida Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve ugotavljata stanje, ustreznost
obsega zalog in pogoje hranjenja ter za odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti sprejemata ustrezne ukrepe.
13. člen
(seznanjanje in usposabljanje)
(1) Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje zagotovi redno letno
seznanjanje in usposabljanje zaposlenih v javni zdravstveni
dejavnosti na območju Posavja o njihovi vlogi in nalogah pri
uporabi tablet kalijevega jodida.
(2) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v
sodelovanju z Ministrstvom za zdravje zagotovi redno letno seznanjanje in usposabljanje intervencijskega osebja in v skladu
z načrtom občasno usposabljanje enot in služb, določenih za
razdelitev tablet kalijevega jodida prebivalstvu.
(3) Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost, Upravo Republike Slovenije
za zaščito in reševanje, občinami in NEK zagotovi redno letno
seznanjanje prebivalstva na območju polmera 10 km okrog
NEK o namenu in uporabi tablet kalijevega jodida.
14. člen
(vaje jodne profilakse)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost, Ministrstvom za gospodarstvo in NEK
izvaja vaje jodne profilakse v skladu s Programom usposabljanja, urjenja in vaj, ki je sestavni del Državnega načrta zaščite
in reševanja ob jedrski nesreči.
5. SHRANJEVANJE IN OBNAVLJANJE ZALOG TABLET
KALIJEVEGA JODIDA
15. člen
(shranjevanje tablet kalijevega jodida)
Tablete kalijevega jodida se shranjuje v skladu z navodili
proizvajalca.
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16. člen
(obnavljanje, zamenjava in nadomeščanje tablet
kalijevega jodida)
(1) Predhodno razdeljene tablete kalijevega jodida prebivalstvu, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam na območju polmera 10 km okrog NEK in intervencijskemu osebju se obnovijo pred iztekom roka uporabnosti. Tablete
kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv se obnavljajo
glede na rok uporabnosti tablet, ki ga je možno za posamezne
serije podaljšati ob upoštevanju podatkov proizvajalca tablet
o stabilnosti tablet in rezultatov preizkušanja oziroma ocene
uradnega kontrolnega laboratorija za zadevne serije.
(2) Tablete kalijevega jodida, ki so del državnih blagovnih
rezerv, se shranjujejo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih organizacijah, razdeljene po občinah v količinah, ki so določene
glede na predvideno število prejemnikov v posamezni občini.
Število prejemnikov ugotovi Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje iz registra prebivalstva in se ažurira vsakih pet let oziroma pred zamenjavo tablet. Bolnišnice in druge
zdravstvene organizacije, ki hranijo tablete kalijevega jodida, ki
so del državnih blagovnih rezerv, določi Ministrstvo za zdravje.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje določi
občine, za katere se tablete kalijevega jodida shranjujejo v
posamezni bolnišnici ali drugi zdravstveni organizaciji.
(3) Prejemniki stare tablete kalijevega jodida, ki jim je
iztekel rok uporabnosti, zamenjajo z novimi praviloma na enak
način kot so jih prejeli.
(4) Če prejemniki predhodno razdeljene tablete kalijevega
jodida izgubijo, jih lahko ponovno prevzamejo praviloma na
enak način kot so jih prejeli.
(5) Po izvedbi jodne profilakse se uporabljene tablete
nadomesti z novimi.
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvajata Javna
agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke in Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s svojimi pristojnostmi.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(roki za realizacijo nalog)
(1) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v
šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika določi:
– obseg in način predhodne razdelitve tablet kalijevega
jodida (seznam prejemnikov, gospodarskih družb, zavodov in
drugih organizacij) na območju polmera 10 km okrog NEK ter
seznam enot, služb in drugih operativnih sestav, v katerih deluje intervencijsko osebje,
– občine in predvideno število prejemnikov oziroma škatlic tablet kalijevega jodida po občinah, za katere se tablete
kalijevega jodida skladiščijo v posamezni bolnišnici ali drugi
zdravstveni organizaciji,
– načrt razdelitve tablet kalijevega jodida,
– način vodenja evidenc prejemnikov predhodno razdeljenih tablet.
(2) Ministrstvo za zdravje v enem mesecu od dneva uveljavitve tega pravilnika določi bolnišnice in druge zdravstvene
organizacije, ki hranijo zaloge tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv. Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve v te bolnišnice uskladišči zaloge tablet kalijevega jodida v enem letu od dneva uveljavitve tega pravilnika.
(3) Prva predhodna razdelitev tablet kalijevega jodida na
območju polmera 10 km okrog NEK in intervencijskemu osebju
ter štabom Civilne zaščite Republike Slovenije, se v skladu
s tem pravilnikom, izvede v enem letu od dneva uveljavitve
tega pravilnika. V navedenem roku se izvede tudi seznanjanje
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prebivalstva o namenu in uporabi tablet kalijevega jodida na
območju polmera 10 km okrog NEK.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o uporabi tablet kalijevega jodida (Uradni list RS, št. 142/04).
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-104/2009
Ljubljana, dne 2. junija 2010
EVA 2010-2711-0003

20. člen

Nada Horjak l.r.
Predsednica Zbornice
fizioterapevtov Slovenije

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-33/2010-9
Ljubljana, dne 24. junija 2010
EVA 2010-2711-0015
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
prof. dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

Soglašam!
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

3293.

Pravilnik o registru in licencah izvajalcev
fizioterapevtske dejavnosti

Za izvajanje Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP,
23/08, 58/08 – ZZdrS‑E in 77/08 – ZDZdr) minister za zdravje
izdaja

PRAVILNIK
o registru in licencah izvajalcev
fizioterapevtske dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE

3292.

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o registru
licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti
in licencah za opravljanje fizioterapevtske
dejavnosti, Pravilnika o strokovnem nadzoru
s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti
in Pravilnika o specializacijah v
fizioterapevtski dejavnosti

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZDrS‑E
in 77/08 – ZDZdr) in 14. člena Statuta Zbornice fizioterapevtov
Slovenije je skupščina Zbornice na seji dne 8. 12. 2009 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela

PRAVILNIK
o razveljavitvi Pravilnika o registru licenc
izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in licencah
za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti,
Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem
v fizioterapevtski dejavnosti in Pravilnika
o specializacijah v fizioterapevtski dejavnosti
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik o registru licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in
licencah za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti (Uradni list
RS, št. 2/09), Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v
fizioterapevtski dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/09) in Pravilnik
o specializacijah v fizioterapevtski dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/09).

1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino in obliko ter postopek vpisa v
register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: register), pogoje za vpis in izbris iz registra ter pogoje
in postopek za podelitev, podaljšanje in odvzem licence izvajalcem fizioterapevtske dejavnosti.
2. člen
Postopek odločanja o vpisu in izbrisu iz registra ter postopek za podelitev, podaljšanje in odvzem licence izvajalcem
fizioterapevtske dejavnosti se vodi po zakonu, ki ureja splošni
upravni postopek.
3. člen
(1) Izvajalci fizioterapevtske dejavnosti lahko samostojno
opravljajo fizioterapevtsko dejavnost, če so vpisani v register
in če imajo veljavno licenco.
(2) Izvajalci fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco, so:
– diplomirani fizioterapevt oziroma diplomirana fizioterapevtka;
– višji fizioterapevt oziroma višja fizioterapevtka;
– višji fizioterapevt specialist nevrofizioterapevt oziroma
višja fizioterapevtka specialistka nevrofizioterapevtka;
– diplomirani fizioterapevt specialist oziroma diplomirana
fizioterapevtka specialistka;
– državljani držav članic Evropske unije, Evropskega
gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki v Republiki Sloveniji občasno ali priložnostno opravljajo fizioterapevtsko dejavnost, pred začetkom opravljanja fizioterapevtske
dejavnosti.

Uradni list Republike Slovenije
II. REGISTER
4. člen
Register se vodi v elektronski obliki, registrska knjiga kot
evidenca se vodi ročno, listine in dokazila se hranijo v arhivu
Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
5. člen
(1) Register vsebuje naslednje podatke o izvajalcu:
– osebno ime;
– datum in kraj rojstva;
– stalno oziroma začasno prebivališče;
– državljanstvo;
– o zaključnem spričevalu, diplomi in strokovnem izpitu
oziroma o pridobljeni kvalifikaciji (številka in datum);
– strokovni naslov;
– o specializaciji;
– o pridobljenih dodatnih znanjih in usposobljenostih;
– datum in področje pridobljenih znanstvenih in pedagoških naslovov;
– zaposlitev;
– datum in veljavnost izdane licence;
– o izrečenih ukrepih.
(2) O vsaki spremembi podatkov iz prejšnjega odstavka
je izvajalec dolžan obvestiti ministrstvo najpozneje v tridesetih
dneh po nastopu spremembe.
6. člen
Registrska knjiga vsebuje:
– zaporedno številko vpisa;
– osebno ime izvajalca;
– datum in kraj rojstva izvajalca;
– datum vložitve vloge;
– popis prilog;
– šifro in datum odločbe o vpisu v register in podelitvi
licence;
– šifro in datum odločbe o izbrisu iz registra;
– šifro in datum odločbe o podaljšanju licence.
7. člen
(1) Ministrstvo ravna s podatki registra v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakonom, ki ureja
dostop do informacij javnega značaja.
(2) Izvajalec ima pravico vpogleda v celotno dokumentacijo, ki se nanaša nanj. Ministrstvo mu mora na pisno zahtevo
omogočiti vpogled najpozneje v osmih delovnih dneh od prejema zahteve.
(3) Seznam izvajalcev, ki obsega osebno ime, datum
izdane licence in veljavnost licence, je javen. Drugi podatki v
registru niso javni.
(4) Seznam iz prejšnjega odstavka se objavi na spletnih
straneh ministrstva in se ažurira najmanj enkrat mesečno.
III. IZBRIS IZ REGISTRA
8. člen
(1) Postopek izbrisa iz registra se opravi na predlog izvajalca ali po uradni dolžnosti.
(2) Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu iz registra izvajalcu ni dovoljeno opravljati fizioterapevtske dejavnosti.
(3) Razlogi za izbris iz registra so naslednji:
– če izvajalec izjavi, da ne želi biti več vpisan v register;
– če je bila izvajalcu trajno odvzeta licenca za opravljanje
fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica (v nadaljnjem besedilu: licenca);
– ob smrti izvajalca;
– če je bil izvajalcu v disciplinskem postopku izrečen
ukrep izbrisa iz registra;
– če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi opravljanja fizioterapevtske dejavnosti.
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(4) V primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka izvajalec
vloži predlog za izbris iz registra, v katerem navede razlog za
izbris.
(5) V primerih iz druge do četrte alinee tretjega odstavka
tega člena se izbris iz registra opravi po uradni dolžnosti.
(6) V primeru izbrisa iz registra je treba v registru dopisati
datum izbrisa z navedbo razloga za izbris.
9. člen
(1) Izvajalec, pri katerem je bil opravljen izbris iz registra
na njegov predlog, se lahko na podlagi vloge iz 15. člena tega
pravilnika ponovno vpiše v register, če izpolnjuje pogoje za
vpis.
(2) Izvajalec, ki je bil izbrisan iz registra licenc, ker mu
je bil izrečen začasni varnostni ukrep prepovedi opravljanja
fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica, ali mu je bil v disciplinskem postopku izrečen izbris iz registra, se lahko na podlagi
vloge iz 15. člena tega pravilnika ponovno vpiše v register, ko
preteče rok veljavnosti izrečenega začasnega varnostnega
ukrepa prepovedi opravljanja fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica ali disciplinskega ukrepa, če izpolnjuje pogoje
za vpis.
IV. IZDAJA POTRDILA O VPISU V REGISTER
10. člen
Potrdilo o vpisu v register se izvajalcu po vpisu v register
izda na njegovo vsakokratno zahtevo. V potrdilu je navedeno:
– osebno ime in datum rojstva,
– strokovni naslov,
– poklic,
– številka vpisa v register,
– šifra in datum odločbe, na podlagi katere je bil izveden
vpis v register,
– šifro in datum odločbe o podelitvi licence,
– podpis pooblaščene osebe registra.
V. ZAČASEN VPIS V REGISTER
11. člen
(1) Državljani držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki
opravljajo fizioterapevtsko dejavnost oziroma svoj poklic na
območju druge države članice Evropske unije, Evropskega
gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: ponudniki fizioterapevtskih storitev) in želijo v
Republiki Sloveniji občasno ali priložnostno opravljati fizioterapevtsko dejavnost oziroma poklic, morajo pred prvim občasnim
oziroma priložnostnim opravljanjem fizioterapevtskih dejavnosti
oziroma poklica ter če so se po začetku opravljanja dejavnosti
v Republiki Sloveniji bistveno spremenile okoliščine to prijaviti
ministrstvu.
(2) Občasna oziroma priložnostna narava opravljanja fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica iz prejšnjega odstavka
se oceni za vsak primer posebej glede na trajanje, pogostost,
rednost in stalnost opravljanja fizioterapevtske dejavnosti.
(3) Prijava iz prvega odstavka tega člena vsebuje osebne
podatke ponudnika storitev in podatke o zavarovalnem kritju ali
drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s
poklicno odgovornostjo.
(4) Pred prvim opravljanjem fizioterapevtske dejavnosti
oziroma poklica se vedno preveri poklicna kvalifikacija ponudnika storitev v skladu z določbami zakona, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic
Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma
dejavnosti v Republiki Sloveniji.
(5) Prijavo je treba podaljšati ob prvem občasnem oziroma priložnostnem opravljanju fizioterapevtske dejavnosti ozi-
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roma poklica v Republiki Sloveniji v posameznem koledarskem
letu, če je izvajalec že opravljal to dejavnost oziroma poklic v
Republiki Sloveniji.
(6) Po prejemu popolne prijave ministrstvo izvajalca začasno vpiše v register.
(7) Izvajalec za svoje delo prevzema etično, strokovno,
kazensko in materialno odgovornost v skladu s predpisi, ki
veljajo v Republiki Sloveniji za zdravstvene delavce.
(8) Po koncu opravljanja fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica v Republiki Sloveniji ministrstvo ponudnika storitev
izbriše iz registra.
VI. LICENCA
12. člen
Licenca je javna listina, ki dokazuje strokovno usposobljenost izvajalcev za samostojno opravljanje fizioterapevtske
dejavnosti v Republiki Sloveniji.
13. člen
Licenca se podeli za obdobje sedem let (v nadaljnjem
besedilu: licenčno obdobje).
14. člen
(1) Pogoji za podelitev licence so:
1. za višje fizioterapevte:
– pridobljena diploma višje strokovne šole v Republiki
Sloveniji najpozneje do 30. septembra 2002 ali v bivši Socialistični federativni Republiki Jugoslaviji pred 25. junijem 1991 ali
nostrificirana diploma s strokovnega področja fizioterapevtske
dejavnosti oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega
naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po
zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja;
– opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
– vpis v register;
2. za diplomirane fizioterapevte:
– pridobljena diploma visoke strokovne šole v Republiki
Sloveniji;
– opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
– vpis v register;
3. za višje fizioterapevte specialiste nevrofizioterapevte:
– pridobljena diploma višje strokovne šole v Republiki
Sloveniji;
– opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
– potrdilo o specializaciji, opravljeni najpozneje do
30. septembra 2002, z naslovom;
– vpis v register;
4. za diplomirane fizioterapevte specialiste:
– pridobljena diploma visoke strokovne šole v Republiki
Sloveniji;
– opravljeno pripravništvo in strokovni izpit;
– potrdilo o opravljeni specializaciji z naslovom;
– vpis v register.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so pogoji za izvajalca,
ki ima pridobljeno poklicno kvalifikacijo v drugi državi članici
Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali v Švicarski konfederaciji:
– odločba o priznani poklicni kvalifikaciji v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij;
– vpis v register;
– potrdilo pristojnega organa o dobrem imenu in ugledu,
ki ob predložitvi ne sme biti starejše od treh mesecev.
VII. POSTOPEK VPISA V REGISTER IN POSTOPEK
IZDAJE LICENCE
15. člen
Izvajalec vloži vlogo za vpis v register in izdajo licence pri
ministrstvu na obrazcu, ki je v Prilogi I tega pravilnika.
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16. člen
(1) Potrdila, izpiske in druge dokumente, ki vsebujejo
podatke iz 5. člena tega pravilnika, ministrstvo pridobi po
uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in
drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci
javnih pooblastil.
(2) Če podatki iz 5. člena tega pravilnika niso v uradnih
evidencah, ministrstvo izvajalca pozove, da predloži potrdila,
izpiske in druge dokumente, s katerimi dokazuje resničnost
podatkov v vlogi.
17. člen
(1) Ministrstvo najpozneje v 30 dneh po vložitvi popolne
vloge izda odločbo, s katero odloči o vpisu o registru ter podelitvi licence.
(2) V osmih dneh po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka se na posebnem obrazcu, ki je v Prilogi II tega
pravilnika, izda licenca.
VIII. PODALJŠANJE LICENCE
18. člen
(1) Izvajalcu se podaljša licenca za obdobje sedem let na
podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za delo v fizioterapevtski dejavnosti.
(2) Izvajalcu se preverjanje strokovne usposobljenosti
za licenčno obdobje ugotavlja na podlagi licenčnih točk, ki
jih izvajalec pridobi s stalnimi strokovnimi izobraževanji, izpopolnjevanji in usposabljanji (v nadaljnjem besedilu: stalno
izpopolnjevanje).
(3) Za podaljšanje licence mora izvajalec v preteklem licenčnem obdobju zbrati najmanj 70 licenčnih točk. Če izvajalec
v tem obdobju ne opravlja fizioterapevtske dejavnosti s polnim
delovnim časom, mu ministrstvo za podaljšanje licence lahko
izreče in predpiše preizkus strokovne usposobljenosti.
(4) Izvajalec si mora v preteklem licenčnem obdobju pridobiti vsaj 80% licenčnih točk na svojem strokovnem področju na
podlagi stalnega izpopolnjevanja iz 20. člena tega pravilnika.
19. člen
Obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju se morajo nanašati na:
– sodobne usmeritve v fizioterapevtski dejavnosti;
– temeljne postopke oživljanja;
– poklicno etiko;
– zakonodajo s področja zdravstva.
20. člen
Za stalno izpopolnjevanje se šteje:
– udeležba na strokovnem srečanju (aktivna ali pasivna,
doma ali v tujini);
– objava strokovnega članka v strokovni literaturi doma ali
v tujini (npr. v reviji, zborniku, knjigi ali monografiji);
– izpopolnjevanje v zdravstvenih ali drugih organizacijah.
a) Izdaja pooblastila za organiziranje strokovnih srečanj
21. člen
Ministrstvo lahko izda pooblastilo fizični ali pravni osebi (v
nadaljnjem besedilu: organizator), ki želi, da se strokovno srečanje, ki ga organizira, prizna za stalno strokovno izpopolnjevanje iz prejšnjega člena in da se zanj določijo licenčne točke.
22. člen
Ministrstvo lahko izda pooblastilo za organiziranje:
– posameznega strokovnega srečanja,
– sklopa strokovnih srečanj v določenem časovnem obdobju.
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23. člen
Organizator mora za pridobitev pooblastila iz prejšnjega
člena izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti izobraževanja;
– imeti mora organizacijske in strokovne kadre za izvedbo
strokovnega srečanja;
– določiti mora odgovorne posameznike, ki bodo zagotavljali izvajanje programa strokovnega srečanja;
– v udeležbi predavateljev mora biti najmanj 50% predavateljev izvajalcev;
– imeti mora izdelan sistem beleženja prisotnosti;
– imeti mora izdelan sistem morebitnega preverjanja znanja udeležence;
– hraniti mora dokumentacijo o udeležbi na stalnem strokovnem izpopolnjevanju in jo na zahtevo posredovati ministrstvu.
24. člen
(1) Organizator naslovi vlogo za pridobitev pooblastila
in določitev licenčnih točk iz 31. člena tega pravilnika na ministrstvo najmanj 60 dni pred začetkom strokovnega srečanja.
Vloga mora vsebovati:
– ime in naslov organizatorja;
– naslov strokovnega srečanja, datum, kraj in trajanje;
– ime in naslov odgovornega nosilca strokovnega srečanja;
– program strokovnega srečanja;
– cilje strokovnega srečanja;
– ciljno populacijo;
– določitev jezika, v katerem bo potekalo strokovno srečanje.
(2) K vlogi iz prejšnjega odstavka mora organizator predložiti dokazila iz prejšnjega člena, razen dokazila iz prve
alinee prejšnjega člena, ki ga ministrstvo pridobi po uradni
dolžnosti iz uradnih evidenc.
25. člen
(1) Ministrstvo v 30 dneh od prejema popolne vloge iz
prejšnjega člena in na podlagi ocene o ustreznosti programa
in določitve števila licenčnih točk posameznemu strokovnemu
srečanju, organizatorju izda pooblastilo in ga vpiše v register
pooblaščenih organizatorjev in izobraževanj.
(2) Oceno o ustreznosti programa in določitev licenčnih
točk iz prejšnjega odstavka pripravi komisija ministrstva, sestavljena iz predstavnikov ministrstva, zbornice in strokovnega
združenja s področja fizioterapevtske dejavnosti.
26. člen
(1) Po izvedbi strokovnega srečanja organizator udeležencem izda potrdila o udeležbi.
(2) Organizator ministrstvu najpozneje v treh dneh od
izvedbe strokovnega srečanja pošlje seznam udeležencev, ki
vsebuje osebno ime, naslov in podpis udeleženca, na podlagi
katerega ministrstvo vnese pridobljeno število licenčnih točk
posameznega udeleženca v register.
27. člen
Ministrstvo na svojih spletnih straneh objavi seznam pooblaščenih organizatorjev z navedbo naslova organizatorja,
strokovnega srečanja, datuma in kraja strokovnega srečanja.
b) Priznanje licenčnih točk strokovnemu srečanju
v organizaciji nepooblaščenih organizatorjev
in izpopolnjevanja v zdravstvenih in drugih organizacijah
28. člen
(1) Vlogo za priznanje določenega števila licenčnih točk
za stalno izpopolnjevanje, ki ni bilo opravljeno pri pooblaščenem organizatorju, vloži izvajalec na ministrstvo.
(2) Za priznanje stalnega izpopolnjevanja iz prve ali
tretje alinee 20. člena tega pravilnika mora izvajalec predložiti:
– potrdilo o udeležbi oziroma dokazilo o izpopolnjevanju v zdravstveni ali drugi organizaciji, ki ga podpiše odgovorna oseba organizacije,
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– ime in naslov organizatorja oziroma organizacije,
– naslov programa srečanja oziroma izpopolnjevanja,
– datum in kraj izvedbe programa srečanja oziroma
izpopolnjevanja ter čas trajanja srečanja,
– program srečanja oziroma vrsta izpopolnjevanja.
29. člen
Za priznanje objave strokovnega članka iz druge alinee
20. člena tega pravilnika mora izvajalec predložiti:
– naslovno stran;
– kataloški vpis;
– kazalo;
– prvo stran članka.
30. člen
Ministrstvo v 30 dneh od prejema popolne vloge iz 28.
in 29. člena tega pravilnika in na podlagi ocene o ustreznosti
programa oziroma izpopolnjevanja in določitve števila licenčnih točk, ki jo pripravi komisija iz 25. člena tega pravilnika,
izvajalcu izda potrdilo o številu priznanih licenčnih točk in jih
vnese v register.
31. člen
(1) Za vsako uro predavanja se praviloma določi ena
licenčna točka.
(2) Predavateljem kot aktivnim udeležencem stalnega
podiplomskega izpopolnjevanja se število točk za vsako uro
predavanja poveča za 50%.
(3) Ostala merila za vrednotenje stalnih izpopolnjevanj,
ki se objavijo na spletnih straneh ministrstva, določi komisija
iz 25. člena tega pravilnika.
c) Postopek podaljšanja licence
32. člen
(1) Ministrstvo obvesti izvajalca najpozneje šest mesecev pred potekom licence, da mu bo na določen datum
licenca potekla.
(2) O poteku licence iz prejšnjega odstavka se obvesti
tudi delodajalca, ki zaposluje izvajalca.
33. člen
(1) Izvajalec je dolžan vsaj 90 dni pred potekom licence
na ministrstvo vložiti vlogo za podaljšanje licence, ki je v
Prilogi III tega pravilnika.
(2) Če izvajalec doseže zadostno število licenčnih točk,
se mu 30 dni pred potekom veljavnosti licence izda odločba
o podaljšanju licence.
(3) Po pravnomočnosti odločbe o podaljšanju licence
se v osmih dneh izda nova licenca.
34. člen
(1) Če izvajalec ne pridobi potrebnega števila licenčnih
točk za podaljšanje licence, mora najpozneje 30 dni pred
dnem izteka veljavnosti licence opraviti preizkus strokovne
usposobljenosti, ki ga predpiše ministrstvo.
(2) Izvajalec opravlja preizkus strokovne usposobljenosti pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen
za zdravje.
(3) Preizkus strokovne usposobljenosti plača izvajalec
v skladu s sklepom ministra pristojnega za zdravje.
IX. ODVZEM LICENCE
35. člen
(1) Izvajalcu lahko ministrstvo z odločbo začasno ali trajno
odvzame licenco.
(2) Postopek odvzema se lahko začne po uradni dolžnosti
ali na predlog zbornice ali strokovnega združenja s področja
fizioterapevtske dejavnosti.
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(3) Uradna oseba, ki vodi postopek odvzema, v postopku
pridobi mnenje komisije iz 25. člena tega pravilnika.
(4) Ministrstvo izda odločbo, ko se seznani s pripombami
izvajalca o mnenju komisije iz prejšnjega odstavka.
36. člen
Licenca se odvzame za določeno časovno obdobje (v nadaljnjem besedilu: začasni odvzem licence) v naslednjih primerih:
– če se ugotovi, da izvajalec s svojim delom ogroža zdravje ali življenje pacienta;
– če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi opravljanja fizioterapevtske dejavnosti ali poklica;
– če je izvajalec obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
šestih mesecev ali na hujšo kazen;
– če izvajalec ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev
za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je
za pridobitev ali podaljšanje licence navedel lažne podatke.
37. člen
(1) Začasni odvzem licence traja, dokler obstajajo razlogi,
na podlagi katerih je bila izvajalcu licenca odvzeta, oziroma za
čas, določen v odločbi o začasnem odvzemu licence.
(2) Začasni odvzem licence lahko traja najdlje pet let.
(3) Po prenehanju razlogov oziroma po poteku časa za
začasni odvzem licence lahko izvajalec ponovno zaprosi za podelitev licence. Ministrstvo lahko za ponovno podelitev preveri
njegovo strokovno usposobljenost in mu po potrebi predpiše
dodatno strokovno izpopolnjevanje.
38. člen
Izvajalcu se trajno odvzame licenca v naslednjih primerih:
– če se ugotovi, da je njegovo ravnanje zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu povzročilo trajne hujše
posledice za zdravje ali smrt pacienta;
– če je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem fizioterapevtske dejavnosti.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Ne glede na določbo 14. člena tega pravilnika mora
izvajalec, ki je opravil strokovni izpit najmanj sedem let pred
uveljavitvijo tega pravilnika in v tem obdobju ni opravljal fizioterapevtske dejavnosti oziroma poklica, za podelitev prve
licence na svoje stroške opraviti šestmesečno usposabljanje,
ki ga predpiše ministrstvo.
40. člen
Postopki vpisa v register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in podelitve licence, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
pravilnika, se dokončajo po določbah tega pravilnika.
41. člen
Postopki vpisa v register zasebnih izvajalcev in vodenje
registra zasebnih izvajalcev se vodijo v skladu s pravilnikom, ki
ureja vodenje registra zasebnih zdravstvenih delavcev.
42. člen
Ministrstvo izvajalce fizioterapevtske dejavnosti, ki so bili
vpisani v register licenc pri Zbornici fizioterapevtov Slovenije,
po uradni dolžnosti vpiše v register v 30 dneh od uveljavitve
tega pravilnika.
43. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-82/2009
Ljubljana, dne 2. junija 2010
EVA 2009-2711-0052
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
Priloge
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PRILOGA I
VLOGA ZA VPIS V REGISTER IZVAJALCEV FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI IN
PODELITEV LICENCE
Ime: _______________________________________________________________
Priimek: ____________________________________________________________
Datum in kraj rojstva: __________________________________________________
Državljanstvo: ________________________________________________________
Naslov stalnega prebivališča: ____________________________________________
____________________________________________________________________
Naslov začasnega prebivališča: __________________________________________
____________________________________________________________________
Zaposlen/a v/pri (naziv in naslov delovne organizacije, telefon): __________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Podatki o zaključenem šolanju (diploma, strokovni izpit; vpiši tudi kraj in datum zaključka):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Fakulteta: _____________________________________________________________
Visoka strokovna šola: ___________________________________________________
Višja strokovna šola: ____________________________________________________
Pridobljen strokovni naslov: _______________________________________________
_____________________________________________________________________

Kraj in datum opravljene specializacije in njen naziv: ___________________________
_____________________________________________________________________
Priznana poklicna kvalifikacija (če kvalifikacija ni bila pridobljena v Republiki Sloveniji):
DA
NE
___________________________________________________________________
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Pridobljena dodatna znanja (dokazila o podiplomskih izobraževanjih, izpopolnjevanjih
in usposabljanjih):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Pridobljeni znanstveni naslov: ____________________________________________
pedagoški naslov: ___________________________________________

Potrdilo o nekaznovanosti:
DA
NE
_____________________________________________________________________

Kraj in datum:

Podpis:
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Št.

59 / 23. 7. 2010 /

Stran

8993

PRILOGA II
Na podlagi 17. člena Pravilnika o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske
dejavnosti

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ugotavlja, da
znanstveni naslov, ime in priimek, strokovni naslov, specialistični naslov
rojen/a, dne
izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje
fizioterapevtske dejavnosti
zato se mu/ji podeli

LICENCA
za delo na področju

fizioterapevtske dejavnosti
za obdobje od ___ do ___ .

Številka:
Datum:

M.P.

minister za zdravje
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PRILOGA III
VLOGA ZA PODALJŠANJE LICENCE
Ime: _______________________________________________________________
Priimek: ____________________________________________________________
Številka licence: ______________________________________________________
Stalno strokovno izpopolnjevanje (navedba potrdil, ki jih prilagate vlogi)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Kraj in datum:

Podpis:

Uradni list Republike Slovenije
3294.

Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem
v fizioterapevtski dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 79.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS‑E in 77/08
– ZDZdr) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o strokovnem nadzoru s svetovanjem
v fizioterapevtski dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek in določa ukrepe strokovnega
nadzora s svetovanjem na področju fizioterapevtske dejavnosti
(v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor).
2. člen
Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)
opravlja strokovni nadzor z namenom, da pri izvajalcih fizioterapevtske dejavnosti:
– nadzira strokovno delo ter uporabo strokovno preverjenih in standardiziranih metod dela in najnovejših dosežkov
znanosti,
– ugotavlja uporabo postopkov za zagotavljanje kakovosti
pri vsakodnevnem delu;
– preverja stalno sledenje razvoju stroke;
– svetuje na podlagi ugotovitev opravljenega strokovnega
nadzora.
3. člen
(1) Strokovni nadzor je lahko redni ali izredni.
(2) Redni strokovni nadzor se opravlja po letnem programu, ki ga določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem
besedilu: minister) najpozneje do 20. decembra za naslednje
leto.
(3) Program rednih strokovnih nadzorov se objavi na
spletnih straneh ministrstva.
(4) Izredni strokovni nadzor se opravlja izven sprejetega
letnega programa. Opravi ga ministrstvo po lastni presoji, na
predlog zavarovane osebe ali na drug predlog.
(5) Izredni strokovni nadzor se lahko opravi nenapovedano, vendar v okviru rednega delovnega časa izvajalca fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
II. POSTOPEK STROKOVNEGA NADZORA
4. člen
(1) Strokovni nadzor izvaja tričlanska nadzorna komisija,
ki jo s sklepom imenuje minister.
(2) Člani nadzorne komisije se imenujejo med izvajalci,
ki so vpisani v register in imajo veljavno licenco za opravljanje
fizioterapevtske dejavnosti ter vsaj pet let delovnih izkušenj na
področju fizioterapevtske dejavnosti.
(3) Vsaj en član nadzorne komisije mora biti z ožjega
področja, ki se nadzoruje.
5. člen
(1) Strokovni nadzor se začne z izdajo sklepa o imenovanju nadzorne komisije.
(2) Sklep o imenovanju nadzorne komisije mora vsebovati:
– vrsto strokovnega nadzora,
– ime in priimek predsednika in članov,

Št.

59 / 23. 7. 2010 /

Stran

8995

– osebno ime oziroma naziv in naslov zdravstvenega zavoda ali zasebnega zdravstvenega delavca, kjer se bo opravljal
strokovni nadzor,
– kraj in čas nadzora,
– rok za izdelavo ugotovitvenega zapisnika.
(3) Sklep mora biti vročen izvajalcu, kjer se bo opravljal
strokovni nadzor in nadzorni komisiji najpozneje 15 dni pred
izvedbo strokovnega nadzora.
(4) Pri izrednem strokovnem nadzoru je lahko sklep vročen tudi pozneje, vendar najpozneje pred izvedbo strokovnega
nadzora pri izvajalcu.
6. člen
(1) Pri strokovnem nadzoru je obvezna navzočnost izvajalca oziroma odgovorne osebe izvajalca, pri katerem se
opravlja strokovni nadzor in članov nadzorne komisije.
(2) Redni ali izredni strokovni nadzor se lahko izjemoma
opravi tudi v odsotnosti izvajalca oziroma odgovorne osebe
izvajalca, če ta svoje odsotnosti ne opraviči oziroma, če se
načrtno izmika izvedbi strokovnega nadzora.
7. člen
Izvajalec ima pravico in dolžnost sodelovati s člani nadzorne komisije, zagotoviti dostop v prostore, omogočiti pregled
zahtevane dokumentacije in nemoteno delo nadzorne komisije.
8. člen
Strokovni nadzor poteka na naslednji način:
– razgovor o splošnih vprašanjih izvajanja fizioterapevtske dejavnosti in povezovanja z drugimi izvajalci zdravstvene
dejavnosti;
– pregled dokumentacije fizioterapevtske dejavnosti ter
ugotavljanje strokovnosti in kakovosti na njenem temelju;
– ugotovitev strokovne usposobljenosti na podlagi dokazil
in razgovorov;
– razgovor z drugimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci;
– druga nadzorna dejanja;
– razgovor o ugotovljenih nepravilnostih;
– svetovanje za izboljšanje strokovnega dela ali pogojev
dela;
– izdelava in podpis ugotovitvenega zapisnika.
III. UGOTOVITVENI ZAPISNIK
9. člen
(1) O izvedenem strokovnem nadzoru nadzorna komisija
pripravi ugotovitveni zapisnik v skladu z zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek.
(2) Ugotovitveni zapisnik mora vsebovati oceno, ugotovitve, predloge ukrepov, roke za odpravo pomanjkljivosti in
nasvete nadzorne komisije.
(3) Preden se ugotovitveni zapisnik sklene, ima izvajalec
pravico pregledati zapisnik in nanj dati svoje pripombe.
10. člen
Nadzorna komisija lahko predlaga naslednje ukrepe:
1. opomin;
2. dodatno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje ali
usposabljanje;
3. začasen odvzem licence;
4. trajen odvzem licence in izbris iz registra izvajalcev;
5. odpravo organizacijskih, materialnih in drugih pomanjkljivosti, ki pogojujejo neustrezno kakovost ali strokovnost
dela;
6. začasno, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti, prepoved opravljanja fizioterapevtske dejavnosti.
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11. člen
(1) Kopija podpisanega ugotovitvenega zapisnika se takoj
ali najpozneje v treh dneh po končanem strokovnem nadzoru
vroči izvajalcu oziroma odgovorni osebi izvajalca in članom
nadzorne komisije.
(2) Kadar gre za izredni strokovni nadzor, se kopija ugotovitvenega zapisnika pošlje tudi predlagatelju.
IV. KONEC POSTOPKA IN UKREPI
12. člen
Če iz ugotovitvenega zapisnika izhaja, da nadzorna komisija ne predlaga ukrepov iz 10. člena tega pravilnika, ministrstvo izda sklep o zaključku postopka.
13. člen
(1) Če nadzorna komisija predlaga ukrepe iz 10. člena
tega pravilnika, ministrstvo o tem izda odločbo.
(2) Odločba se vroči izvajalcu, pri katerem je bil opravljen
strokovni nadzor. Kadar gre za izredni strokovni nadzor se
odločba pošlje tudi predlagatelju.
14. člen
Zoper sklep iz 12. člena tega pravilnika in odločbo iz prejšnjega člena ni pritožbe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Postopki strokovnega nadzora, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-87/2009
Ljubljana, dne 2. junija 2010
EVA 2009-2711-0074
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3295.

Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah
in nadomestilih

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07
– popr., 69/08 in 40/09) izdaja Agencija za trg vrednostnih
papirjev

Uradni list Republike Slovenije
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
TARIFE
o taksah in nadomestilih
1. člen
(1) V Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS,
št. 54/08 in 86/09; v nadaljnjem besedilu: Tarifa o taksah in
nadomestilih) se v:
a) štirinajstem odstavku tarifne številke 6 taksne tarife,
b) petem odstavku tarifne številke 14 taksne tarife,
c) osmem odstavku tarifne številke 22 taksne tarife,
č) tarifni številki 24 taksne tarife,
d) prvem in drugem odstavku tarifne številke 29 taksne
tarife,
e) prvem in drugem odstavku tarifne številke 30 taksne
tarife in
f) štirinajstem odstavku tarifne številke 42 taksne tarife
besedilo »200 točk« nadomesti z besedilom »od 100 točk do
400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve«.
(2) V Tarifi o taksah in nadomestilih se v:
a) tretjem odstavku tarifne številke 22 taksne tarife,
b) drugem odstavku tarifne številke 28 taksne tarife,
c) drugem odstavku tarifne številke 33 taksne tarife,
č) tarifni številki 40 taksne tarife,
d) 1. točki prvega odstavka tarifne številke 57 taksne
tarife in
e) tarifni številki 70 taksne tarife
besedilo »100 točk« nadomesti z besedilom »od 100 točk do
400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve«.
(3) V prvem odstavku tarifne številke 20 taksne tarife
Tarife o taksah in nadomestilih se besedilo »100 točk, vendar
ne manj kot 200 točk in ne več kot 600 točk« nadomesti z besedilom »od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost
posamezne zadeve«.
(4) V drugem odstavku tarifne številke 23 taksne tarife
Tarife o taksah in nadomestilih se besedilo »100 točk za vsako
ugotovljeno kršitev, vendar ne manj kot 200 točk in ne več kot
600 točk« nadomesti z besedilom »od 100 točk do 400 točk za
vsako ugotovljeno kršitev, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve«.
2. člen
V tretjem odstavku tarifne številke 30 taksne tarife Tarife
o taksah in nadomestilih se besedilo »300 točk« nadomesti z
besedilom »od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve«.
3. člen
(1) V prvem odstavku tarifne številke 59 taksne tarife Tarife o taksah in nadomestilih se besedilo »50 točk« nadomesti
z besedilom »25 točk«.
(2) Tretji odstavek tarifne številke 59 taksne tarife Tarife o
taksah in nadomestilih se črta.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2010-17
Ljubljana, dne 17. maja 2010
EVA 2010-1611-0134
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.
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Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska
omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine

Na podlagi drugega odstavka 27. in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 22/10) ter druge alineje 6. in druge alineje 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo
(Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

AKT
o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov
za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine
I SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom se določajo:
– metodologija za določitev omrežnine in kriteriji za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja, ločeno
za prenosno in distribucijsko omrežje,
– metodologija za obračunavanje omrežnine za elektroenergetska omrežja, ločeno za prenosno in distribucijsko omrežje,
– metodologija za obračunavanje omrežnine za odjemalce, ki kupujejo električno energijo iz proizvodnih naprav iz obnovljivih virov energije ter soproizvodnje z visokim izkoristkom do nazivne moči 10 MW, za katero so pridobljena potrdila o izvoru in jo
proizvajalci prodajajo samostojno na trgu z električno energijo končnim odjemalcem, priključenim na isto distribucijsko omrežje.
Sestavni del tega akta je Priloga 1, ki določa trajanje posameznega regulativnega obdobja, izvedbene kriterije in parametre
za določitev omrežnine in za ugotavljanje upravičenih stroškov v posameznem regulativnem obdobju.
2. člen
V tem aktu uporabljene okrajšave pomenijo:
– EZ:
– GJS:
– SAIDI:
– SAIFI:
– SODO:
– SOPO:

Energetski zakon
gospodarska javna služba
indeks povprečnega trajanja prekinitev napajanja v sistemu
indeks povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu
sistemski operater distribucijskega omrežja
sistemski operater prenosnega omrežja.

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

pomeni uvoz (vnos), izvoz (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 sočasni uvoz (vnos) in izvoz (iznos) enake količine
električne energije;

– distribucijsko omrežje:

so objekti in naprave, ki sestavljajo omrežje od prenosnega omrežja do končnega odjemalca,
ter povezovalni vodi, ki so potrebni za napajanje določenega območja na visoki napetosti (VN),
srednji napetosti (SN) in nizki napetosti (NN);

– javna razsvetljava:

obsega porabo električne energije za osvetlitev javnih površin;

– kompenzacija:

je finančno nadomestilo uporabniku v primeru neizpolnjevanja zajamčenih standardov kakovosti oskrbe z električno energijo za tiste storitve, ki jih je sistemski operater dolžan izvajati v
okviru svojih dejavnosti;

– letne obratovalne ure (T):

se uporabljajo za razvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino in se določijo iz razmerja
med prevzeto energijo v preteklem letu (Wletni) in med največjo 15-minutno izmerjeno močjo
v istem obdobju (Pmax), 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 letni ravni;

– minimalni standardi kakovosti
oskrbe:

so eden izmed kriterijev za ugotavljanje upravičenih nadzorovanih stroškov delovanja in
vzdrževanja;
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– netransakcijska metoda:

je metoda za določanje tarifnih postavk za omrežnino, pri kateri so tarifne postavke za omrežnino neodvisne od transakcij;

– odjemna skupina:

je skupina, v katero se glede na skupino končnih odjemalcev, mesto priključitve (zbiralke, izvod)
in režim obratovanja (obratovalne ure) razvrščajo delujoča merilna mesta za potrebe obračuna
uporabe elektroenergetskega omrežja;

– omrežnina:

je del cene za uporabo omrežja, ki je namenski prihodek sistemskega operaterja za pokrivanje
upravičenih stroškov dejavnosti sistemskega operaterja v posameznem letu regulativnega
obdobja, ki vključuje tudi reguliran donos na sredstva;

– omrežnina za priključno moč:

je enkratni znesek, plačan za novo priključno moč iz soglasja za priključitev na omrežje oziroma
za povečanje priključne moči, ki je namenjen ojačitvam in razvoju obstoječega omrežja;

– območje distribucijskega
omrežja:

je funkcionalni del distribucijskega omrežja s svojim nadzornim sistemom, na katerem sistemski operater ali tretja oseba skladno s pogodbo iz 23.a člena EZ vzpostavi nadzor kakovosti
oskrbe z električno energijo, kot to določa ta akt;

– prenosno omrežje:

so objekti in naprave, ki sestavljajo omrežje za prenos električne energije, in povezovalni vodi,
ki obratujejo z nazivno napetostjo, enako oziroma višjo od 110 kV;

– presežek omrežnine:

presežek celotnega letnega zneska zaračunane omrežnine, povečan za znesek drugih letnih
prihodkov sistemskega operaterja nad zneskom dejanskih upravičenih stroškov tega leta, ki se
upošteva v okviru določitve omrežnine skladno z določili poglavja II5 tega akta;

– prevzemno-predajno mesto:

mesto, kjer se vršita prevzem in predaja električne energije in je na meji med omrežjem v
upravljanju oziroma vodenju sistemskega operaterja in omrežjem uporabnika;

– prezasedenost:

je stanje prenosne poti, v katerem vsota moči sklenjenih poslov v določenem obdobju na posamezni prenosni poti presega njene tehnične ali obratovalne zmogljivosti;

– primanjkljaj omrežnine:

je presežek dejanskih upravičenih stroškov posameznega leta regulativnega obdobja nad celotnim letnim zneskom zaračunane omrežnine, povečanim za znesek drugih letnih prihodkov
sistemskega operaterja, ki se upošteva v okviru določitve omrežnine skladno z določili poglavja
II5 tega akta;

– skupina končnih odjemalcev:

je skupina, v katero se glede na napetostni nivo prevzemno-predajnega mesta, način ugotavljanja moči in glede na namen uporabe električne energije razvrščajo nova in obstoječa
spremenjena merilna mesta za potrebe obračuna omrežnine za priključno moč;

– sredstva:

so opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva v uporabi, ki jih za izvajanje
svoje dejavnosti potrebuje sistemski operater;

– uporabnik:

je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja odjema ali v omrežje oddaja energijo;

– upravičeni stroški:

so celotni upravičeni stroški, vključno z upravičenimi odhodki sistemskega operaterja; določeni
so na podlagi kriterijev v II. poglavju tega akta in Prilogi 1 tega akta:
a) vnaprej za celotno regulativno obdobje (načrtovani upravičeni stroški regulativnega obdobja)
ali za posamezno leto v regulativnem obdobju (načrtovani letni upravičeni stroški) oziroma
b) ugotovljeni za nazaj za posamezno leto v regulativnem obdobju (dejanski letni upravičeni
stroški).

4. člen
Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu agencija) določa omrežnino tako, da določa načrtovani
znesek omrežnine za regulativno obdobje s ciljem:
– zagotavljati obratovanje, vzdrževanje ter spodbujati razvoj distribucijskega in prenosnega omrežja v skladu s pravili stroke
in stanjem tehnike (ali z načelom najboljše dosegljive tehnologije) tako, da se kakovost prenosa in distribucije električne energije
trajno izboljšuje ali ohranja;
– trajno izboljševati oziroma ohranjati raven kakovosti oskrbe z električno energijo (v nadaljnjem besedilu kakovost oskrbe),
ki vsebuje komercialno kakovost, neprekinjenost napajanja in kakovost napetosti;
– izvajati ekonomsko reguliranje omrežnine za elektroenergetska omrežja na način, ki spodbuja stroškovno učinkovitost
izvajalcev;
– sistemskim operaterjem zagotoviti trajno poslovanje z reguliranim donosom na sredstva in
– zagotoviti stabilne in predvidljive razmere za delovanje sistemskih operaterjev in stabilno okolje za vlagatelje oziroma
lastnike.
5. člen
Agencija kot osnovo metodologije za določanje načrtovanega zneska omrežnine uporablja metodo regulirane omrežnine, ki
sistemskemu operaterju zagotavlja pokritje vseh letnih upravičenih stroškov in ki pri določitvi omrežnine izhaja iz:
– določanja upravičenih stroškov, vključno z določanjem reguliranega donosa na sredstva,
– upoštevanja vseh prihodkov sistemskega operaterja kot virov za pokrivanje upravičenih stroškov iz prejšnje alineje,
– obveze sistemskega operaterja do prenosa presežka omrežnine in njegove namenske uporabe za namene pokrivanja
upravičenih stroškov naslednjih let in
– pravice sistemskega operaterja, da se mu pri določitvi načrtovanega zneska omrežnine naslednjih let upošteva primanjkljaj
omrežnine.
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6. člen
Agencija kot osnovo metodologije za obračunavanje omrežnine uporablja netransakcijsko metodo poštne znamke. Ta izhaja
iz sistema enotnih tarifnih postavk, ki jih plačujejo končni odjemalci sistemskemu operaterju.
Tarifne postavke za omrežnino za prenosno in distribucijsko omrežje se izračunajo na podlagi omrežnine, določene skladno
z metodologijo za določitev omrežnine.
7. člen
Agencija določa metodologijo za obračunavanje omrežnine s ciljem:
– zagotoviti preglednost tarifnih postavk,
– uporabe netransakcijske metode določanja tarifnih postavk, po kateri so tarifne postavke za omrežnino na celotnem območju
Republike Slovenije enotne,
– spodbujati uporabnike omrežij k optimalni uporabi omrežij.
8. člen
Agencija pri uresničevanju ciljev iz tega akta:
– upošteva pravila stroke ekonomskega reguliranja,
– zahteva, da sistemski operaterji zaradi primerljivosti enotno izkazujejo stroške izvajanja dejavnosti in druge podatke, ki jih
agencija potrebuje za namene reguliranja.
9. člen
Regulativno obdobje je obdobje enega ali več zaporednih koledarskih let, za katero se določa regulativni okvir. Trajanje posameznega regulativnega obdobja, izvedbene kriterije in parametre za določitev načrtovanega zneska omrežnine in za ugotavljanje
upravičenih stroškov določa Priloga 1 tega akta.
Če agencija do zaključka posameznega regulativnega obdobja ne uveljavi izvedbenih kriterijev in parametrov za določitev
načrtovanega zneska omrežnine za elektroenergetsko omrežje in ugotavljanje upravičenih stroškov za naslednje regulativno
obdobje, se veljavnost tarifnih postavk za omrežnino in upravičenih stroškov zadnjega leta regulativnega obdobja podaljša najdlje
za leto dni.
10. člen
Regulativni okvir je vrednostna opredelitev načrtovanih upravičenih stroškov sistemskega operaterja po posameznih letih
regulativnega obdobja, ki vključuje tudi reguliran (upravičen) donos na sredstva, načrtovanih prihodkov iz omrežnine, drugih virov
financiranja ter presežkov ali primanjkljajev omrežnine iz preteklih let.
Agencija izvaja regulativni nadzor tako, da spremlja izvajanje regulativnega okvira s ciljem ugotavljanja odmikov od regulativnega okvira ter določitve regulativnega okvira za naslednje regulativno obdobje.
II METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV OMREŽNINE IN KRITERIJI ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV
1 Metoda regulirane omrežnine
11. člen
Metoda regulirane omrežnine se izvaja tako, da se za regulativno obdobje sistemskemu operaterju z določitvijo načrtovanega zneska omrežnine ob upoštevanju načrtovanih drugih prihodkov in presežka omrežnine iz preteklih let glede na načrtovan
količinski obseg porabe električne energije zagotovi pokritje vseh upravičenih stroškov posameznega leta regulativnega obdobja,
ki vključujejo reguliran donos na sredstva in pripadajoči del primanjkljaja.
Metoda regulirane omrežnine določa tudi vzročno-posledično (namensko) povezavo upravičenih stroškov in prihodkov sistemskega operaterja in na tej podlagi obvezo sistemskega operaterja, da presežek omrežnine prenese in uporabi za pokrivanje
upravičenih stroškov v naslednjih letih oziroma pravico, da se mu pri določitvi načrtovanega zneska omrežnine v naslednjih letih
zagotovi primanjkljaj omrežnine.
Metoda regulirane omrežnine temelji tudi na spodbudah, ki so odvisne od doseganja nižjih stroškov od upravičenih, in od
dosežene ravni kakovosti oskrbe.
12. člen
Načrtovani znesek omrežnine za posamezno leto regulativnega obdobja, izražen v evrih, se izračuna na podlagi naslednje
enačbe:

OMRt = USt − DPt +

ΔRO ΔNSDV (Q)
+
,,
TRO
TRO

v kateri oznake pomenijo:
OMRt
USt
DPt
ΔRO
ΔNSDV(Q)
t
TRO

načrtovani znesek omrežnine,
načrtovani upravičeni stroški,
načrtovani drugi prihodki,
odstopanje od regulativnega okvira, ki se odraža v presežku oziroma primanjkljaju omrežnine,
sprememba upravičenih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja, ki odraža reguliranje s kakovostjo oskrbe,
leto regulativnega obdobja,
trajanje regulativnega obdobja, izraženo s številom let.
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2 Kriteriji za ugotavljanje upravičenih stroškov
13. člen
Agencija upošteva kriterije iz tega poglavja in Priloge 1 tega akta za namene določitve upravičenih stroškov in določitve
načrtovanega zneska omrežnine.
Upravičeni stroški regulativnega obdobja se izračunajo kot vsota upravičenih stroškov posameznih let v obdobju.
Upravičeni stroški posameznega leta so izraženi v evrih in se izračunajo z naslednjo enačbo:

USt = SDVt + SEEI t + AM t + RDSt
v kateri oznake pomenijo:
USt
SDVt
SEEIt
AMt
RDSt
t

upravičeni stroški,
stroški delovanja in vzdrževanja,
stroški električne energije za izgube v omrežju,
amortizacija,
reguliran donos na sredstva,
leto regulativnega obdobja.

Upravičeni stroški sistemskih storitev posameznega leta regulativnega obdobja se ugotavljajo ločeno od drugih upravičenih
stroškov.
14. člen
V primerih iz drugega odstavka 23.a člena ali četrtega odstavka 23.b člena EZ se upravičeni stroški najema infrastrukture
in izvajanja določenih nalog določajo oziroma ugotavljajo po enakih kriterijih, kot če bi bil sistemski operater lastnik omrežja ali bi
sam izvajal določene naloge iz prvega odstavka 23.a člena EZ.
Tako ugotovljeni upravičeni stroški so del upravičenih stroškov sistemskega operaterja.
15. člen
Upravičenost stroškov se presoja ločeno za:
– stroške delovanja in vzdrževanja, ki zajemajo stroške materiala, storitev, dela in stroške najema sredstev za izvajanje
dejavnosti, če sistemski operater ni lastnik teh sredstev,
– stroške električne energije za izgube,
– stroške sistemskih storitev,
– stroške amortizacije in
– reguliran donos na sredstva.
16. člen
Pri presoji upravičenosti stroškov iz prejšnjega člena tega akta se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– namenska raba sredstev,
– gospodarna in učinkovita raba sredstev in
– zagotavljanje kakovosti oskrbe.
17. člen
Agencija določa upravičene stroške, povezane z naložbami v sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja, na podlagi presoje potrebnih sredstev iz načrtov razvoja omrežij, skladno z EZ in predpisi, ki urejajo izvajanje dejavnosti
sistemskih operaterjev prenosnega in distribucijskega omrežja, in tudi na podlagi investicijskih načrtov za vsako posamezno leto
regulativnega obdobja. Sistemski operater je dolžan vsako leto na podlagi desetletnih načrtov razvoja izdelati podroben investicijski
načrt za triletno obdobje.
Investicijski načrti iz prejšnjega odstavka tega člena vsebujejo najmanj podatke o predračunski vrednosti, terminskem načrtu
in oceni njihovih vplivov na kakovost oskrbe 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. Izjema so investicije SOPO na
področju obratovanja in sistemskih storitev, kjer se lahko uporabi tudi drugačna klasifikacija. Od celotne letne vrednosti načrtovanih
naložb v sredstva mora biti najmanj 80 odstotkov vrednosti opredeljene po posameznih objektih ali skupinah objektov. Investicijski
načrt mora obvezno vsebovati vire financiranja za celotno vrednost načrtovanega obsega naložb v sredstva.
2.1 Stroški delovanja in vzdrževanja (SDV)
18. člen
Stroški delovanja in vzdrževanja so stroški, ki nastajajo v zvezi z delovanjem in vzdrževanjem omrežja skladno s predpisi,
slovenskimi tehničnimi standardi in zahtevami sistemskih obratovalnih navodil.
Stroški delovanja in vzdrževanja se obravnavajo ločeno glede na možnost vpliva sistemskega operaterja na stroške, in sicer
se delijo na:
– nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja in
– nenadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja.
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Stroški delovanja in vzdrževanja posameznega leta so izraženi v evrih in se izračunajo z naslednjo enačbo:

SDVt = NSDVt + NNSDVt ,,
v kateri oznake pomenijo:

NSDVt
NNSDVt
t

nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
leto regulativnega obdobja.

2.1.1 Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja (NSDV)
19. člen
Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja vključujejo:
– stroške materiala,
– stroške storitev,
– stroške dela in
– druge stroške in odhodke.
Stroški iz prejšnjega odstavka ne vključujejo:
– stroškov škod, povzročenih zaradi vplivov narave (veter, poplava, sneg, žled, potres idr.),
– stroškov za izvajanje investicij v lastni režiji in
– stroškov, ki se nanašajo na prejemke delavcev iz naslova uspešnosti poslovanja podjetja.
Upravičeni stroški, ki se nanašajo na prejemke zaposlenih, se priznavajo v višini, ki se obračuna skladno z zakonom in
kolektivno pogodbo, ki velja za elektrogospodarstvo. Ne priznavajo pa se stroški plač in drugih prejemkov na podlagi uspešnosti
poslovanja in udeležbe na dobičku. Stroški plač in drugih prejemkov na podlagi uspešnosti poslovanja in iz udeležbe na dobičku
so posledica dogovora med delodajalci in delavci (sindikati) ter se skladno z regulativno prakso krijejo iz donosa.
Kot upravičene stroške materiala, stroške storitev in druge stroške iz prvega odstavka tega člena se priznavajo stroški, ki:
– so potrebni za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja,
– so posledica opravljanja dejavnosti sistemskega operaterja,
– nimajo značaja privatnosti in
– so skladni z običajno poslovno prakso.
Upravičenost nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja se ugotavlja v odvisnosti od upravičenih nadzorovanih stroškov
delovanja in vzdrževanja, ki so bili določeni za pretekla in tekoče regulativno obdobje, na podlagi kriterijev iz 16. člena tega akta
ali primerjalnih analiz učinkovitosti.
Upravičeni nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja so določeni v obsegu, ki ob upoštevanju zahtevane učinkovitosti
zagotavlja doseganje minimalnih standardov kakovosti oskrbe.
Z opredelitvijo faktorja zahtevane učinkovitosti (faktor U) se pri določanju upravičenih nadzorovanih stroškov delovanja in
vzdrževanja zahteva povečevanje učinkovitosti sistemskega operaterja.
Faktor U agencija določi upoštevaje:
– relativno poslovno uspešnost posameznega sistemskega operaterja,
– načrtovano splošno produktivnost gospodarstva in
– premik mejnega področja.
Faktor U za posamezno regulativno obdobje opredeljuje Priloga 1 tega akta.
Upravičeni nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja posameznega leta so prilagojeni za načrtovani indeks inflacije.
Načrtovani indeks inflacije za posamezno leto regulativnega obdobja opredeljuje Priloga 1 tega akta.
2.1.2 Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja (NNSDV)
20. člen
Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja vključujejo stroške:
– zemljiških, vodnih in drugih prispevkov,
– na podlagi odločb občinskih in državnih organov,
– prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi s terjatvami do kupcev, ki so posledica prisilnih poravnav in stečajev,
– zavarovalnih premij,
– rent in odškodnin, ki so posledica umestitve infrastrukture v prostor in ne povečujejo nabavne vrednosti sredstev sistemskega operaterja,
– izdatke za varstvo okolja, ki ne povečujejo nabavne vrednosti sredstev sistemskega operaterja,
– posebnih sistemskih storitev in
– povezane z delovanjem ENTSO-E (Evropska mreža operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo).
Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja vključujejo tudi vplačila v mehanizem medsebojnih nadomestil med SOPO
(mehanizem ITC). Navedena vplačila se v okviru določitve načrtovanih upravičenih nenadzorovanih stroškov regulativnega obdobja
ne načrtujejo vnaprej, ampak se ugotavljajo in priznavajo v postopku regulativnega nadzora.
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 in
– med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki in prihodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi
sredstvi, ki se nanašajo na elektroenergetsko infrastrukturo.
V okviru določitve načrtovanih upravičenih nenadzorovanih stroškov regulativnega obdobja se razlika iz prejšnjega odstavka
tega člena ne načrtuje vnaprej, ampak se ugotavlja in priznava v postopku regulativnega nadzora.
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2.2 Stroški električne energije za izgube v omrežju (SEEI)
21. člen
Stroški električne energije za izgube v omrežju se določijo na podlagi priznanih količin izgub električne energije ob upoštevanju
priznane cene električne energije, določene po četrtem odstavku tega člena.
Priznane količine izgub v posameznih letih regulativnega obdobja na območju distribucijskega omrežja se določijo na podlagi
priznanega odstotka količinskih izgub in ob upoštevanju količinskega letnega načrta porabe električne energije iz 67. člena tega akta.
Agencija določi priznani odstotek količinskih izgub glede na izmerjene količine na prevzemno-predajnih mestih pri končnih odjemalcih
na distribucijskem omrežju v preteklem obdobju in na podlagi pričakovanega gibanja deleža količinskih izgub v naslednjem regulativnem obdobju. Odstotek količinskih izgub na distribucijskem omrežju se ugotavlja na podlagi 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 posameznih letih. Pri tem se upoštevajo tudi količine električne energije, ki jo v
distribucijsko omrežje oddajajo proizvajalci, priključeni na to omrežje, in medsebojne izmenjave med območji distribucijskega omrežja.
Priznane količine izgub v posameznih letih regulativnega obdobja za prenosno omrežje se določijo na podlagi priznanega odstotka količinskih izgub in ob upoštevanju količinskega letnega načrta porabe električne energije iz 67. člena tega akta. Agencija določi
priznani odstotek količinskih izgub glede na izmerjene količine na prevzemno-predajnih mestih pri končnih odjemalcih na prenosnem
in distribucijskem omrežju v preteklem obdobju in na podlagi pričakovanega gibanja deleža količinskih izgub v naslednjem regulativnem obdobju. Odstotek količinskih izgub na prenosnem omrežju se ugotavlja na podlagi 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 prenosno visokonapetostno omrežje, v posameznih
letih. Pri tem se upoštevajo tudi količine električne energije, izmerjene na merilnih napravah, nameščenih na čezmejnih povezovalnih
vodih, na točki, kjer se nahaja referenčna meritev med sosednjima sistemskima operaterjema prenosnega omrežja.
Priznana cena električne energije za izgube se določi na podlagi cen električne energije, kot določa Priloga 1 tega akta.
Strošek izgub, ki je posledica tranzita električne energije, se pokriva iz prihodkov od medsebojnih nadomestil med sistemskimi
operaterji prenosnega omrežja (mehanizem ITC). Udeležba izgub iz naslova tranzita v celotnih izgubah na prenosnem omrežju se
določi kot udeležba tranzita v vsoti tranzita in odjema na prenosnem omrežju.
2.3 Stroški sistemskih storitev (SSS)
22. člen
Za zagotavljanje zadostnih pogojev, ki omogočajo zanesljivo in stabilno delovanje elektroenergetskega sistema, je odgovoren
SOPO, ki za izvajanje sistemskih storitev sklepa ustrezne pogodbe s ponudniki sistemskih storitev. Ponudniki zagotavljajo izvajanje
sistemskih storitev iz proizvodnih objektov ali od končnih odjemalcev na območju Republike Slovenije.
23. člen
Za zagotavljanje potrebnega obsega sistemskih storitev, učinkovite in pregledne porabe sredstev ter enakopravnosti med
ponudniki mora SOPO izvesti enoten postopek zbiranja ponudb po enotnih kriterijih, ki so navedeni v drugem odstavku tega člena,
za vse ponudnike posameznih sistemskih storitev hkrati. SOPO pridobi ponudbe za eno ali več let.
V povabilu za zbiranje ponudb mora SOPO določiti kriterije, ki jih predpisujejo sistemska obratovalna navodila za prenosno
omrežje, in pogoje zagotavljanja posamezne sistemske storitve, in sicer najmanj:
– za sekundarno regulacijo frekvence in moči:
a) obseg ponujene rezerve moči v MW in
b) gradient spreminjanja moči v MW/min;
– za minutno rezervo za terciarno regulacijo:
a) obseg ponujene rezerve moči v MW,
b) gradient spreminjanja moči v MW/min,
c) število zagonov rezerve na leto,
d) odzivni čas aktiviranja rezerve,
e) minimalni čas med dvema zagonoma rezerve,
f) znižanje proizvodnje za pokrivanje izpadov večjih porabniških enot in
g) možnost uporabe rezerve pri izravnavi odstopanj EES;
– za regulacijo napetosti in jalove moči:
a) ponujeni obseg proizvodnje in ponora jalove moči za lokalno regulacijo napetosti in
b) ponujeni obseg proizvodnje in ponora jalove moči za daljinsko avtomatsko regulacijo napetosti;
– za zagon agregatov brez zunanjega napajanja:
a) seznam tehnično usposobljenih agregatov, ponujenih za izvajanje storitve.
Ponudniki morajo podati ceno za vsako sistemsko storitev ločeno, pri čemer se lahko za izbiro najugodnejšega ponudnika
upošteva tudi možnost sklenitve pogodb za obdobje, daljše od enega leta, če je na ta način zagotovljena nižja cena.
Ne glede na določbo 22. člena tega akta lahko SOPO 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.
24. člen
SOPO izdela poročilo o zagotavljanju potrebnega obsega posameznih sistemskih storitev, iz katerega izhaja:
– količinski obseg posameznih sistemskih storitev, ki ga letno določi SOPO na podlagi predpisa, ki ureja sistemsko obratovanje prenosnega elektroenergetskega omrežja,
– povabilo za zbiranje ponudb,
– prejete ponudbe in
– sklenjene pogodbe.
Poročilo iz prejšnjega odstavka SOPO posreduje agenciji najkasneje do 30. septembra tekočega leta.
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25. člen
Pri ugotavljanju upravičenih stroškov za zagotavljanje sistemskih storitev agencija upošteva pogodbeno ceno za vsako
posamezno sistemsko storitev skladno z določili iz 23. člena in 24. člena tega akta in presoja, ali je bila pogodba sklenjena z
najugodnejšim ponudnikom.
Če SOPO pri izbiri ponudnikov sistemskih storitev ni upošteval kriterijev iz 23. člena tega akta, agencija prizna upravičene
stroške sistemskih storitev na podlagi gibanja cen sistemskih storitev v preteklih letih in gibanja cene energije.
2.4 Amortizacija (AM)
26. člen
Izračun amortizacije sredstev, potrebnih za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja, temelji na metodi enakomernega
časovnega amortiziranja.
Strošek amortizacije se izračuna kot vsota zneskov obračunane amortizacije od posameznih obstoječih in novih sredstev.
Amortizacija obstoječih sredstev se izračuna glede na amortizacijsko osnovo in amortizacijsko stopnjo, ki upošteva predvideno
dobo koristnosti sredstev. Amortizacijske stopnje, ki so višje od davčno priznanih, se ne priznajo.
Amortizacija novih sredstev se določi v okviru vrednosti načrtovanih naložb v sredstva v posameznih letih regulativnega
obdobja s predvideno petintridesetletno dobo koristnosti sredstev. V predvidenem prvem letu amortiziranja se upošteva polovična
vrednost določene amortizacije.
2.5 Reguliran donos na sredstva (RDS)
27. člen
Reguliran donos na sredstva, izražen v evrih, se ugotavlja na podlagi povprečne vrednosti regulativne baze sredstev in priznane višine čistih obratnih sredstev, potrebnih za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja ter tehtanega povprečnega stroška
kapitala, kar izražata naslednji enačbi:

RDSt = PVSt × TPSK

PVS t = PVRBt + PV ČOS t ,,
v katerih oznake pomenijo:
RDSt
PVSt
PVRBt
PVČOSt
TPSK
t

reguliran donos na sredstva,
povprečna regulativna vrednost sredstev,
povprečna vrednost regulativne baze sredstev,
priznana višina čistih obratnih sredstev,
tehtani povprečni strošek kapitala, izražen v odstotku
(WACC – Weighted Average Cost of Capital),
leto regulativnega obdobja.
2.5.1 Regulativna baza sredstev
2.5.1.1 Izračun povprečne vrednosti regulativne baze sredstev

28. člen
Za izračun donosa se kot osnova upošteva povprečna vrednost regulativne baze sredstev v vsakem posameznem letu regulativnega obdobja, ki je izražena v evrih in se izračuna iz otvoritvene in zaključne vrednosti z naslednjo enačbo:

PVRBt =

OVSt + ZVS t
2

V regulativno bazo sredstev so vključena samo tista opredmetena osnovna sredstva v uporabi in neopredmetena sredstva
v uporabi, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja.
Sredstva, vključena v povprečno vrednost regulativne baze sredstev, zagotavljajo doseganje minimalnih standardov kakovosti
oskrbe.
29. člen
V otvoritveni vrednosti regulativne baze sredstev so upoštevane neodpisane vrednosti sredstev, razen vrednosti sredstev,
na katere se ne priznava donos (brezplačno prevzeta sredstva, sredstva, pridobljena s sovlaganji, in sredstva, financirana z namenskimi sredstvi od prezasedenosti) na prvi dan regulativnega obdobja.
Zaključna vrednost regulativne baze sredstev je izražena v evrih in se izračuna z naslednjo enačbo:

ZVSt = OVSt + NSt − AM t − ISt − BPSt ,
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v kateri oznake pomenijo:
OVSt
NSt
AMt
ISt
BPSt
ZVSt

otvoritvena vrednost regulativne baze sredstev za leto t regulativnega obdobja: neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na prvi dan leta t, zmanjšana za vrednost sredstev, na katere se
ne priznava donos;
nova sredstva = vrednost naložb v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v letu t, potrebnih
za izvajanje regulirane dejavnosti;
amortizacija za leto t regulativnega obdobja, zmanjšana za amortizacijo BPSt;
neodpisana vrednost izločenih sredstev v letu t regulativnega obdobja;
vrednost novih sredstev v letu t regulativnega obdobja, na katera se ne priznava donos (brezplačno prevzeta sredstva, sredstva, pridobljena s sovlaganji, in sredstva, financirana z namenskimi sredstvi od prezasedenosti);
zaključna vrednost regulativne baze sredstev za leto t regulativnega obdobja: neodpisana vrednost neopredmetenih
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.
2.5.1.2 Načrtovane naložbe v sredstva
30. člen
Pri opredelitvi vrednosti načrtovanih naložb v sredstva, ki so v regulativnem obdobju vključene v izračun povprečne vrednosti regulativne baze sredstev, agencija presoja potrebna sredstva za naložbe iz veljavnih načrtov razvoja omrežij med pripravo
regulativnega okvira.
Vključevanje novih naložb v regulativno bazo sredstev posameznega leta regulativnega obdobja določa Priloga 1 tega
akta.
2.5.1.3 Priznana višina čistih obratnih sredstev
31. člen
Priznana višina čistih obratnih sredstev se ugotavlja na podlagi povprečnih vrednosti zalog (PVZ), povprečnih vrednosti
kratkoročnih poslovnih terjatev (PVKPT) in povprečnih vrednosti kratkoročnih poslovnih obveznosti (PVKPO).
Priznana višina čistih obratnih sredstev je izražena v evrih in se izračuna na podlagi podatkov iz bilance stanja sistemskega
operaterja za leto, ki se konča pred letom določitve regulativnega okvira, na podlagi naslednje enačbe:

PV ČOS t = PVZ t + PVKPTt − PVKPOt
Povprečne vrednosti, navedene v enačbi, se izračunajo iz otvoritvene in končne vrednosti posameznih kategorij čistih obratnih
sredstev in se v regulativnem obdobju ne spreminjajo.
2.5.2 Tehtani povprečni strošek kapitala
32. člen
Tehtani povprečni strošek kapitala se uporabi za izračun donosnosti za regulativno obdobje z naslednjo enačbo:

TPSK =

DLK ⋅ SLK
+ DDK ⋅ SDK ,,
1 − EDS

v kateri oznake pomenijo:
TPSK
DLK
SLK
DDK
SDK
EDS

tehtani povprečni strošek kapitala, izražen v odstotku;
delež lastniškega kapitala, ki je enak razmerju: (vrednost lastniškega kapitala)/(vrednost lastniškega kapitala+
vrednost dolžniškega kapitala);
strošek lastniškega kapitala, izražen v odstotku;
delež dolžniškega kapitala, ki je enak razmerju (vrednost dolžniškega kapitala)/(vrednost lastniškega kapitala+
vrednost dolžniškega kapitala);
strošek dolžniškega kapitala, izražen v odstotku;
efektivna davčna stopnja v višini, ki izhaja iz ekonomsko upravičenega oziroma davčno optimalnega poslovanja
podjetja, izražena v deležu.
2.5.2.1 Strošek lastniškega kapitala in model določanja cen dolgoročnih naložb

33. člen
Za določanje stopnje donosnosti lastniškega kapitala je uporabljen model določanja cen dolgoročnih naložb CAPM (Capital
Asset Pricing Model).
V izračunu tehtanega povprečnega stroška kapitala je upoštevana tudi načrtovana inflacija.
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2.5.2.2 Strošek dolžniškega kapitala
34. člen
Strošek dolžniškega kapitala se določi z upoštevanjem ocenjene dolgoročne ravnotežne obrestne mere. Ocena je narejena
na podlagi netvegane stopnje donosa za slovenski trg, povečan za premijo za tveganje, ki je v normalnih pogojih ustrezna za
podjetja bonitetne ocene AAA.
2.5.2.3 Delež lastniškega (DLK) in delež dolžniškega kapitala (DDK)
35. člen
Agencija pri izračunu tehtanega povprečnega stroška kapitala upošteva ciljno optimalno razmerje med lastniškim in dolžniškim
kapitalom. Ciljno razmerje opredeljuje Priloga 1 tega akta.
2.5.2.4 Prilagoditev za obdavčitev
36. člen
Strošek lastniškega kapitala se prilagodi z upoštevanjem efektivne davčne stopnje v višini, ki izhaja iz ekonomsko upravičenega oziroma davčno optimalnega poslovanja.
2.6 Kakovost oskrbe
37. člen
Agencija za dosego cilja iz druge alineje 4. člena tega akta izvaja reguliranje z upoštevanjem kriterijev kakovosti oskrbe.
Tako spodbuja vlaganja v razvoj omrežja, ki prinašajo največje koristi, in zagotavlja racionalno vodenje, obratovanje in vzdrževanje
omrežja. Reguliranje s kakovostjo oskrbe je povratnozančno vodenje procesa, pri katerem agencija vpliva na proces tako, da se
raven kakovosti, ki jo regulira, čim bolj ujema z želenimi (referenčnimi) veličinami, ne glede na motnje, ki jim je elektroenergetsko
omrežje izpostavljeno.
Temelj ekonomskega reguliranja s kakovostjo oskrbe so informacije, ki jih agencija pridobiva iz procesa nadzora kakovosti
oskrbe pri sistemskih operaterjih, in obsega merjenje in spremljanje veličin za izračun parametrov kakovosti oskrbe, zajem in
obdelavo podatkov ter poročanje.
38. člen
Nadzor kakovosti oskrbe pri sistemskem operaterju obsega:
– merjenje in spremljanje veličin, potrebnih za izračun parametrov kakovosti, ki obsegajo stalni in občasni monitoring kakovosti
napetosti ter beleženje časa nastanka dogodkov v omrežju in beleženje stanj poslovnih procesov pri izvajanju storitev;
– zajem in obdelavo podatkov o kakovosti, ki obsega zajem podatkov iz merilnih instrumentov, zaščitnih relejev in končnih
postaj, iz informacijskih sistemov, shranjevanje podatkov v podatkovno skladišče ter izračun posameznih parametrov in kazalnikov,
kot so število prekinitev, trajanje prekinitev, SAIDI, SAIFI, količina nedobavljene energije, parametri komercialne kakovosti itd.;
– poročanje o kakovosti in izdajanje potrdil, ki obsegata pripravo poročil in posredovanje le-teh upravi, ministrstvu, pristojnemu
za energijo, agenciji in uporabnikom ter pripravo izjav o skladnosti oz. neskladnosti kakovosti napetosti.
Če sistemski operater skladno z določili 23.a člena EZ prenese izvajanje nalog, povezanih z nadzorom kakovosti oskrbe, na
tretjo osebo, mora v pogodbi, s katero prenese izvajanje teh nalog, zagotoviti, da bo ta oseba na območju distribucijskega omrežja,
na katerem izvaja te naloge, izvajala nadzor in omogočila presoje kakovosti oskrbe skladno z določili tega akta.
39. člen
Sistemski operaterji so zavezani dajati agenciji vse podatke, ki so potrebni za izvajanje reguliranja s kakovostjo oskrbe. Nabor
podatkov, ki jih potrebuje agencija, način zbiranja in obdelave podatkov (spremljanja parametrov) o kakovosti oskrbe ter način in
dinamika poročanja sistemskega operaterja so določeni v splošnem aktu iz tretjega odstavka 89. člena EZ.
40. člen
Agencija za izvajanje reguliranja s kakovostjo oskrbe spremlja kakovost oskrbe, ki se deli na:
– kakovost napetosti,
– komercialno kakovost in
– neprekinjenost napajanja.
41. člen
Kakovost napetosti je skupek tehničnih karakteristik napetosti na prevzemno-predajnem mestu uporabnika, ki so predpisane
v tehničnih standardih. Sistemski operater je dolžan uporabniku zagotavljati kakovost napetosti na prevzemno-predajnem mestu
v skladu z veljavno zakonodajo in stanjem tehnike.
Sistemski operater skladno z veljavno zakonodajo in tehničnimi standardi vzpostavi stalno spremljanje in periodično preverjanje stanja kakovosti električne energije, in sicer na zbiralkah VN/VN in VN/SN razdelilnih transformatorskih postaj, na meji med
prenosnim in distribucijskim omrežjem in na točkah povezav prenosnega omrežja s sosednjimi sistemi. Na zahtevo oziroma po
potrebi preverja kakovost napetosti na prevzemno-predajnem mestu uporabnika.
Za preverjanje kakovosti napetosti iz drugega odstavka tega člena spremlja SODO na disribucijskem omrežju vse parametre po standardu SIST EN 50160 (odkloni napajalne napetosti, kratkotrajne in dolgotrajne prekinitve napetosti, hitre spremembe
napetosti, izbokline (prenapetosti) in upadi napetosti, harmonske in medharmonske napetosti, neravnotežje napajalne napetosti,
signalne napetosti in odstopanje omrežne frekvence). Za ocenjevanje ustreznosti kakovosti električne napetosti na prenosnem
omrežju SOPO smiselno uporablja slovenski standard SIST EN 50160.
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42. člen
Komercialna kakovost označuje vidike kakovosti storitev, ki izhajajo iz odnosa med sistemskim operaterjem in uporabnikom
omrežja. Raven komercialne kakovosti se vrednoti s kakovostjo posameznih storitev, ki jih sistemski operater nudi uporabnikom,
in sicer:
– priključevanje na omrežje (obravnava zahtev, izdaja ocene stroškov za izvedbo del, aktiviranje priključka na električno
omrežje, priprava pogodb itd.),
– obveščanje o načrtovanih prekinitvah napajanja,
– izdaja informacij o stroških in plačilih, priprava odgovorov na povpraševanja,
– storitve klicnih in informacijskih centrov,
– storitve na prevzemno-predajnih mestih (obiski, zamenjava varovalk, odklopi in priklopi itd.),
– reševanje pritožb (kakovost napetosti, računi, plačila itd.),
– vzdrževanje merilnih naprav.
43. člen
Neprekinjenost napajanja se spremlja s parametri na podlagi števila in trajanja prekinitev ter s količinami nedobavljene energije zaradi prekinitev napajanja. Sistemski operater vodi register podatkov o prekinitvah napajanja za celotno omrežje in za vsa
prevzemno-predajna mesta.
Za neprekinjenost napajanja se uporabljajo parametri, objavljeni v splošnem aktu iz 39. člena tega akta.
44. člen
Namen reguliranja s kakovostjo oskrbe je:
– doseči tako neprekinjenost napajanja, da bodo prekinitve napajanja čim manj pogoste in da bodo čim krajše oziroma da
bodo doseženi minimalni standardi kakovosti;
– pri udeležencih na trgu električne energije vzpostaviti razmere, ki bodo spodbujale izboljšanje neprekinjenosti napajanja
odjemalcev;
– uvesti ukrepe in postopke skladno s stanjem tehnike za optimalno raven neprekinjenosti napajanja glede na trenutna in
načrtovana obratovalna stanja;
– zajamčiti ustrezno raven netehnične kakovosti, ki se odraža pri izvajanju posameznih storitev;
– spodbuditi vlaganje v infrastrukturo in ustrezno podpreti procese delovanja in vzdrževanja, da bodo trajno doseženi cilji,
opisani v prejšnjih točkah.
45. člen
Načini reguliranja, ki jih agencija uporabi za posamezno vrsto kakovosti oskrbe, so:
– javna objava podatkov o vrednostih posameznih parametrov kakovosti oskrbe,
– funkcijska povezava med neprekinjenostjo napajanja in dejanskimi upravičenimi stroški sistemskega operaterja in
– določitev minimalnih standardov kakovosti v obliki zajamčenih in sistemskih standardov, ki se nanašajo na neprekinjenost
napajanja in komercialno kakovost.
Pri javni objavi rezultatov analiz stanja kakovosti napetosti iz prve alineje prvega odstavka tega člena agencija upošteva
minimalne standarde kakovosti napetosti, ki so določeni z veljavnimi tehničnimi standardi iz 57. člena tega akta.
Reguliranje s kakovostjo oskrbe na področju SOPO se izvaja le na način iz prve alineje prvega odstavka 45. člena.
46. člen
Agencija javno objavi podatke o vrednostih posameznih parametrov kakovosti oskrbe, ki so opredeljeni v 39. členu tega akta
glede na koristnost in učinke objave podatkov ter upoštevaje pravila poslovne etike. Za javno objavo se šteje objava na spletnih
straneh agencije, v letnih poročilih agencije ali v okviru elektronskih in tiskanih publikacij.
47. člen
Kriteriji za ugotavljanje upravičenih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja se v reguliranju s kakovostjo oskrbe
izražajo z minimalnimi standardi kakovosti.
Minimalni standardi kakovosti se izražajo z zajamčenimi standardi ali s sistemskimi standardi kakovosti. Zajamčeni standardi
določajo raven kakovosti, ki jo je sistemski operater zavezan zagotavljati v določeni točki omrežja, v kateri poteka merjenje oziroma spremljanje kakovosti oskrbe. Sistemski standardi določajo povprečno raven kakovosti, ki jo je sistemski operater zavezan
zagotavljati v omrežju ali na posameznih območjih distribucijskega omrežja.
Minimalne standarde kakovosti oskrbe za izbrane elemente kakovosti in raven opazovanja kazalnikov določa Priloga 1 tega
akta.
2.6.1 Presoja postopka nadzora kakovosti oskrbe
48. člen
Agencija lahko pred določitvijo načrtovanih upravičenih stroškov novega regulativnega obdobja presodi podatke o kakovosti
oskrbe zadnjega leta preteklega regulativnega obdobja in vseh let, razen zadnjega leta tekočega regulativnega obdobja (TΔ), ki
jih je posredoval sistemski operater ali tretja oseba, ki za sistemskega operaterja izvaja določene naloge. Presoja se izvede v
tekočem letu regulativnega obdobja za preteklo leto.
Presojo pri sistemskem operaterju oziroma tretji osebi iz prejšnjega stavka (v nadaljnjem besedilu presojevanec) izvajajo
pooblaščene osebe agencije (v nadaljnjem besedilu presojevalci). Presoja se izvaja na mestu, kjer so na voljo podatki.
Agencija napove postopek presoje v pisni obliki najpozneje 14 dni pred izvedbo postopka in hkrati sporoči imena presojevalcev ter področje presoje. Presojevanec mora agenciji sporočiti ime odgovorne osebe, ki bo sodelovala v postopku presoje, in potrditi
datum napovedane presoje. Agencija na zahtevo presojevanca datum izvedbe postopka presoje prestavi za največ pet delovnih
dni od napovedanega datuma. Pisno zahtevo za prestavitev datuma mora presojevanec agenciji posredovati v petih delovnih dneh
po prejemu pisne napovedi postopka presoje. Vsak udeleženec v postopku presoje nosi svoje stroške.
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49. člen
Načrtovanje in določitev domene podatkov za presojo se izvede na podlagi analiz posredovanih podatkov, ki jih izvaja agencija, in so shranjeni v podatkovni bazi agencije. Pri presoji se za posamezno vrsto kakovosti oskrbe iz 40. člena pregleda vzorec,
ki zajema najmanj deset dogodkov oziroma podatkov, ki so podlaga za izračun ravni kakovosti izvedenih storitev. O izvedenem
postopku presoje presojevalec sestavi zapisnik, ki ga podpišeta vodja presojevalcev in pooblaščeni predstavnik presojevanca. Po
končani presoji presojevalci pripravijo poročilo, ki ga vročijo presojevancu. Priloga poročilu je tudi zapisnik o pregledu.
50. člen
Presojevalec pri presoji ugotavlja učinkovitost procesa nadzora kakovosti oskrbe, točnost registriranja podatkov, natančnost
izračuna parametrov in pravilnost opredelitve vzrokov dogodkov. Pri presoji se posebej preverja način registracije časa, potrebnega
za izvedbo storitev, časa za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo in podatkov o kakovosti napetosti.
Učinkovitost procesa nadzora kakovosti oskrbe se ugotavlja s presojo izvajanja procesa nadzora kakovosti oskrbe, z izpraševanjem presojevanca po vnaprej pripravljenem vprašalniku in zajema:
– postopke za beleženje in merjenje parametrov,
– postopke za obdelavo in hrambo podatkov,
– postopke za poročanje podatkov,
– postopke uporabe in varovanja podatkov (dostop, avtorizacija itd.),
– organizacijske vidike izvajanja nadzora kakovosti oskrbe,
– tehnično podporo za izvajanje nadzora kakovosti oskrbe (informatizacija, avtomatizacija, telekomunikacije itd.) in
– druge procesne vidike.
Točnost registriranja dogodkov se ugotavlja z analizo postopkov registracije dogodkov v okviru procesa nadzora kakovosti
oskrbe in se opredeli po lestvici iz 51. člena tega akta.
Natančnost izračuna parametrov se ugotavlja na podlagi izbranega vzorca s primerjavo izračunov parametrov kakovosti
oskrbe, ki so jih naredili presojevalci, s tistimi, ki jih je izračunal presojevanec.
Pravilnost opredelitve vzrokov dogodkov se ugotavlja na podlagi izbranega vzorca s pregledom dokumentacije, na podlagi
katere je presojevanec izvzel dogodke, na katere ni mogel vplivati (višja sila oziroma tuji vzroki).
51. člen
Učinkovitost procesa nadzora kakovosti oskrbe se izraža s pozitivnim, pozitivnim s pridržkom ali negativnim mnenjem presojevalca na podlagi rezultatov vprašalnika pri izpraševanju presojevanca.
Kazalnik točnosti registriranja dogodkov se določi z uporabo lestvice uteži za posamezno vrsto netočnosti:
Utež

Točnost registriranja dogodkov

Delež v %

0,0

postopki dopuščajo, da posamezni dogodki niso registrirani

0

0,5

postopki zagotavljajo registriranje vseh dogodkov, vendar dopuščajo odstopanja v točnosti
registriranja časa, števila dogodkov, števila prizadetih uporabnikov ali kakršne koli kombinacije
navedenih odstopanj

50

1,0

postopki registrirajo vse dogodke, točno število prizadetih uporabnikov in točen čas trajanja
dogodka (prekinitve, storitve)

100

Kazalnik predstavlja relativno vrednost glede na utež ugotovljene točnosti registriranja dogodkov in se določi iz zgornje
tabele.
Kazalnik natančnosti izračuna je delež pravilno izvedenih izračunov, izražen v odstotkih. Nepravilno izveden izračun parametrov je tisti, ki se razlikuje od izračuna, ki ga opravijo presojevalci (izračun ni opravljen v skladu s splošnim aktom iz 39. člena
tega akta).
Kazalnik pravilnosti opredelitve dogodkov je delež pravilno dokumentiranih in razvrščenih dogodkov glede na njihove vzroke
(lastni vzrok, tuji vzrok, višja sila), izražen v odstotkih. Nepravilno razvrščen dogodek je tisti, ki ni ustrezno dokumentiran ali ni
razvrščen v skladu s splošnim aktom iz 39. člena tega akta.
52. člen
Če je presojevalec ugotovil neučinkovitost procesa nadzora neprekinjenosti napajanja v določenem letu regulativnega obdobja
»TΔ«, se faktor »qt« iz 62. člena tega akta za leto »t« izračuna tako, da upošteva minimalno vrednost upravičenosti nadzorovanih
stroškov delovanja in vzdrževanja »qt« po shemi iz 63. člena tega akta.
Na podlagi pozitivne ocene učinkovitosti procesa nadzora kakovosti oskrbe ali pozitivne ocene učinkovitosti procesa nadzora
kakovosti oskrbe s pridržkom, se določi aritmetična srednja vrednost vrednosti kazalnikov točnosti, natančnosti in korektnosti iz
51. člena, ki se zaokroži navzdol na celoštevilčno vrednost.
Pri dobljeni vrednosti:
95 % - 100 %
94 % - 60 %
0 % - 59 %

se »qt« izračuna po shemi iz 63. člena tega akta;
je presojevanec pozvan, da v 10 delovnih dnevih odpravi nepravilnosti in popravi podatke, agencija pa ponovi
postopek presoje;
se upošteva faktor »qt«, ki odraža minimalno vrednost po shemi iz 63. člena tega akta.

Vsak postopek presoje se lahko ponovi le enkrat. Če se v ponovljenem postopku presoje ponovno pokažejo nepravilnosti,
ki se po metodologiji tega člena odrazijo v vrednosti manj kot 95 %, se upošteva faktor »qt« iz 62. člena tega akta za leto »t«, ki
odraža minimalno vrednost upravičenosti nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja po shemi iz 63. člena tega akta.
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2.6.2 Minimalni standardi kakovosti oskrbe

53. člen
Zajamčene standarde neprekinjenosti napajanja, ki jih mora zagotavljati sistemski operater, določa Priloga 1 tega akta. Določeni so z maksimalnim dopustnim trajanjem in številom nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev (prekinitve, daljše od treh minut),
ki so posledica lastnih vzrokov operaterja za vsako prevzemno-predajno mesto.
Nenačrtovane prekinitve, ki so posledica višje sile ali tujih vzrokov, so iz zajamčenih standardov izvzete.
Ob dokazanem kršenju zajamčenih standardov neprekinjenosti napajanja so uporabniki upravičeni do kompenzacije. Prizadeti
uporabnik jo na zahtevo prejme od sistemskega operaterja.
54. člen
Sistemski standardi neprekinjenosti napajanja določajo referenčno raven kakovosti, ki jo mora SODO zagotoviti v vnaprej
določenem obdobju v distribucijskem omrežju ali na posameznih območjih distribucijskega omrežja za postopno približevanje
dosežene ravni neprekinjenosti napajanja k ciljni vrednosti. Izražajo se z zahtevanim relativnim izboljšanjem ravni neprekinjenosti
napajanja glede na izhodiščno vrednost kazalnikov SAIDI in SAIFI.
Izhodiščna raven kakovosti je enaka doseženi ravni neprekinjenosti napajanja v preteklem obdobju. Zahtevane letne stopnje
izboljšanja določajo referenčno gibanje ravni kakovosti proti ciljni ravni, dokler SODO z ukrepi ne doseže predpisane ciljne ravni
kakovosti. Obdobje, v katerem agencija od sistemskega operaterja pričakuje dosego ciljnih ravni, je posredno odvisno od postavitve
sheme zahtevanih letnih stopenj izboljšanja posameznih kazalnikov neprekinjenosti napajanja.
Sistemske standarde neprekinjenosti napajanja v distribucijskem omrežju ali na posameznih območjih distribucijskega
omrežja določa Priloga 1 tega akta.
55. člen
Sistemski standardi komercialne kakovosti se nanašajo na vnaprej določeno minimalno raven kakovosti izvajanja storitev, ki
jo uporabniki lahko pričakujejo od sistemskega operaterja z določenim deležem odstopanja.
56. člen
Zajamčeni standardi komercialne kakovosti se nanašajo na minimalne ravni kakovosti storitev, ki jih je sistemski operater
zavezan zagotavljati vsem uporabnikom. Ob dokazanem neizpolnjevanju zajamčenih standardov kakovosti storitev so uporabniki
upravičeni do kompenzacije, ki jo prejme prizadeti uporabnik od izvajalca posamezne storitve na zahtevo.
57. člen
Minimalni standardi kakovosti napetosti so opredeljeni v veljavnih tehničnih standardih (SIST EN 50160 za distribucijsko
omrežje v normalnih obratovalnih pogojih) oziroma v (individualnih) pogodbah o kakovosti napetosti med sistemskim operaterjem
in uporabnikom.
58. člen
Sistemski operater je dolžan na zahtevo uporabnika vsako dokazano odstopanje od zajamčenih standardov ustrezno kompenzirati. Celotni stroški, ki nastajajo zaradi kompenzacij, niso upravičeni stroški sistemskega operaterja.
Znesek kompenzacije določa Priloga 1 tega akta.
59. člen
Agencija lahko odobri izvzetje posameznih minimalnih standardov kakovosti na področju komercialne kakovosti iz reguliranja
po tretji alineji 45. člena tega akta, če SODO:
– dokaže pravočasen pristop k zagotovitvi pogojev za spremljanje parametrov komercialne kakovosti in
– zagotovi spremljanje ustrezno zmanjšanega nabora minimalnih standardov kakovosti.
Izvzetje iz reguliranja ni možno za tiste minimalne standarde kakovosti, ki jih določajo drugi predpisi.
2.6.3 Funkcijska povezava med doseženo ravnijo neprekinjenosti napajanja
in dejanskimi upravičenimi stroški SODO
60. člen
Nabor sistemskih kazalnikov neprekinjenosti napajanja, na katerih temelji funkcijska povezava z nadzorovanimi stroški delovanja in vzdrževanja SODO, določa Priloga 1 tega akta.
61. člen
Ciljna raven neprekinjenosti napajanja je sistemska raven kakovosti distribucijskega omrežja, ki jo SODO z ukrepi postopoma
doseže v daljšem obdobju. Ciljna raven kakovosti distribucijskega omrežja je dosežena takrat, ko je dosežena na vseh območjih
distribucijskega omrežja.
Ciljna raven se izraža s kazalnikoma neprekinjenosti SAIDI in SAIFI za določen tip omrežja (mestno, mešano, podeželsko,
za območje distribucijskega omrežja ali za celotno omrežje) tako, da se privzame taka vrednost kazalnikov SAIDI in SAIFI, ki je
za določen odstotek slabša od najboljših doseženih vrednosti navedenih kazalnikov.
Agencija lahko za naslednje regulativno obdobje postavi nove ciljne ravni neprekinjenosti napajanja na podlagi izsledkov
analiz načrtov razvoja omrežij, učinkov realiziranih investicij ter drugih ukrepov ali ugotovitve, da je ciljna raven kakovosti v distribucijskem omrežju dosežena.
Agencija objavi ciljne vrednosti kazalnikov neprekinjenosti napajanja na spletnih straneh.
Vrsto in vrednosti kazalnikov, ki opredeljujejo ciljno raven neprekinjenosti napajanja oziroma metodo za določitev ciljne ravni
neprekinjenosti napajanja določa Priloga 1 tega akta.
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62. člen
Spodbuda se določa glede na odstopanje dosežene ravni kakovosti od referenčne ravni s pomočjo funkcijske povezave med
dejanskimi upravičenimi stroški SODO in neprekinjenostjo napajanja (shema upravičenosti nadzorovanih stroškov delovanja in
vzdrževanja). Odraža se v deležu upravičenosti nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja SODO.
Shema upravičenosti nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja je matematično določena s kosoma linearno funkcijo.
Funkcija je izražena z matematičnim modelom »metode razredov kakovosti z interpolacijo na robu« in je navzgor in navzdol omejena z vnaprej določenim deležem dejanskih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja.
Shema upravičenosti nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja določa faktor »qt« za distribucijsko omrežje oziroma
posamezno območje distribucijskega omrežja in za posamezno leto.

qt = f ( q K )
Faktor »qt« je odvisen od faktorjev »qK«, ki je funkcija odstopanj izbranega kazalnika neprekinjenosti napajanja od referenčne
vrednosti in je lahko pozitiven ali negativen.
63. člen
Faktor »qK« se izračuna glede na odstopanje dosežene ravni kakovosti od referenčne vrednosti z uporabo sheme upravičenosti nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja in se izračunava za vsak reguliran kazalnik kakovosti posebej.

qK = f (ΔK )
»K« predstavlja posamezen kazalnik, z »ΔK« pa se določi odstopanje dosežene ravni kakovosti, ki je izraženo z odstopanjem
vrednosti posameznega kazalnika od referenčne vrednosti:

ΔK =

K ref − K dos
K ref

⋅ 100,
,

kjer je:
Kref
Kdos

referenčna vrednost posameznega kazalnika, določena na podlagi sistemskih standardov neprekinjenosti
napajanja;
dejanska dosežena vrednost posameznega kazalnika v obdobju opazovanja.

Faktor »qK« se izračuna za distribucijsko omrežje oziroma območje distribucijskega omrežja za posamezni kazalnik kakovosti na koncu vsakega leta regulativnega obdobja za nazaj s pomočjo sheme upravičenosti nadzorovanih stroškov delovanja in
vzdrževanja.
Shemo upravičenosti nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja določa naslednja kosoma linearna funkcija:

q1 ;
⎧
⎪ q2 − q1
(ΔK − k1 ) + q1 + q2 ;
⎪
2
⎪ 2d
q
;
2
⎪
⎪ q3 − q2 (ΔK − k ) + q2 + q3 ;
2
⎪ 2d
2
⎪
q3 ;
q K ( ΔK ) = ⎨
⎪ q 4 − q3
(ΔK − k3 ) + q3 + q4 ;
⎪
2
⎪ 2d
q
;
4
⎪
⎪ q5 − q4 (ΔK − k ) + q4 + q5 ;
4
⎪ 2d
2
⎪⎩
q5 ;
Parametri »qS«
Parametri »ks«
Parameter »d «

ΔK ≤ k1 − d
k1 − d < ΔK ≤ k1 + d
k1 + d < ΔK ≤ k 2 − d
k 2 − d < ΔK ≤ k 2 + d
k 2 + d < ΔK ≤ k 3 − d
k 3 − d < ΔK ≤ k 3 + d
k 3 + d < ΔK ≤ k 4 − d
k 4 − d < ΔK ≤ k 4 + d
k 4 + d < ΔK

določajo stopnje upravičenosti oziroma neupravičenosti nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja
in so izraženi z njihovim deležem. Odstopanje od referenčnega območja se odraža z deležem upravičenosti dejanskih nadzorovanih stroških delovanja in vzdrževanja.
določajo meje posameznih razredov kakovosti. Izražajo se z relativnim odstopanjem od zahtevane referenčne ravni kakovosti.
določa odzivnost sheme na spremembe kakovosti v območju med dvema razredoma oziroma širino
robov kakovostnega razreda. Na robu predvidene debeline se vrednost funkcije linearno interpolira.

Parametre »qS«, »ks« za s = {1, 2, 3, 4} in parameter »d« določa Priloga 1 tega akta.
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64. člen
Izračun faktorja »qt« za distribucijsko omrežje oziroma posamezno območje distribucijskega omrežja in posamezno leto »t«
določa naslednja enačba:

qt = ∑( pK ⋅ qK )
K

pK
qK

ponder vpliva kazalnika neprekinjenosti napajanja »K«;
faktor »qK«, izračunan za posamezni kazalnik neprekinjenosti napajanja »K«.

Ponderje pK za posamezni kazalnik »K« določa Priloga 1 tega akta.
65. člen
Vpliv reguliranja s kakovostjo oskrbe na dejanske upravičene nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja SODO za distribucijsko omrežje (izražen v evrih) oziroma za območje distribucijskega omrežja »i« v obdobju »TΔ«, za katerega so določeni
faktorji »qt« določa naslednja enačba:

ΔNSDV (q)i =

∑ (q ⋅ NSDV ) ,,

t ( TΔ )

t

t

v kateri so:
qt
NSDVt
TΔ
t
i

faktorji »qt« za distribucijsko omrežje oziroma za območje distribucijskega omrežja »i«, izračunani za leta »t« obdobja »TΔ«, v katerih izračunavamo odstopanja;
dejanski upravičeni nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja SODO za distribucijsko omrežje oziroma za
območje distribucijskega omrežja »i« v letu »t«, za katerega je določen faktor »qt«;
časovno obdobje, opredeljeno z zadnjim letom preteklega regulativnega obdobja in vsemi leti tekočega regulativnega obdobja, razen zadnjega leta;
leto, za katerega izračunavamo odstopanja;
distribucijsko omrežje oziroma območje distribucijskega omrežja.

Vpliv »ΔNSDV(q)i« za posamezno območje distribucijskega omrežja »i « se odrazi na načrtovanih upravičenih stroških za to
območje v naslednjem regulativnem obdobju.
66. člen
Agencija določi potrebno povečanje oziroma zmanjšanje omrežnine »ΔNSDV(q)« za naslednje regulativno obdobje glede
na doseženo kakovost neprekinjenosti napajanja na ravni SODO s pomočjo izravnalnega mehanizma, ki ga opisuje naslednja
enačba:

ΔNSDV (Q) = ∑ ΔNSDV (q)i ,,
i

v kateri sta:
ΔNSDV(q)i
i

sprememba dejanskih upravičenih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja SODO za distribucijsko omrežje
oziroma za območje distribucijskega omrežja »i« v regulativnem obdobju, kot jo opredeljuje 65. člen tega akta;
distribucijsko omrežje oziroma območje distribucijskega omrežja.
2.7 Količinski letni načrti porabe električne energije

67. člen
Za namen določitve upravičenih stroškov, ki se ugotavljajo tudi na podlagi količinskega obsega porabe električne energije,
je sistemski operater dolžan izdelati količinski načrt porabe električne energije iz prenosnega oziroma distribucijskega omrežja za
celotno načrtovano novo regulativno obdobje po posameznih letih regulativnega obdobja in ga posredovati agenciji.
Sistemski operater pripravi načrtovani količinski obseg porabe električne energije po posameznih odjemnih skupinah iz
104. člena tega akta, na podlagi pričakovanega gibanja porabe v posameznem letu novega regulativnega obdobja. Sistemski
operater distribucijskega omrežja pripravi načrtovani količinski obseg porabe električne energije tudi po območjih distribucijskega
omrežja.
Načrtovani obseg porabe za potrebe ugotavljanja upravičenih stroškov pripravi in določi agencija po predhodni uskladitvi z
napovedmi sistemskih operaterjev in elektroenergetskih bilanc.
68. člen
Sistemski operater je dolžan izdelati tudi količinski letni načrt porabe električne energije iz prenosnega oziroma distribucijskega omrežja in ga posredovati agenciji najpozneje v desetih dneh od dneva sprejetja letne elektroenergetske bilance za prihodnje
leto. Če elektroenergetska bilanca ni sprejeta do 20. oktobra tekočega leta, sistemski operater posreduje agenciji ocenjen količinski
načrt za prihodnje leto do 31. oktobra tekočega leta.
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69. člen
Skladno s prejšnjim členom tega akta SODO 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 iz 104. člena tega akta za posamezna območja distribucijskega omrežja in
– količine električne energije, prevzete od proizvajalcev, priključenih na distribucijsko omrežje po posameznem območju
distribucijskega omrežja.
70. člen
Skladno s 68. členom tega akta SOPO izdela količinski letni načrt za prihodnje leto po posameznih mesecih leta za:
– količine prevzete električne energije in moči, ki jo prevzamejo končni odjemalci, priključeni na prenosno omrežje, po posameznih odjemnih skupinah iz 104. člena tega akta in
– količine električne energije, predane na prenosnem omrežju SODO po posameznem območju distribucijskega omrežja, ki
so usklajene s SODO.
3 Viri za pokrivanje upravičenih stroškov
71. člen
Upravičeni stroški sistemskega operaterja se pokrivajo iz:
– omrežnine,
– drugih prihodkov iz 75. člena tega akta in
– presežka omrežnine iz preteklih let.
72. člen
Vir za pokrivanje upravičenih stroškov sistemskega operaterja prenosnega omrežja, ki se pokrivajo iz omrežnine, je zaračunavanje tarifnih postavk za:
– omrežnino za prenosno omrežje,
– omrežnino za sistemske storitve in
– omrežnino za posebno sistemsko storitev.
73. člen
Vir za pokrivanje upravičenih stroškov sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, ki se pokrivajo iz omrežnine, je
zaračunavanje tarifnih postavk za:
– omrežnino za distribucijsko omrežje in
– omrežnino za posebno sistemsko storitev.
74. člen
Z zaračunavanjem tarifnih postavk za omrežnino za priključno moč je sistemskemu operaterju zagotovljen namenski vir za
financiranje naložb v ojačitve in razvoj obstoječega omrežja, ki so posledica povečanja priključne moči končnih odjemalcev.
75. člen
Kot drugi prihodki se upoštevajo:
– prihodki iz naslova zaračunavanja storitev,
– prihodki od telekomunikacij,
– prihodki iz naslova medsebojnih nadomestil med sistemskimi operaterji prenosnega omrežja (mehanizem ITC),
– prihodki od prezasedenosti skladno s predpisi, ki urejajo zadevno področje,
– prihodki, povezani s povprečnimi stroški priključevanja in omrežnine za priključno moč, brezplačno prevzetimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi, sovlaganji in povezani z namenskimi sredstvi od prezasedenosti,
– prevrednotovalni poslovni prihodki v zvezi s terjatvami zaradi stečajev in prisilnih poravnav in
– drugi prihodki, ki izvirajo iz opravljanja regulirane dejavnosti sistemskega operaterja, razen odškodnin, prejetih od zavarovalnic iz naslova škod, ki so posledica vplivov narave, in prevrednotovalnih poslovnih prihodkov v zvezi z neopredmetenimi sredstvi
in opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki se nanašajo na elektroenergetsko infrastrukturo.
Odškodnine, prejete od zavarovalnic, in prevrednotovalni poslovni prihodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki se nanašajo na elektroenergetsko infrastrukturo, se v okviru regulativnega nadzora upoštevajo v skladu
s tretjim odstavkom 20. člena tega akta in pravili iz Priloge 1 tega akta.
76. člen
Presežek omrežnine se prenese v naslednja leta in se namensko uporablja za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja.
4 Regulativni okvir
77. člen
Regulativni okvir, ki je vrednostna opredelitev načrtovanih upravičenih stroškov sistemskega operaterja po posameznih letih
regulativnega obdobja, temelji na obsegu in stanju elektroenergetskega omrežja, načrtovanem obsegu porabe električne energije
in načrtovanem številu končnih odjemalcev za celotno regulativno obdobje in za posamezno leto obdobja.
V načrtovanih upravičenih stroških je v postavkah nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja ter upravičenega donosa
na sredstva (prek TPSK) upoštevana prilagoditev za načrtovano inflacijo.
Če je regulativno obdobje daljše od enega leta, se z namenom preprečitve medletnega skokovitega spreminjanja tarifnih
postavk za omrežnino po posameznih letih regulativnega obdobja izvede izravnava.
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Izravnava med posameznimi leti regulativnega obdobja je izvedena tako, da sta znotraj regulativnega obdobja ob upoštevanju načrtovane količinske porabe električne energije vrednosti načrtovanih upravičenih stroškov, ki se pokrivajo iz omrežnine za
regulativno obdobje, pred in po izravnavi enaki.
Rezultat medletne izravnave je razlika med načrtovanimi upravičenimi stroški, ki se pokrivajo iz omrežnine, in načrtovanim
zneskom omrežnine posameznega leta regulativnega obdobja. Razlika se odrazi v presežku/primanjkljaju omrežnine.
78. člen
Regulativni okvir za posameznega sistemskega operaterja določi agencija z odločbo, v kateri se določijo tudi tarifne postavke
za omrežnino. Na podlagi navedene odločbe sistemski operater objavi cenik na svojih spletnih straneh.
5 Regulativni nadzor
79. člen
Agencija nadzira izvajanje regulativnega okvira že med regulativnim obdobjem tako, da mesečno spremlja zaračunano
omrežnino. Na podlagi letnih podatkov o poslovanju in kakovosti oskrbe po zaključku posameznega poslovnega leta izvaja analize
poslovanja sistemskih operaterjev z namenom izvajanja regulativnega nadzora ter določitve regulativnega okvira za naslednje
regulativno obdobje.
Sistemski operater je dolžan v vseh pogodbenih razmerjih iz 23.a in 23.b člena EZ zagotoviti, da druga pogodbena stranka
pravočasno zagotavlja vse podatke, ki jih sistemski operater in agencija potrebujeta za ugotavljanje odstopanj od regulativnega
okvira.
Odstopanja od regulativnega okvira (brez vpliva ΔNSDV(Q)) »ΔRO« za posamezno poslovno leto, ki se odražajo v presežku
ali primanjkljaju omrežnine za posamezno leto znotraj regulativnega obdobja, je dolžan ugotavljati sistemski operater skladno z
določili 80. člena tega akta. Pri tem upošteva določila poglavja II tega akta, ki opredeljujejo kriterije za ugotavljanje upravičenih
stroškov, in kriterije, ki jih za posamezno regulativno obdobje določa Priloga 1 tega akta.
Vpliv kakovosti oskrbe na dejanske nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja »ΔNSDV(Q)« je SODO dolžan ugotavljati
za posamezno leto znotraj regulativnega obdobja skladno z določili 82. člena tega akta. Pri tem upošteva določila poglavja II tega
akta, ki določajo funkcijsko povezavo med doseženo ravnijo neprekinjenosti napajanja in dejanskimi upravičenimi stroški SODO,
ter kriterije, ki jih za posamezno regulativno obdobje določa Priloga 1 tega akta.
Sistemski operater je v roku 15 dni po zaključeni reviziji letnih računovodskih izkazov in letnih poročil zavezan posredovati
agenciji izračun odstopanj od regulativnega okvira in izračun vpliva kakovosti oskrbe na nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja za posamezno leto. Prav tako je zavezan agenciji posredovati vse analitične podatke, potrebne za preveritev izračunov,
in revidirano letno poročilo.
80. člen
Odstopanja od regulativnega okvira (brez vpliva ΔNSDV(Q)) za posamezno poslovno leto, izražena v evrih, se ugotavljajo:
1. med dejansko realiziranimi in načrtovanimi viri za pokrivanje upravičenih stroškov, in sicer za:
a) omrežnino in
b) druge prihodke;
2. med dejanskimi in načrtovanimi upravičenimi stroški, in sicer za:
a) nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja,
b) nenadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja,
c) stroške električne energije za izgube,
d) amortizacijo,
e) stroške sistemskih storitev sistemskega operaterja prenosnega omrežja in
f) reguliran donos na sredstva,
kar ponazarja spodnja enačba:

ΔROt = ΔNSDVt + ΔNNSDVt + ΔSEEI t + ΔAM t + ΔSSSt + ΔRDSt − ΔOMRt − ΔDPt
ΔROt
ΔNSDVt
ΔNNSDVt
ΔSEEIt
ΔAMt
ΔSSSt
ΔRDSt
ΔOMRt
ΔDPt
t

odstopanje od regulativnega okvira, ki se odraža v presežku oziroma primanjkljaju omrežnine,
razlika med dejanskimi in načrtovanimi upravičenimi nadzorovanimi stroški delovanja in vzdrževanja,
razlika med dejanskimi in načrtovanimi upravičenimi nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja,
razlika med dejanskimi in načrtovanimi stroški električne energije za pokrivanje izgub v omrežju,
razlika med dejansko in načrtovano amortizacijo,
razlika med dejanskimi in načrtovanimi stroški sistemskih storitev,
razlika med dejanskim in načrtovanim reguliranim donosom na sredstva,
razlika med dejansko realizirano in načrtovano omrežnino,
razlika med dejansko realiziranimi in načrtovanimi drugimi prihodki,
leto, za katerega se ugotavljajo odstopanja od regulativnega okvira.

Dejanski upravičeni stroški in dejansko realizirani viri za pokrivanje upravičenih stroškov za posamezno leto regulativnega
obdobja so ugotovljeni na podlagi izvedbenih kriterijev in parametrov, kot jih določa Priloga 1 tega akta.
Z namenom preglednega in enotnega pristopa ugotavljanja odstopanj agencija posreduje sistemskemu operaterju računalniški model.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

59 / 23. 7. 2010 /

Stran

9013

81. člen
Ugotovljena letna odstopanja iz 80. člena tega akta agencija upošteva tako, da odstopanja zadnjega leta preteklega regulativnega obdobja in odstopanja vseh let, razen zadnjega leta tekočega regulativnega obdobja, v katerem se pripravlja novo
regulativno obdobje, upošteva pri določitvi načrtovanega zneska omrežnine za naslednje regulativno obdobje, kar ponazarja
naslednja enačba:

ΔRO =

∑ ΔRO ,,

t (TΔ )

t

pri čemer je:
TΔ
t

časovno obdobje, opredeljeno z zadnjim letom preteklega regulativnega obdobja in vsemi leti tekočega regulativnega obdobja, razen zadnjega leta;
leto, za katerega se ugotavljajo odstopanja od regulativnega okvira.

82. člen
Vpliv kakovosti oskrbe na dejanske nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja v posameznem letu regulativnega obdobja »t« se ugotavlja na podlagi faktorjev »qt« in dejanskih upravičenih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja SODO za
distribucijsko omrežje oziroma za območje distribucijskega omrežja »i« in je izražen v evrih:

ΔNSDV (Q) t = ∑ (qt ⋅ NSDVt )i ,
i

,

kjer so:
qt
NSDVt
i
t

faktor upravičenosti dejanskih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja SODO za distribucijsko omrežje
oziroma za območje distribucijskega omrežja »i« za leto »t«,
dejanski upravičeni nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja SODO v letu »t« za distribucijsko omrežje oziroma
za območje distribucijskega omrežja »i«,
distribucijsko omrežje oziroma območje distribucijskega omrežja,
leto, za katerega se ugotavljajo vpliv kakovosti oskrbe na NSDV.

SODO določi faktorje »qt« na podlagi določil točke III1 (Priloga 1) tega akta. Dejanski upravičeni nadzorovani stroški delovanja
in vzdrževanja se določijo na podlagi prvega odstavka točke I5.2 (Priloga 1) tega akta.
83. člen
Če agencija ugotovi, da so znotraj regulativnega obdobja nastale bistvene spremembe pri poslovanju sistemskega operaterja,
lahko spremeni regulativni okvir že med regulativnim obdobjem.
84. člen
Agencija nadzoruje in presoja resničnost in točnost podatkov, ki so jih posredovali sistemski operaterji za namene določitve
upravičenih stroškov in izvajanja regulativnega nadzora. Če agencija ugotovi, da posredovani podatki niso skladni z veljavno
metodologijo, ugotovljena odstopanja upošteva pri določitvi omrežnine za naslednje regulativno obdobje. Če agencija ugotovi,
da posredovani podatki niso pravilni, se pri določitvi omrežnine za naslednje regulativno obdobje kot odbitna postavka dodatno
upošteva en odstotek dejanskih upravičenih stroškov leta, za katerega je ugotovljena nepravilnost.
III METODOLOGIJA ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
85. člen
Metodologija za obračunavanje omrežnine v povezavi z metodologijo za določitev omrežnine zagotavlja porazdelitev upravičenih stroškov, ki se pokrivajo iz omrežnine na posamezne odjemne skupine v odvisnosti od stroškov, ki jih posamezna skupina
povzroča v omrežju.
1 Metoda za obračun omrežnine
86. člen
Za obračunavanje omrežnine se uporablja netransakcijska metoda poštne znamke, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk, ki jih plačujejo končni odjemalci na celotnem območju Republike Slovenije v okviru posamezne odjemne skupine oziroma
skupine končnih odjemalcev.
Metoda iz prejšnjega odstavka velja za vse napetostne nivoje in za vse končne odjemalce, razvrščene v isto odjemno skupino
oziroma skupine končnih odjemalcev, razen pri obračunavanju omrežnine, kot je določeno v 111. členu tega akta.
Za razdelitev stroškov po napetostnih nivojih se uporablja bruto pristop za prenosno in distribucijsko omrežje. Ta upošteva
načrtovane upravičene stroške sistemskega operaterja prenosnega in distribucijskega omrežja, ki se pokrivajo iz omrežnine.
Končni odjemalec, priključen na SN, in končni odjemalec, priključen na NN, krije tudi sorazmeren delež upravičenih stroškov višjih
napetostnih nivojev.
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2 Tarifne postavke za omrežnino

87. člen
Za pokrivanje upravičenih stroškov sistemskega operaterja prenosnega in distribucijskega omrežja, ki se pokrivajo iz omrežnine, so določene tarifne postavke za obračunavanje:
– omrežnine za prenosno omrežje,
– omrežnine za distribucijsko omrežje,
– omrežnine za sistemske storitve,
– omrežnine za posebno sistemsko storitev in
– omrežnine za priključno moč.
3 Obračunavanje omrežnine
3.1 Odjemne skupine in obračunski elementi
88. člen
Pri obračunavanju omrežnine sistemski operater upošteva uvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino, ločeno za vsako
prevzemno-predajno mesto. Sistemski operater uvrsti končnega odjemalca v odjemno skupino upoštevaje njegovo uvrstitev glede
na napetostni nivo (VN, SN, NN), način priključitve (zbiralke, izvod), režim obratovanja (obratovalne ure) in vrsto odjema.
89. člen
Sistemski operater obračuna omrežnino na podlagi obračunskih elementov:
– obračunske moči,
– prevzete električne (delovne) energije in
– čezmerno prevzete jalove energije.
90. člen
Za uvrščanje končnega odjemalca v skupino končnih odjemalcev in odjemno skupino se uporabljajo naslednji napetostni
nivoji:
Oznaka

Okrajšava

Nazivna napetost

Visoka napetost

VN

400 kV, 220 kV, 110 kV

Srednja napetost

SN

35 kV, 20 kV, 10 kV

Nizka napetost

NN

400 / 230 V

91. člen
Pri končnih odjemalcih, ki so razvrščeni po napetostnih nivojih prevzemno-predajnega mesta v odjemne skupine na VN, SN
in NN in se jim moč meri, se tarifne postavke za del omrežnine za prenosno in distribucijsko omrežje delijo po sezonah.
VS – višja sezona:

januar, februar, marec, oktober, november, december

NS – nižja sezona:

april, maj, junij, julij, avgust, september

92. člen
Po dnevnem času se tarifne postavke za omrežnino za prenosno in distribucijsko omrežje delijo na:
– konične tarifne postavke v času KT (za končne odjemalce na VN in SN, ki uporabljajo merilne naprave za evidentiranje
15-minutne konične obremenitve),
– višje dnevne tarifne postavke v času VT in
– nižje dnevne tarifne postavke v času MT.
Višje dnevne tarifne postavke (VT) se obračunavajo od ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00. V obdobju, ko velja poletni čas,
se za končnega odjemalca, ki nima krmilne naprave z možnostjo programske nastavitve prilagajanja na poletni čas, višje dnevne
tarifne postavke obračunavajo od 7.00 do 23.00.
Nižje dnevne tarifne postavke (MT) se obračunavajo v preostalem času in ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih od
00.00 do 24.00. Če končni odjemalec nima ustrezne krmilne naprave, ki bi evidentirala porabo električne energije v času MT ob
sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, se upošteva čas MT glede na sposobnost prilagoditve naprave registraciji odjema ob
sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.
Če se končni odjemalec odjemne skupine na NN ne odloči za dvotarifni način obračuna omrežnine, se mu omrežnina obračunava po enotarifnem načinu (ET).
Ure konične dnevne tarifne postavke (KT) določa sistemski operater prenosnega omrežja vsako leto do 15. oktobra za leto
vnaprej in jih objavi na svojih spletnih straneh.
Krmilne stikalne ure za preklop dvotarifnih oziroma tritarifnih števcev, ki jih ni mogoče daljinsko nastaviti, so stalno nastavljene
po srednjeevropskem času in se ob prehodu na poletno računanje časa ne pomaknejo za uro naprej.
Za končne odjemalce na VN in končne odjemalce na SN, ki uporabljajo merilne naprave za evidentiranje 15-minutne konične
obremenitve, veljajo ure KT za čas, ko veljajo konične dnevne tarifne postavke za uporabo elektroenergetskih omrežij. Ure KT
veljajo le ob delavnikih, od ponedeljka do petka, in trajajo:
– v času VS šest ur na dan in
– v času NS štiri ure na dan.
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93. člen
Sistemski operater uvrsti končnega odjemalca, ki se mu moč meri, v odjemno skupino enkrat na leto na podlagi letnih obratovalnih ur.
94. člen
Sistemski operater uvrsti končnega odjemalca v odjemno skupino »priključitev na zbiralke, razdelilna transformatorska postaja
(RTP) oziroma transformatorska postaja (TP)«, če so izpolnjeni pogoji, da je:
– priključen z lastnim vodom na zbiralke SN v RTP oziroma zbiralke NN v TP sistemskega operaterja,
– izvedena ustrezna meritev na prevzemno-predajnem mestu,
– izpolnjen kriterij minimalne priključne moči (P):
a) P ≥ 8 MW (na nivoju SN – zbiralke SN) in
b) P ≥ 130 kW (na nivoju NN – zbiralke NN).
Ne glede na tretjo alinejo prejšnjega odstavka tega člena, lahko sistemski operater končnemu odjemalcu prizna nižji kriterij
priključne moči, če ta utemelji potrebo po višji stopnji zanesljivosti napajanja in kakovosti napetosti.
Nižji kriterij priključne moči velja tudi za obstoječega končnega odjemalca, uvrščenega v odjemno skupino priključitev na
zbiralkah.
95. člen
Za proizvodne naprave iz obnovljivih virov in proizvodne naprave s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim
izkoristkom, ki imajo moč manjšo od 50 kW in so priključene na prevzemno-predajnih mestih, sistemski operater pri obračunu
omrežnine ne obračuna obračunske moči.
96. člen
Na prevzemno-predajnih mestih, ki so namenjena izključno delovanju siren za obveščanje in alarmiranje prebivalstva, sistemski operater pri obračunu omrežnine ne obračuna obračunske moči.
97. člen
Pri določanju priključne moči, ugotavljanju mesečne obračunske moči ter prevzete električne energije se kilovati (kW), kilovatne ure (kWh) in prevzeta jalova energija (kvarh) zaokrožujejo na cela števila.
98. člen
Pri spremembi vrednosti tarifnih postavk za omrežnino med mesecem se pri končnem odjemalcu, ki nima daljinskega merjenja električne energije, obračunski elementi iz 89. člena tega akta za koledarski mesec obračunajo sorazmerno s številom dni
veljavnosti posamezne tarifne postavke.
99. 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.
Pri priključitvah merilnih mest za določen čas sistemski operater obračuna obračunsko moč sorazmerno številu dni uporabe
omrežja.
100. člen
Proizvajalec električne energije, ki je priključen na omrežje sistemskega operaterja, plača omrežnino za prevzem električne
energije iz omrežja glede na določbe tega akta.
101. člen
Če je merjenje električne energije pri končnem odjemalcu 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

Delež izgub (%)

Faktor izgub

T ≥ 6000 ur

1

1,01

6000 > T ≥ 2500 ur

3

1,03

T < 2500 ur

5

1,05

3.2 Ugotavljanje obračunske moči
102. 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 največjih 15-minutnih povprečnih moči v obračunskem
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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 manjša od 15 odstotkov treh največjih 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 največjih 15-minutnih povprečnih moči,
doseženih v času zunaj KT oziroma VT;
– pri končnem odjemalcu z merilno napravo, ki evidentira največjo doseženo 15-minutno povprečno moč v obdobju med
dvema odčitavanjema, ločeno za VT in MT, se obračunska moč ugotavlja kot največja povprečna 15-minutna moč v času VT
obračunskega meseca. Če končni odjemalec v času VT doseže obračunsko moč, ki je manjša od 15 odstotkov dosežene moči v
času MT, se mu obračuna 15 odstotkov dosežene moči v času MT.
Pri končnem odjemalcu na NN, ki se mu moč ugotavlja s pripravo za preprečevanje prekoračitev dogovorjene obremenitve,
se priključna in obračunska moč določata na podlagi naslednje tabele:
Gospodinjski odjem
Nazivna
jakost omejevalca toka

Enofazni priključek

Trifazni priključek

(A)

Priključna
moč (kW)

Obračunska
moč (kW)

Priključna
moč (kW)

Obračunska
moč (kW)

16

3

3

11

7

20

5

3

14

7

25

6

6

17

10

32

7

7

22

22

35

8

7

24

24

40

-

-

28

28

50

-

-

35

35

63

-

-

43

43

Odjem na NN brez merjene moči
Nazivna
jakost omejevalca toka

Enofazni priključek

Trifazni priključek

(A)

Priključna
moč (kW)

Obračunska
moč (kW)

Priključna
moč (kW)

Obračunska
moč (kW)

16

3

3

11

11

20

5

5

14

14

25

6

6

17

17

32

7

7

22

22

35

8

8

24

24

40

-

-

28

28

50

-

-

35

35

63

-

-

43

43

80

-

-

-

55

100

-

-

-

69

125

-

-

-

86

160

-

-

-

110

200

-

-

-

138

Pri priključevanju novih odjemalcev gospodinjskega odjema in odjema na NN brez merjene moči se uporabljajo standardne
vrednosti omejevalca toka.
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103. 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.
3.3 Tarifna priloga
104. člen
Na podlagi določil tega akta je sistem uvrščanja končnih odjemalcev v posamezne odjemne skupine za namene obračunavanje omrežnine določen v naslednji prilogi:
odjemna skupina
napetostni
način
nivo
priključitve

vrsta odjema
T ≥ 6000 ur

VN

6000 > T ≥ 2500 ur
T < 2500 ur

zbiralke SN
SN

T ≥ 2500 ur
T < 2500 ur
T ≥ 2500 ur
T < 2500 ur

zbiralke NN

NN

T ≥ 2500 ur
T < 2500 ur
T ≥ 2500 ur
T < 2500 ur
brez merjenja moči
gospodinjstvo
javna razsvetljava

tarifne postavke
sezona

obračunska moč
(EUR/kW/mesec)

prevzeta delovna energija (EUR/kWh)
KT

VT

MT

ET

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

Okrajšave pomenijo :
ET
KT
MT
NN
NS
SN
T
VN
VS
VT

- enotna dnevna tarifna postavka
- konična dnevna tarifna postavka
- manjša dnevna tarifna postavka
- nizka napetost
- nižja sezona
- srednja napetost
- letne obratovalne ure
- visoka napetost
- višja sezona
- višja dnevna tarifna postavka
3.4 Obračunavanje omrežnine za posebno sistemsko storitev

105. 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. Sistemski operater jo ugotavlja in mesečno 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 SOPO ugotavlja čezmerno prevzeto jalovo energijo za SODO
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.
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Glede na lokalne razmere v elektroenergetskem sistemu se lahko uporabnik omrežja pogodbeno dogovori s sistemskim
operaterjem o morebitni kompenzaciji jalove energije, ki ustreza faznemu faktorju cos fi > 0,95 induktivno, in plačilu zanjo.
3.5 Obračunavanje omrežnine za priključno moč
106. člen
Ob sklenitvi pogodbe o priključitvi za povečanje priključne moči plača obstoječi končni odjemalec za dodatno priključno moč iz
soglasja za priključitev na omrežje omrežnino za priključno moč v enkratnem znesku. Vsak novi končni odjemalec plača omrežnino
za priključno moč v enkratnem znesku za priključno moč iz soglasja za priključitev na omrežje.
107. člen
Znesek omrežnine za priključno moč je odvisen od uvrstitve končnega odjemalca v skupino končnih odjemalcev in priključne
moči.
108. člen
Omrežnina za priključno moč končnega odjemalca se obračunava na podlagi faktorja skupine končnega odjemalca in omrežnine za priključno moč na način:

SO = Faktor * S ,,
kjer so:
SO
Faktor
S

omrežnina za priključno moč končnega odjemalca v EUR/kW priključne moči;
faktor prikazuje razmerje stroškov, potrebnih za ojačitev elektroenergetskega omrežja za posamezno skupino
končnih odjemalcev na različnih napetostnih nivojih zaradi priključitev novih končnih odjemalcev ali povečanja moči
obstoječih končnih odjemalcev;
omrežnina za priključno moč v EUR/kW priključne moči.

Faktorji skupin končnih odjemalcev so:
Skupina končnih odjemalcev

Faktor

Odjem na VN

1,10

Odjem na SN

2,13

Odjem na NN z merjenjem moči

2,54

Odjem na NN brez merjenja moči

1,78

Gospodinjski odjem

1,00

Priključna moč pri končnem odjemalcu na NN brez merjenja moči se določi na podlagi tabele iz 102. člena tega akta.
Če končni odjemalec elektroenergetskega omrežja:
– poveča obstoječo priključno moč v isti odjemni skupini končnih odjemalcev ali
– spremeni svojo uvrstitev iz skupine gospodinjski odjem v skupino odjem NN brez merjenja moči ali
– spremeni svojo uvrstitev iz skupine odjem NN brez merjenja moči v skupino odjem NN z merjenjem moči ali
– spremeni svojo uvrstitev iz skupine odjem na SN v skupino odjem NN z merjenjem moči ali
– spremeni svojo uvrstitev iz skupine odjem na VN v skupine odjem na SN ali odjem NN z merjenjem moči ali odjem NN
brez merjenja moči,
– razdeli prevzemno-predajno mesto na več prevzemno-predajnih mest z manjšo priključno močjo,
se omrežnina za priključno moč izračuna kot razlika med omrežnino za priključno moč iz novega soglasja za priključitev in omrežnine za priključno moč iz predhodnega soglasja za priključitev.
Omrežnina za priključno moč se po izvedbi priključitve ne vrača.
109. člen
Za novega končnega odjemalca, priključenega na NN, ki se mu moč ugotavlja s pripravo za preprečevanje prekoračitev
dogovorjene obremenitve, sistemski operater pri izdaji soglasja za priključitev upošteva najnižjo priključno moč 6 kW za enofazni
priključek in 14 kW za trifazni priključek.
110. člen
Proizvajalec električne energije, ki se priključi na prevzemno-predajnem mestu, plača za prevzem električne energije iz
omrežja omrežnino za priključno moč. Sistemski operater uvrsti odjem proizvajalca glede na skupino končnih odjemalcev, določeno
v 108. členu tega akta.
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4 Metodologija za obračunavanje omrežnine za odjemalce, ki kupujejo električno energijo iz proizvodnih naprav
iz obnovljivih virov energije ter soproizvodnje z visokim izkoristkom do nazivne moči 10 MW
111. člen
V omrežnini, ki jo plačajo končni odjemalci za električno energijo iz proizvodnih naprav električne energije iz obnovljivih virov
energije ter soproizvodnje z visokim izkoristkom do nazivne moči 10 MW, za katero so pridobljena potrdila o izvoru in jo proizvajalci
prodajajo samostojno na trgu, se upoštevajo le minimalni stroški omrežnine.
Končni odjemalec, ki porabljeno električno energijo pogodbeno zagotovi z nakupom električne energije od proizvajalca iz
prejšnjega odstavka tega člena, je upravičen do znižanja omrežnine v delu, ki se nanaša na uporabo prenosnega omrežja, če je
priključen na NN ali SN omrežje, ki se v normalnem obratovalnem stanju napaja prek iste razdelilne transformatorske postaje s
transformacijo z VN na SN kot NN ali SN omrežje, na katero je priključen proizvajalec.
Olajšave iz prejšnjega odstavka veljajo le za končne odjemalce, ki celotne potrebe po električni energiji v obračunskem
obdobju pokrivajo iz proizvodnih naprav iz prvega odstavka tega člena.
Proizvajalec iz prvega odstavka tega člena mora obvestiti SODO o pogodbah, ki jih ima sklenjene neposredno s končnimi
odjemalci. SODO obračuna odjemalcu iz prejšnjega odstavka tega člena omrežnino skladno z določili drugega odstavka tega
člena.
Znižanje obračuna omrežnine se upošteva samo za količine, ki so bile proizvedene v proizvodnih napravah iz prvega odstavka
tega člena in dobavljene končnemu odjemalcu.
5 Zaračunavanje in plačevanje omrežnine
112. člen
Sistemski operater ali tretja oseba v imenu in za račun sistemskega operaterja končnemu odjemalcu na računu zaračuna in
izkaže omrežnino na podlagi obračunskih elementov, navedenih v 89. členu tega akta, ločeno od drugih postavk.
113. člen
Končni odjemalec ali dobavitelj s sklenjeno pogodbo, na podlagi katere plačuje omrežnino za končnega odjemalca dobavitelj,
plača omrežnino sistemskemu operaterju v 15 dneh od datuma izstavitve računa sistemskega operaterja.
114. člen
SODO mesečno posreduje SOPO in agenciji izvirne podatke o močeh in količinah električne energije, zaračunane končnim
odjemalcem, in sicer do osmega delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. SODO mora mesečne podatke o količinah,
ki se nanašajo na pretekla obdobja in so bile v mesecu za katerega poroča, zaračunane končnim odjemalcem, prikazati ločeno
po posameznih obdobjih, za katera so veljale različne tarifne postavke.
115. člen
SOPO mesečno posreduje agenciji:
– izvirne podatke o obračunanih in zaračunanih močeh in količinah električne energije končnim odjemalcem,
– podatke o realiziranih prihodkih iz naslova medsebojnih nadomestil med sistemskimi operaterji prenosnega omrežja (mehanizem ITC) in
– podatke o realiziranih prihodkih od prezasedenosti,
in sicer do desetega delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
116. člen
SOPO do 30. oktobra tekočega leta prav tako agenciji posreduje načrt prihodkov od prezasedenosti in načrt njihove porabe
za naslednje leto.
SOPO je dolžan do 31. marca tekočega leta agenciji posredovati poročilo o izvedenih investicijah preteklega leta, ki so se
financirale iz prihodkov od prezasedenosti. Poročilo mora vsebovati vrednostno primerjavo glede na potrjen načrt prihodkov od
prezasedenosti njihove porabe ter vsebinsko obrazložitev odstopanj.
117. člen
Agencija lahko kadarkoli preveri resničnost in točnost posredovanih izvirnih podatkov o količini in obračunski moči zaračunane
uporabe elektroenergetskih omrežij končnim odjemalcem.
118. člen
SODO skladno s predpisi najpozneje do 30. novembra v koledarskem letu sklene pogodbo o dostopu do prenosnega omrežja
s SOPO za prihodnje leto.
Pogodba o dostopu iz prejšnjega odstavka tega člena vsebuje tudi:
– mesečne načrtovane količine električne energije in moči po posameznih odjemnih skupinah za končne odjemalce, priključene na distribucijsko omrežje SODO,
– tarifne postavke za obračunavanje omrežnine, ki skladno s tem aktom ter drugimi veljavnimi predpisi pripadajo sistemskemu
operaterju prenosnega omrežja,
– način ugotavljanja dejanskih podatkov iz prve alineje tega odstavka in
– način in pogostnost ter roke izstavljanja računov.
119. člen
Mesečni obračun uporabe prenosnega omrežja za pretekli mesec opravi SOPO do desetega delovnega dne v tekočem
mesecu na podlagi končnih podatkov.
SODO poravna obveznosti za omrežnino najpozneje v osemnajstih dneh od datuma izstavitve računa.
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120. člen
Reguliranje s kompenzacijami iz 53. člena in 56. člena tega akta se začne izvajati 1. januarja 2012.
121. člen
V času poskusnega obratovanja in za obdobje 12 mesecev od pričetka rednega obratovanja črpalne elektrarne je SOPO
dolžan izvajati podrobni monitoring porabe in proizvodnje delovne in jalove energije in ga mesečno posredovati agenciji.
Vrednotenje vplivov na omrežnino, ki ga izvaja agencija na podlagi podatkov SOPO in črpalne elektrarne, se izvaja v času
poskusnega obratovanja in 12 mesecev od začetka rednega obratovanja.
SOPO prične obračunavati omrežnino po obračunskih elementih za črpalni režim obratovanja črpalne elektrarne 90 dni po
zaključenem vrednotenju vplivov.
122. člen
Odgovorni bilančne skupine ali podskupine, v okviru katere deluje črpalna hidroelektrarna, je v primeru izpada v črpalnem
režimu v času iz prvega odstavka 121. člena dolžan brezplačno zagotoviti potrebno znižanje proizvodnje električne energije v
elektroenergetskem sistemu.
123. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za
določitev omrežnine za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št. 121/05, 126/08 in 113/09), uporablja pa se do 31. decembra
2010 razen določbe 84. člena in Priloga 1 – Izhodišča in parametri za določitev omrežnine za elektroenergetska omrežja v regulativnem obdobju 2006–2008, ki se zaradi izvedbe regulativnega nadzora uporabljata do 31. oktobra 2011.
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih
faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin (Uradni list RS, št. 111/07 in 126/08), uporablja pa se do 31. decembra 2010.
124. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 111-1/2010-96/EE
Maribor, dne 19. julija 2010
EVA 2010-2111-0082

Priloga

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.
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Priloga 1

IZVEDBENI KRITERIJI IN PARAMETRI ZA DOLOČITEV
OMREŽNINE ZA ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE IN
UGOTAVLJANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV
V REGULATIVNEM OBDOBJU 1. 1. 2011–31. 12. 2012

I DEJAVNOST SODO
1

Splošno

Regulativno obdobje traja od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2012 .
Agencija pri določitvi regulativnega okvira za navedeno regulativno obdobje upošteva
tudi odstopanja od regulativnega okvira za obdobje od 1. januarja 2004 do 31.
decembra 2009 za vse izvajalce, ki so v tem obdobju izvajali dejavnost SODO,
oziroma skupni ugotovljeni primanjkljaj omrežnine.
Ker so dejavnost obvezne GJS SODO v obdobju do vključno 30. junija 2007 izvajala
distribucijska podjetja Elektro Celje, d. d., Elektro Primorska, d. d., Elektro Gorenjska,
d. d., Elektro Ljubljana, d. d., in Elektro Maribor, d. d., je agencija celotne upravičene
stroške za to obdobje, ugotavljala na podlagi podatkov o izvajanju GJS v navedenih
distribucijskih podjetjih.

2

Ugotavljanje upravičenih stroškov

2.1

2.1.1

Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, ki se ne pokrivajo
iz drugih prihodkov
Ugotavljanje nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja

Načrtovani nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja so določeni skladno z 19.
členom tega akta.
Načrtovani nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja SODO za leto 2010 so
določeni tako, da so dejanski upravičeni nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja
za leto 2009 (v katerih je bila upoštevana načrtovana inflacija let 2006, 2007 in 2008),
ki jih je določila agencija:
− povečani za zahtevano dodatno učinkovitost za zadnje leto regulativnega
obdobja 2006-2008 zaradi usmeritve vlade iz decembra 2005 ob prevzemu
evra,
− zmanjšani za 90 odstotkov dejansko realiziranih drugih prihodkov za leto
2009 (brez prihodkov od odškodnin zavarovalnic),
− zmanjšani za realizirane stroške zavarovalnih premij za leto 2009 in

45

Stran

−

9022 /

Št.

59 / 23. 7. 2010

Uradni list Republike Slovenije

povečani za razliko med dejansko in načrtovano inflacijo let 2006, 2007 in
2008 ter dejansko inflacijo leta 2009.

Skladno z drugim in tretjim odstavkom te točke izračunani načrtovani
nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja so prilagojeni za vpliv:
− spremembe porabljene/zaračunane električne energije med leti 2009 in 2010.
Navedena sprememba je ovrednotena s 50-odstotnim vplivom na navedene
stroške in
− načrtovane inflacije v letu 2010.
Tako izračunani načrtovani stroški delovanja in vzdrževanja za leto 2010 so podlaga za
določitev načrtovanih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za potrebe
regulativnega obdobja 2011–2012.
V izračunu načrtovanih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za posamezna
leta v regulativnem obdobju 2011–2012 se upošteva vpliv:
− načrtovane inflacije za zadevno leto,
− zahtevane učinkovitosti in
− letne spremembe teh stroškov zaradi števila končnih odjemalcev in zaradi
porabljene električne energije. Pri tem se sprememba števila končnih
odjemalcev
ovrednoti
s
30-odstotnim
vplivom
in
sprememba
porabljene/zaračunane električne energije z 20-odstotnim vplivom na
načrtovane stroške delovanja in vzdrževanja.
Podatke o letni spremembi načrtovanih nadzorovanih stroškov, ki je bila izračunana
skladno s prejšnjim odstavkom, agencija posreduje SODO v računalniškem modelu iz
80. člena tega akta.
2.1.2

Ugotavljanje zahtevane učinkovitosti (faktor U)

Agencija v regulativnem obdobju 2011–2012 od SODO zahteva letno zniževanje
nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za učinek splošne načrtovane stopnje
produktivnosti gospodarstva, ki znaša 1,5 odstotka (vir: Pomladanska napoved
gospodarskih gibanj 2009).

2.2

Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja

Načrtovani nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja SODO so načrtovani v višini
realiziranih stroškov v letu 2009 in zajemajo stroške zemljiških, vodnih in drugih
prispevkov, izdatke za varstvo okolja ter rente in odškodnine, ki ne povečujejo
nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev SODO, in prevrednotovalne
poslovne odhodke v zvezi s terjatvami do kupcev zaradi prisilnih poravnav in stečajev.
Stroški zavarovalnih premij so načrtovani v višini realiziranih stroškov zavarovalnih
premij v letu 2009.

2.3

Stroški električne energije za izgube v omrežju

Izračun upravičenih stroškov električne energije za izgube v omrežju temelji na vnaprej
opredeljenem odstotku priznanih izgub glede na načrtovane količine porabe električne
energije pri končnih odjemalcih na distribucijskem omrežju v letih 2011–2012 in
46
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upoštevanju povprečja cen električne energije na EEX (www.eex.de) v drugi četrtini
leta 2010, in to na terminskih trgih za produkta pasovne in vršne energije. V priznani
letni ceni je upoštevan 70-odstotni delež cene za pasovno energijo in 30-odstotni delež
cene za vršno energijo, kar izhaja iz razmerja povprečnega dnevnega diagrama porabe
električne energije v Sloveniji. Odstotek priznanih izgub je po posameznih območjih
distribucijskega omrežja različen.
Priznana cena za leto 2011 znaša 56,32 EUR/MWh in 59,51 EUR/MWh za leto 2012.
SODO se priznajo stroški električne energije za izgube z upoštevanjem 5,74-odstotnih
količinskih izgub v letu 2011 ter 5,68-odstotnih količinskih izgub v letu 2012 glede na
načrtovane količine porabe električne energije pri končnih odjemalcih.

2.4

Amortizacija

Amortizacija je izračunana po amortizacijskih stopnjah iz stanja sredstev dejavnosti
SODO na dan 31. decembra 2009.
Za naložbe v sredstva pa je amortizacija izračunana ob upoštevanju 2,86-odstotne
amortizacijske stopnje. V predvidenem prvem letu vključitve vrednosti naložb v
regulativno bazo sredstev se kot načrtovani strošek upošteva le polovica vrednosti
amortizacije. Amortizacija naložb v sredstva se v posameznem letu upošteva glede na
vključitev le teh v regulativno bazo sredstev.
Amortizacija vključuje tudi amortizacijo brezplačno pridobljenih sredstev, sredstev,
pridobljenih s sovlaganji, in sredstev, financiranih iz povprečnih stroškov priključevanja
in omrežnine za priključno moč.

2.5

Donos na sredstva

Donos na sredstva je izračunan na podlagi povprečne vrednosti regulativne baze
sredstev, in sicer ločeno za:

−

−

obstoječo energetsko infrastrukturo (na dan 31. decembra 2010) in ostala
sredstva (obstoječa na dan 31. decembra. 2010 in nova), potrebna za
izvajanje GJS ter priznano višino čistih obratnih sredstev z upoštevanjem
tehtanega povprečnega stroška kapitala (TPSK), ki znaša 4,13 odstotka (pred
obdavčitvijo), in izhaja iz regulativnega obdobja 2006 – 2008 in
za novo energetsko infrastrukturo z upoštevanjem tehtanega povprečnega
stroška kapitala (TPSK), ki znaša 7,80 odstotka (pred obdavčitvijo).

Pri izračunu TPSK se upoštevata ciljno razmerje 40 odstotkov lastniškega kapitala in 60
odstotkov dolžniškega kapitala.
Pri izračunu TPSK za novo energetsko infrastrukturo se upošteva efektivna davčna
stopnja v višini, ki izhaja iz ekonomsko upravičenega oziroma davčno optimalnega
poslovanja podjetja, in načrtovana stopnja inflacije po podatkih Evropske centralne
banke v višini 2 odstotkov. Agencija je pri izračunu TPSK upoštevala efektivno davčno
stopnjo v višini 10 odstotkov.
Regulativna baza sredstev je izračunana skladno z določili 28. člena in 29. člena
tega akta.
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Obstoječa sredstva na dan 31. december 2010 so:
− energetska infrastruktura in ostala sredstva, potrebna za izvajanje GJS na
dan 31. december 2009,
− 70-odstotkov vrednosti načrtovanih naložb v sredstva v letu 2010 in
− celotna vrednost investicij v teku na dan 31. december 2009.
Nova sredstva so načrtovane naložbe v sredstva po veljavnih načrtih razvoja omrežij za
obdobje 2009–2018, ki so vključene v regulativno bazo sredstev, kot sledi:
− 70 odstotkov vrednosti načrtovanih naložb je vključenih v letu načrtovane
naložbe (t) in
− 30 odstotkov vrednosti načrtovanih naložb pa je vključenih v regulativno
bazo sredstev v naslednjem letu (t+1).
V regulativno bazo sredstev niso vključena sredstva, na katera se ne priznava
donos (brezplačno prevzeta sredstva in sredstva pridobljena s sovlaganji.
V izračunu priznane višine čistih obratnih sredstev je upoštevana samo
povprečna vrednost zalog leta 2009.

2.6

Drugi stroški, katerih vir za pokrivanje so drugi prihodki

Ti stroški se nanašajo na izvajanje tistih storitev SODO, katerih stroški se ne krijejo iz
omrežnine in iz presežka omrežnine, temveč iz prihodkov iz prve in sedme alineje 75.
člena tega akta. Agencija v postopku regulativnega nadzora kot upravičene stroške
upošteva te stroške največ do višine prihodkov iz prve in sedme alineje 75. člena tega
akta.
Izhodišče za določitev načrtovanih drugih stroškov, katerih vir za pokrivanje so drugi
prihodki, so dejansko realizirani drugi prihodki iz prve in sedme alineje 75. člena tega
akta za leto 2009, ki jih je določila agencija. Navedeni stroški se povečajo za
načrtovano inflacijo leta 2010.
Tako izračunani načrtovani drugi stroški, katerih vir za pokrivanje so drugi prihodki, so
podlaga za določitev teh stroškov za potrebe regulativnega obdobja 2011–2012. Za
posamezna leta regulativnega obdobja 2011-2012 se upošteva vpliv načrtovane
inflacije za zadevno leto.

2.7

Načrtovane naložbe v sredstva

Agencija v postopku ugotavljanja povprečne regulativne baze sredstev v
regulativnem obdobju 2011–2012 in za leto 2010 upošteva načrtovane vrednosti
naložb v sredstva po veljavnih načrtih razvoja omrežij za obdobje 2009–2018.

2.8

Primanjkljaj omrežnine

Pri izračunu celotnih upravičenih stroškov je upoštevan skupni primanjkljaj omrežnine
za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2009, in sicer tako, da je skupni
znesek primanjkljaja porazdeljen na leti 2011 in 2012 po polovicah.

2.9

Upoštevanje drugih virov financiranja pri določitvi omrežnine
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2.9

Upoštevanje drugih virov financiranja pri določitvi omrežnine

2.9.1

Prihodki iz omrežnine za priključno moč

Ocena načrtovanih prihodkov SODO iz naslova omrežnine za priključno moč temelji na:
48
- oblikovanih dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah za povprečne stroške
priključevanja v letih 2006, 2007, 2008, 2009 in načrtu 2010 ter njihovi odpravi v
višini 3,33 odstotka na leto in
- načrtovanih dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah omrežnine za priključno moč
v letih 2011 in 2012 in njihovi odpravi v višini 3,33 odstotka na leto po letu njihovega
oblikovanja.
2.9.2

Prihodki od brezplačno prevzetih opredmetenih osnovnih sredstev in
sovlaganj

Ocena načrtovanih prihodkov temelji na obračunani amortizaciji navedenih sredstev,
obstoječih na dan 31. decembra 2009.
2.9.3

Drugi prihodki

Drugi načrtovani prihodki zajemajo oceno vseh drugih prihodkov, ki nastajajo pri
izvajanju dejavnosti SODO.
Agencija pri pripravi regulativnega okvira druge prihodke iz prve in sedme alineje 75.
člena tega akta načrtuje v višini 90 odstotkov načrtovanih stroškov iz točke 2.6.

3

Napoved porabe električne energije in moči

Napoved porabe električne energije pri končnih odjemalcih v letih 2011–2012 temelji
na oceni SODO in agencije po posameznih območjih distribucijskega omrežja in
predstavlja povprečno letno 1,7-odstotno rast na ravni SODO .

4

Upoštevanje makroekonomskih parametrov

Napoved inflacije za leta regulativnega obdobja 2011-2012 in za leto 2010, ki se
upošteva pri preračunu nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za posamezno
leto regulativnega obdobja, je povzeta iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj
(UMAR, 2010).
Uporabljeni odstotki napovedane inflacije (I-XII/I-XII povprečje leta) so razvidni iz
spodnje tabele:
Leto Načrtovana inflacija
2010
1,3
2011
1,6
2012
2,3
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Pravila za ugotavljanje dejanskih upravičenih stroškov in
dejansko realiziranih virov za posamezno leto regulativnega
obdobja
Ugotavljanje dejansko realiziranih virov za pokrivanje
upravičenih stroškov

Dejansko realizirana omrežnina so zaračunani zneski omrežnine za distribucijsko
omrežje in omrežnine za posebne sistemske storitve.
Dejansko realizirani drugi prihodki se ugotovijo tako, da se od celotnih prihodkov (ki so
zmanjšani/povečani za primanjkljaj/presežek omrežnine preteklih let) odštejejo:
– prihodki od prodaje električne energije,
– omrežnina iz prvega odstavka te točke,
– prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov,
– sprememba vrednosti zalog,
– finančni prihodki,
– prevrednotovalni poslovni prihodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in
opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki se nanašajo na elektroenergetsko
infrastrukturo,
– prevrednotovalni poslovni prihodki v zvezi s terjatvami zaradi stečajev in prisilnih
poravnav,
– prihodki, povezani s povprečnimi stroški priključevanja in omrežnino za priključno
moč ter brezplačno prevzetimi sredstvi in sovlaganji,
– prihodki iz naslova dodatka za delovanje agencije in organizatorja trga in
– odškodnine od zavarovalnic.
Tako ugotovljeni drugi prihodki iz prejšnjega odstavka se upoštevajo v višini 90
odstotkov.
Realizirani prihodki, povezani s povprečnimi stroški priključevanja in omrežnine za
priključno moč, brezplačno prevzetimi sredstvi, sovlaganji v posameznem letu, so
dejansko realizirani drugi prihodki iz 5. alineje 75. člena tega akta.
Realizirani prevrednotovalni poslovni prihodki v zvezi s terjatvami zaradi stečajev in
prisilnih poravnav v posameznem letu, so dejanski upravičeni drugi prihodki iz 6.
alineje 75. člena tega akta.

5.2

Dejanski upravičeni stroški

Dejanski upravičeni nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, ki se pokrivajo iz
omrežnine, se ugotovijo na podlagi načrtovanih upravičenih nadzorovanih stroškov ob
upoštevanju vpliva dejanskega števila končnih odjemalcev in dejanskih količin
porabljene električne energije, zaračunane končnim odjemalcem.
Dejanski upravičeni nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja so:
– realizirani stroški iz prvega odstavka 20. člena tega akta,
– razlika med realiziranimi stroški škod, ki so posledica vplivov narave, in
odškodninami zavarovalnic v zvezi z navedenimi škodami. Razlika se prizna samo
za ustrezno zavarovana sredstva, za katera sistemski operater dokaže, da ni prejel
odškodnine, ki bi v celoti pokrila nastalo škodo in
50
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razlika med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki in prihodki v zvezi z
neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi, če se nanašajo na
elektroenergetsko infrastrukturo in če sistemski operater dokaže njihovo
upravičenost.

Dejanski upravičeni stroški električne energije za izgube v omrežju se ugotavljajo na
podlagi dejanskih količin električne energije, zaračunane končnim odjemalcem, in
določil v drugem odstavku točke 2.3 poglavja I te priloge, kjer je opredeljen odstotek
priznanih izgub in priznana cena za nakup električne energije za izgube.
Dejanski upravičeni stroški amortizacije sredstev so enaki realiziranim stroškom
amortizacije, pri čemer amortizacijske stopnje ne smejo presegati davčno priznanih
stopenj.
Dejanski reguliran donos se ugotavlja ločeno za:
– novo energetsko infrastrukturo in
– obstoječo energetsko infrastrukturo, ostala sredstva (obstoječa in nova) in
povprečno vrednost zalog.
Dejanski reguliran donos se izračuna na podlagi tehtanega povprečnega stroška
kapitala, določenega v točki 2.5 poglavja I te priloge, in povprečne regulativne baze
sredstev, izračunane na podlagi določil tega akta in stanja v poslovnih knjigah.
Sistemski operater je dolžan od dneva uveljavitve tega akta zagotoviti ločeno analitično
evidenco za nove naložbe v energetsko infrastrukturo.
Dejanski upravičeni stroški sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, katerih vir
za pokrivanje so drugi prihodki, so upravičeni v višini dejansko realiziranih drugih
prihodkov iz prve in sedme alineje 75. člena tega akta.

6

Kakovost oskrbe

Parametri reguliranja s kakovostjo oskrbe so opisani v Poglavju III te priloge.
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II DEJAVNOST SOPO
1

Splošno

Regulativno obdobje traja od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2012.
Agencija pri določitvi regulativnega okvira za navedeno regulativno obdobje upošteva
tudi odstopanja od regulativnega okvira za obdobje od 1. januarja 2006 do 31.
decembra 2009.

2

Ugotavljanje upravičenih stroškov

2.1

Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja

2.1.1

Ugotavljanje nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja

Načrtovani nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja so določeni skladno z 19.
členom tega akta.
Načrtovani nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja SOPO za leto 2010 so določeni
tako, da so načrtovani upravičeni nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja
zadnjega leta regulativnega obdobja 2006-2008, to je leto 2008:
− povečani za zahtevano dodatno učinkovitost za zadnje leto regulativnega
obdobja 2006-2008 zaradi usmeritve vlade iz decembra 2005 ob prevzemu
evra,
− zmanjšani za realizirane stroške zavarovalnih premij za leto 2009 in
− povečani za razliko med dejansko in načrtovano inflacijo let 2006, 2007,
2008, dejansko inflacijo leta 2009 in načrtovano inflacijo leta 2010.
Tako izračunani nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja za leto 2010 so podlaga
za določitev načrtovanih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za potrebe
regulativnega obdobja 2011–2012.
V izračunu načrtovanih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za posamezna
leta v regulativnem obdobju 2011–2012 se upošteva vpliv:
− zahtevane učinkovitosti in
− načrtovane inflacije za zadevno leto.
Podatke o letni spremembi načrtovanih nadzorovanih stroškov, ki je bila izračunana
skladno s prejšnjim odstavkom, agencija posreduje SOPO v računalniškem modelu iz
80. člena tega akta.
Skladno s prejšnjimi odstavki te točke se izračunani načrtovani nadzorovani stroški
delovanja in vzdrževanja za posamezno leto regulativnega obdobja 2011–2012 vsako
leto povečajo za načrtovane stroške, ki se krijejo s prihodki od prezasedenosti. V
izračunu teh stroškov se upošteva načrtovana inflacija.
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Ugotavljanje zahtevane učinkovitosti (faktor U)

Agencija v regulativnem obdobju 2011–2012 od SOPO zahteva letno zniževanje
nadzorovanih stroškov za učinek splošne načrtovane stopnje produktivnosti
gospodarstva, ki znaša 1,5 odstotka (vir: Pomladanska napoved gospodarskih gibanj
2009).

2.2

Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja

Načrtovani nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja SOPO so načrtovani v višini
realiziranih stroškov v letu 2009 in zajemajo stroške zemljiških, vodnih in drugih
prispevkov, izdatke za varstvo okolja ter rente in odškodnine, ki ne povečujejo
nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev SOPO, in prevrednotovalne
poslovne odhodke v zvezi s terjatvami do kupcev zaradi prisilnih poravnav in stečajev.
Stroški zavarovalnih premij so načrtovani v višini realiziranih stroškov zavarovalnih
premij v letu 2009.

2.3

Stroški električne energije za izgube v omrežju

Izračun upravičenih stroškov električne energije za izgube v omrežju temelji na vnaprej
opredeljenem odstotku priznanih izgub glede na načrtovane količine porabe električne
energije pri končnih odjemalcih v Sloveniji v letih 2011–2012 in upoštevanju povprečja
cen električne energije na EEX (www.eex.de) v drugi četrtini leta 2010, in to na
terminskih trgih za produkta pasovne in vršne energije. V priznani ceni je upoštevan
70-odstotni delež cene za pasovno energijo in 30-odstotni delež cene za vršno energijo,
kar izhaja iz razmerja povprečnega dnevnega diagrama porabe električne energije v
Sloveniji. V načrtovanih količinah porabe električne energije pri končnih odjemalcih v
Sloveniji so upoštevane načrtovane količine porabe črpalne hidroelektrarne Avče.
Priznana cena za leto 2011 znaša 56,32 EUR/MWh in 59,51 EUR/MWh za leto 2012 .
SOPO se priznajo stroški električne energije za izgube z upoštevanjem 1,81-odstotnih
količinskih izgub v letu 2011 in 1,78-odstotnih količinskih izgub v letu 2012. V stroških
električne energije za pokrivanje izgub so upoštevani stroški, povezani z izgubami pri
prenosu električne energije za potrebe čezmejnega trgovanja električne energije.

2.4

Amortizacija

Amortizacija je izračunana po amortizacijskih stopnjah iz stanja sredstev dejavnosti
SODO na dan 31. decembra 2009.
Za naložbe v sredstva je amortizacija izračunana ob upoštevanju 2,86-odstotne
amortizacijske stopnje. V predvidenem prvem letu vključitve vrednosti naložb v
regulativno bazo sredstev se kot načrtovani strošek upošteva le polovica vrednosti
amortizacije. Amortizacija naložb v sredstva se v posameznem letu upošteva glede na
vključitev le teh v regulativno bazo sredstev.
Amortizacija vključuje tudi amortizacijo brezplačno pridobljenih sredstev, sredstev,
pridobljenih s sovlaganji, in sredstev, financiranih iz omrežnine za priključno moč, ter
sredstev, financiranih z namenskimi sredstvi od prezasedenosti.
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Donos na sredstva

Donos na sredstva je izračunan na podlagi povprečne vrednosti regulativne baze
sredstev, in sicer ločeno za:

−

−

obstoječo energetsko infrastrukturo (na dan 31. decembra 2010) in ostala
sredstva (obstoječa na dan 31. decembra. 2010 in nova), potrebna za
izvajanje GJS ter priznano višino čistih obratnih sredstev z upoštevanjem
tehtanega povprečnega stroška kapitala (TPSK), ki znaša 4,13 odstotka (pred
obdavčitvijo), in izhaja iz regulativnega obdobja 2006 – 2008 in
za novo energetsko infrastrukturo z upoštevanjem tehtanega povprečnega
stroška kapitala (TPSK), ki znaša 7,80 odstotka (pred obdavčitvijo).

Pri izračunu TPSK se upoštevata ciljno razmerje 40 odstotkov lastniškega kapitala in 60
odstotkov dolžniškega kapitala.
Pri izračunu TPSK za novo energetsko infrastrukturo se upošteva efektivna davčna
stopnja v višini, ki izhaja iz ekonomsko upravičenega oziroma davčno optimalnega
poslovanja podjetja in načrtovana stopnja inflacije po podatkih Evropske centralne
banke v višini 2 odstotkov. Agencija je pri izračunu TPSK upoštevala efektivno davčno
stopnjo v višini 10 odstotkov.
Regulativna baza sredstev je izračunana skladno z določili 28. člena in 29. člena
tega akta.
Obstoječa sredstva na dan 31. december 2010 so:
− energetska infrastruktura in ostala sredstva, potrebna za izvajanje GJS na
dan 31. december 2009,
− 70-odstotkov vrednosti načrtovanih naložb v sredstva v letu 2010 in
− celotna vrednost investicij v teku na dan 31. december 2009.
Nova sredstva so načrtovane naložbe v sredstva po veljavnih načrtih razvoja omrežij za
obdobje 2009–2018, ki so vključene v regulativno bazo sredstev, kot sledi:
− 70 odstotkov vrednosti načrtovanih naložb je vključenih v letu načrtovane
naložbe (t) in
− 30 odstotkov vrednosti načrtovanih naložb pa je vključenih v regulativno bazo
sredstev v naslednjem letu (t+1).
V regulativno bazo sredstev niso vključena sredstva, na katera se ne priznava
donos (brezplačno prevzeta sredstva, sredstva pridobljena s sovlaganji in
sredstva, financirana z namenskimi sredstvi od prezasedenosti.
V izračunu priznane višine čistih obratnih sredstev je upoštevana samo povprečna
vrednost zalog leta 2009.

2.6

Načrtovane naložbe v sredstva

Agencija v postopku ugotavljanja povprečne regulativne baze sredstev v regulativnem
obdoju 2011–2012 in za leto 2010 upošteva načrtovane vrednosti naložb v sredstva,
potrebna za izvajanje dejavnosti SOPO, po načrtih razvoja omrežij za obdobje 2009–
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zmanjšane za naložbe, ki se financirajo s prihodki od

Stroški sistemskih storitev

Stroški sistemskih storitev za posamezno leto regulativnega obdobja so določeni na
podlagi načrtovanih količin in priznane cene posameznih sistemskih storitev.

2.8

Upoštevanje drugih virov financiranja pri določitvi omrežnine

2.8.1 Prihodki iz omrežnine za priključno moč
Agencija v postopku ugotavljanja drugih virov financiranja ni upoštevala ocene
načrtovanih prihodkov SOPO iz naslova omrežnine za priključno moč, ker SOPO do
vključno leta 2009 nima oblikovanih pasivnih časovnih razmejitev iz tega naslova.
2.8.2

Prihodki od telekomunikacij in drugi prihodki

Ti prihodki zajemajo oceno vseh drugih prihodkov, ki jih poleg omrežnine dosega
sistemski operater, in vključujejo zlasti:
• prihodke od telekomunikacij,
• prihodke iz naslova mehanizma medsebojnih nadomestil med sistemskimi
operaterji prenosnega omrežja (mehanizem ITC),
• prihodke od prezasedenosti skladno s predpisi, ki urejajo zadevno področje in
• druge prihodke SOPO.
Ocena prihodkov po posameznih letih regulativnega obdobja temelji na posredovanih
podatkih sistemskega operaterja prenosnega omrežja ali/in presoji agencije.
2.8.3

Presežek omrežnine

Pri izračunu načrtovanih virov financiranja SOPO se upošteva tudi presežek omrežnine
za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2009, porazdeljen na leti 2011 in
2012 po polovicah.

3

Napoved porabe električne energije in moči

Napoved porabe električne energije pri končnih odjemalcih v letih 2011–2012 temelji
na oceni sistemskih operaterjev in agencije ter predstavlja povprečno letno 1,7odstotno rast na ravni SODO oziroma povprečno letno 1,5-odstotno rast na ravni
SOPO. V napovedi porabe ni vključena poraba električne energije za črpanje v črpalni
hidroelektrarni Avče.

4

Upoštevanje makroekonomskih parametrov

Napoved inflacije za leta regulativnega obdobja 2011-2012, ki se upošteva pri
preračunu nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za posamezno leto
regulativnega obdobja, je povzeta iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj
(UMAR, 2010).
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Uporabljeni odstotki napovedane inflacije (I-XII/I-XII povprečje leta) so razvidni iz
spodnje tabele:
Leto Načrtovana inflacija
2010
1,3
2011
1,6
2012
2,3

5

5.1

Pravila za ugotavljanje dejanskih upravičenih stroškov in
dejansko realiziranih virov za posamezno leto regulativnega
obdobja
Ugotavljanje dejansko realiziranih virov za pokrivanje
upravičenih stroškov

Dejansko realizirana omrežnina so zaračunani zneski omrežnine za prenosno omrežje,
sistemske storitve in posebne sistemske storitve.
Dejansko realizirani drugi prihodki, kot viri za pokrivanje upravičenih stroškov, se
ugotovijo tako, da se od celotnih prihodkov (ki so zmanjšani/povečani za
primanjkljaj/presežek omrežnine preteklih let) odštejejo:
– omrežnina iz prvega odstavka te točke,
– prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov,
– sprememba vrednosti zalog,
– finančni prihodki,
– prihodki od prezasedenosti skladno z zakonodajo,
– prevrednotovalni poslovni prihodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in
opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki se nanašajo na elektroenergetsko
infrastrukturo,
– prihodki iz naslova dodatka za delovanje agencije in organizatorja trga in
– odškodnine od zavarovalnic.
Drugi prihodki iz drugega odstavka se znižajo še za stroške, na katere sistemski
operater ne more vplivati (naturalne izmenjave, stroški izravnave sistema,…).

5.2

Dejanski upravičeni stroški

Dejanski upravičeni nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, ki se pokrivajo iz
omrežnine in prihodkov od prezasedenosti, so enaki načrtovanim.
Dejanski upravičeni nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja so:
– realizirani stroški iz prvega in drugega odstavka 20. člena tega akta;
– razlika med realiziranimi stroški škod, ki so posledica vplivov narave, in
odškodninami zavarovalnic v zvezi z navedenimi škodami. Razlika se prizna samo
za ustrezno zavarovana sredstva, za katera sistemski operater dokaže, da ni prejel
odškodnine, ki bi v celoti pokrila nastalo škodo, in
– razlika med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki in prihodki v zvezi z
neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi, če se nanašajo na
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njihovo

Dejanski upravičeni stroški električne energije za izgube v omrežju se ugotavljajo na
podlagi dejanskih količin električne energije, zaračunane končnim odjemalcem, in
količin porabe črpalne hidroelektrarne Avče ter določil drugega odstavka točke 2.3
poglavja II te priloge, kjer je opredeljen odstotek priznanih izgub in priznana cena za
nakup električne energije za izgube.
Dejanski upravičeni stroški amortizacije sredstev so enaki realiziranim stroškom
amortizacije, pri čemer amortizacijske stopnje ne smejo presegati davčno priznanih
stopenj.
Dejanski reguliran donos se ugotavlja ločeno za:
– novo energetsko infrastrukturo in
– obstoječo energetsko infrastrukturo, ostala sredstva (obstoječa in nova) in
povprečno vrednost zalog.
Dejanski reguliran donos se izračuna na podlagi tehtanega povprečnega stroška
kapitala, določenega v točki 2.5 poglavja II te priloge, in povprečne regulativne baze
sredstev izračunane na podlagi določil tega akta in stanja v poslovnih knjigah.
Sistemski operater je dolžan od dneva uveljavitve tega akta zagotoviti ločeno analitično
evidenco za nove naložbe v energetsko infrastrukturo.
Dejanski upravičeni stroški sistemskih storitev so dejansko nastali stroški iz tega
naslova.
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III KAKOVOST OSKRBE
1

1.1

Funkcijska povezava med neprekinjenostjo napajanja in
nadzorovanimi stroški delovanja in vzdrževanja sistemskega
operaterja
Sistemski kazalniki neprekinjenosti napajanja, ki so predmet
reguliranja

V regulativnem obdobju 2011–2012 se reguliranje s kakovostjo oskrbe izvaja po
posameznih območjih distribucijskega omrežja glede na vrednost kazalnikov
neprekinjenosti napajanja SAIDI in SAIFI, ki odražata nenačrtovane dolgotrajne
prekinitve, ki so posledica lastnih vzrokov, izračunana za posamezno območje
distribucijskega omrežja.

1.2

Ciljna raven neprekinjenosti napajanja

Ciljna raven neprekinjenosti napajanja je določena z vrednostjo kazalnikov SAIDI in
SAIFI, ki odražata nenačrtovane dolgotrajne prekinitve, ki so posledica lastnih vzrokov.
Izražena je s kazalnikoma SAIDI in SAIFI, ki sta izračunana na raven posameznega
območja distribucijskega omrežja.
Privzameta se vrednosti kazalnikov SAIDI in SAIFI iz prejšnjega odstavka, ki sta 10
odstotkov slabši od povprečja najboljših doseženih vrednosti SAIDI in SAIFI v obdobju
najmanj dveh let, in se objavita konec leta 2010. Izbrani vrednosti SAIDI in SAIFI se
lahko privzameta iz izračunanih vrednosti kazalnikov različnih območij distribucijskega
omrežja.
Agencija v začetku leta 2011 objavi na svojih spletnih straneh obdobje veljavnosti ciljne
ravni kakovosti.
Do objave ciljne ravni neprekinjenosti napajanja se za potrebe načrtovanja in izvajanja
aktivnosti vzdrževanja distribucijskega omrežja uporabljata vrednosti kazalnikov SAIDI
in SAIFI, ki sta posledica lastnih vzrokov (zajeti so nenačrtovani dogodki), in
izračunana na raven posameznega območja distribucijskega omrežja:
SAIDI = 30 min/odjemalca
SAIFI = 1 prekinitev/odjemalca

1.3

Sistemski standardi neprekinjenosti napajanja

Sistemski standardi neprekinjenosti napajanja so določeni s stopnjami izboljšanja
kakovosti glede na izhodiščno raven neprekinjenosti napajanja za vsako posamezno
leto regulativnega obdobja. Letne stopnje izboljšanja ravni kakovosti v odstotkih glede
na doseženo raven neprekinjenosti napajanja v prejšnjem letu regulativnega obdobja
so podane v spodnji tabeli.
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SAIDI > 90
SAIFI > 2
12

Zahtevane stopnje izboljšanja so podane po območjih vrednosti kazalnikov SAIDI in
SAIFI, ki odražajo dolgotrajne nenačrtovane prekinitve in so posledica lastnih vzrokov,
ter odražajo raven kakovosti na posameznem območju distribucijskega omrežja.
Referenčne vrednosti posameznih kazalnikov določimo na podlagi odstopanja
izhodiščne ravni posameznega kazalnika glede na zahtevano izboljšanje, določeno s
sistemskim standardom neprekinjenosti napajanja:

K ref = K izh −

f zah _ izb

kjer pomenita:

K izh
f zah _ izb
1.4

100

⋅ K izh ,

izhodiščna raven posameznega kazalnika na začetku opazovanja;
faktor zahtevanega izboljšanja.

Vrednosti parametrov sheme upravičenosti nadzorovanih
stroškov delovanja in vzdrževanja za regulativno obdobje
2011–2012

SAIDI
Razred kakovosti

k1
k2
k3

Vrednost (%)
-20

-10
-5

k4

-1

Razred kakovosti

Vrednost (%)
-100

Širina robov razredov d = 1
SAIFI

k1
k2
k3
k4

-60
-20
-5

Širina robov razredov d = 5
Zamejitev neupravičenosti nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za leto
2011 in 2012 znaša 2 odstotka. Iz tega izhajajo parametri q s , ki so izraženi z deležem
nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja, kot sledi:
Parameter » q s «

Vrednost

59

Širina robov razredov d = 5
Zamejitev neupravičenosti nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za leto
2011 in 2012 znaša 2 odstotka. Iz tega izhajajo parametri q s , ki so izraženi z deležem
Stran
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nadzorovanih
stroškov
in vzdrževanja, kot sledi:
Parameter » q s «

Vrednost

q1
q2
q3

-0,020

q4
q5

-0,005

-0,015
-0,010

59

0

Shema upravičenosti stroškov q K za kazalnik SAIDI

(ΔK = ΔSAIDI ) je:

− 0,020;
ΔSAIDI ≤ −21
⎧
⎪0,0025 ⋅ ΔSAIDI + 0,0325; − 21 < ΔSAIDI ≤ −19
⎪
⎪
− 0,015;
− 19 < ΔSAIDI ≤ −11
⎪
⎪0,0025 ⋅ ΔSAIDI + 0,0125; − 11 < ΔSAIDI ≤ −9
⎪
qSAIDI ( ΔSAIDI ) = ⎨
− 0,010;
− 9 < ΔSAIDI ≤ −6
⎪ 0,0025 ⋅ ΔSAIDI + 0,005;
− 6 < ΔSAIDI ≤ −4
⎪
− 0,005;
− 4 < ΔSAIDI ≤ −2
⎪
⎪
− 2 < ΔSAIDI ≤ 0
0,0025 ⋅ ΔSAIDI ;
⎪
⎪⎩
0;
0 < ΔSAIDI
Shema upravičenosti stroškov q K za kazalnik SAIFI

(ΔK = ΔSAIFI )

je:

− 0,020;
ΔSAIFI ≤ −105
⎧
⎪0,0005 ⋅ ΔSAIFI + 0,0325; − 105 < ΔSAIFI ≤ −95
⎪
⎪
− 0,015;
− 95 < ΔSAIFI ≤ −65
⎪
⎪0,0005 ⋅ ΔSAIFI + 0,0175; − 65 < ΔSAIFI ≤ −55
⎪
q SAIFI ( ΔSAIFI ) = ⎨
− 0,010;
− 55 < ΔSAIFI ≤ −25
⎪0,0005 ⋅ ΔSAIFI + 0,0025; − 25 < ΔSAIFI ≤ −15
⎪
− 0,005;
− 15 < ΔSAIFI ≤ −10
⎪
⎪
− 10 < ΔSAIFI ≤ 0
0,0005 ⋅ ΔSAIFI ;
⎪
⎪⎩
0;
0 < ΔSAIFI
Ponderji vpliva » pK « odvisnih faktorjev » q K « na faktor » qt « so:

2
;
3
1
= .
3

p SAIDI =

p SAIFI

Faktor » qt « za posamezno območje distribucijskega omrežja in leto torej določa
naslednja enačba:

qt =

2
1
qSAIDI + qSAIFI
3
3
60
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Zajamčeni standardi neprekinjenosti napajanja

Veljajo naslednje vrednosti dovoljenega trajanja in števila nenačrtovanih dolgotrajnih
prekinitev (prekinitve, daljše od treh minut), ki so posledica lastnih vzrokov (brez
tujih vzrokov in višje sile) za vsako prevzemno-predajno mesto SODO v enem
koledarskem letu:

Napetostni
nivo

SN

NN

3

Vrsta
izvoda
RTP/RP
na SN
omrežju

Podeželski
Mešani
Mestni
Podeželski
Mešani
Mestni

Priključitev
na SN izvod
RTP

Neposredno

Posredno

Skupno
trajanje
dolgotrajnih
prekinitev,
brez višje sile
in tujih
vzrokov
[min/leto]
480
250
180
960
500
400

Skupno število
dolgotrajnih
prekinitev, brez
višje sile in tujih
vzrokov
[prekinitev/leto]

6
5
4
16
10
8

Sistemski standardi komercialne kakovosti

Veljajo naslednji sistemski standardi komercialne kakovosti, ki jih je SODO zavezan
zagotavljati:
Sistemski standard

Povprečni čas, potreben za odgovor na zahtevo za priključitev
na omrežje
Povprečni čas, potreben za priključitev na NN omrežje
Delež neizvedenih ali zapoznelih (izven dogovorjenega
termina v trajanju 2 ur) vnaprej dogovorjenih obiskov
Povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s
kakovostjo napetosti
Povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj napetosti
Delež napačnih odklopov zaradi napake vzdrževalnega osebja

4

Vrednost; delež
zahtev

20 delovnih dni; 80 %
20 delovnih dni; 95 %
5%
30 delovnih dni; 90 %
6 mesecev; 20 %
1%

Zajamčeni standardi komercialne kakovosti

Veljajo naslednji zajamčeni standardi komercialne kakovosti, ki jih je SODO zavezan
zagotavljati:
Zajamčeni standard

Vrednost

61

4

Zajamčeni standardi komercialne kakovosti

Veljajo naslednji zajamčeni standardi komercialne kakovosti, ki jih je SODO zavezan
zagotavljati:
Stran 9038 / Št. 59 / 23. 7. 2010
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Zajamčeni standard
Čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za
enostavna dela
Čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje
Delež pravočasno obveščenih uporabnikov o načrtovani
prekinitvi
Povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja,
pritožbe ali zahteve

Vrednost

10 delovnih dni
10 delovnih dni

61

100 %
8 delovnih dni
5 ur
od 6.00 od 22.00 ure

Čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na
napravi za omejevanje toka

Čas, potreben za odpravo okvare števca

Število rednih odčitavanj števcev

oz.
8 ur
od 22.00 do 6.00 ure
8 delovnih dni
eno odčitavanje na leto
(npr. za končne
odjemalce brez
merjenja moči, brez
daljinskega odčitavanja
itd.)
oz.
dvanajst odčitavanj na
leto

Čas do vzpostavitve ponovnega napajanja po izklopu zaradi
zapoznelega plačila

5

3 delovni dnevi

Kompenzacije

Če SODO po lastni krivdi krši zajamčene standarde kakovosti, mora uporabniku na
njegovo zahtevo povrniti znesek, ki je določen kot kompenzacija za posamezne
zajamčene standarde kakovosti oskrbe.

5.1

Neprekinjenost napajanja

Končni odjemalec na SN je zaradi kršitve zajamčenih standardov neprekinjenosti
napajanja s strani sistemskega operaterja upravičen do kompenzacije na podlagi
utemeljene zahteve. Pogoj za zahtevo je, da končni odjemalec z vzdrževanjem svojega
notranjega omrežja in napeljav ter s svojim delovanjem zagotavlja skladnost napetosti
s tehničnimi standardi na svojem prevzemno-predajnem mestu v obdobju opazovanja
(koledarsko leto) in da ima vgrajeno merilno napravo, ki zagotavlja registracijo in
trajno hranjenje podatkov o prekinitvah.
Višina kompenzacije slabo oskrbovanemu končnemu odjemalcu K soo se določi na
naslednji način:
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1
⎡
⎤
K SOO = K M ⋅ Pp ⋅ ⎢(ni − si ) + ⋅ (nd − sd )⎥
60
⎣
⎦
si + 1 < ni ≤ 2 ⋅ si
sd + 1 < nd ≤ 2 ⋅ sd
K SOO kompenzacija slabo oskrbovanega končnega odjemalca [EUR]
KM

kompenzacija na kW moči
-

SN končni odjemalci do 250 kW: K M = 2 EUR / kW

SN končni odjemalci nad 250 kW: K M = 1,5 EUR / kW

Pp

povprečna prekinjena moč (70 % pogodbene moči)

ni

število prekinitev, ki presega število prekinitev, določeno z zajamčenim

si

zajamčen standard skupnega števila dolgotrajnih prekinitev, brez višje sile in

standardom (si + 1) in omejeno z 2-kratnikom zajamčenega standarda (2 ⋅ si )

tujih vzrokov [prekinitve/leto]

nd

trajanje prekinitev, merjeno v minutah, ki presega trajanje prekinitev, določeno
z zajamčenim standardom
standarda (2 ⋅ sd )

sd

(sd + 1)

in omejeno z 2-kratnikom zajamčenega

zajamčen standard skupnega trajanja dolgotrajnih prekinitev, brez višje sile in
tujih vzrokov [min/leto]

Pri določitvi višine kompenzacije po zgornji enačbi se izvzamejo sledeče prekinitve
napajanja:
- dolgotrajne prekinitve zaradi višje sile,
- dolgotrajne prekinitve zaradi tujega vzroka,
- ponavljajoče dolgotrajne prekinitve v obdobju 1 ure (štejejo kot 1 sama prekinitev;
izjema velja za število prekinitev v K soo ; izjema ne velja pri upoštevanju trajanja
prekinitev),
- načrtovane prekinitve in
- izjeme, ki so določene v individualni pogodbi o kakovosti.
Sistemski operater je dolžan utemeljenost zahteve končnega odjemalca o kršenju
zajamčenih standardov kakovosti presoditi v roku 8 delovnih dni od prejema zahtevka,
v nasprotnem primeru je odjemalec upravičen do kompenzacije.
Če sistemski operater ugotovi, da je zahteva končnega odjemalca utemeljena, mu je
kompenzacijo dolžan plačati najkasneje v petih mesecih od prejema zahteve.
V skladu z 58. členom tega akta kompenzacije niso upravičeni stroški sistemskega
operaterja. Sistemski operater je dolžan voditi podrobno (vrednostno in količinsko)
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evidenco potrjenih zahtev zaradi kršitve zajamčenih standardov, ki jih je potrdil, in
podrobno (vrednostno in količinsko) evidenco izplačanih kompenzacij.

5.2

Komercialna kakovost

Uporabnik ima pravico do kompenzacije, če sistemski operater ob izvajanju storitve
dokazano krši določeni zajamčeni standard komercialne kakovosti. Višina kompenzacije
je določena v spodnji tabeli.
Gospodinjstva
Višina kompenzacije

20 EUR

Ostali uporabniki
NN
40 EUR

SN
100 EUR

Sistemski operater je dolžan utemeljenost zahteve uporabnika o kršenju zajamčenih
standardov komercialne kakovosti presoditi v roku 8 delovnih dni od prejema zahtevka,
v nasprotnem primeru je uporabnik upravičen do kompenzacije.
Sistemski operater je dolžan uporabniku plačati kompenzacijo v naslednjem mesecu po
potrditvi zahtevka uporabnika. Če sistemski operater tega ne stori, se višina
kompenzacije poveča za 100 odstotkov. Maksimalna višina kompenzacije znaša 300
odstotkov osnovnega zneska.
V skladu z 58. členom tega akta kompenzacije niso upravičeni stroški sistemskega
operaterja. Sistemski operater je dolžan voditi evidenco potrjenih zahtev zaradi kršitve
zajamčenih standardov komercialne kakovosti, ki jih je potrdil, in evidenco izplačanih
kompenzacij.

IV SPREMEMBE TARIFNIH POSTAVK ZA OMREŽNINO
Rezultat izračuna, ki temelji na izvedbenih kriterijih in parametrih za določitev
omrežnine za elektroenergetsko omrežje v regulativnem obdobju 2011 – 2012, se
odraža v naslednji spremembi tarifnih postavk za omrežnino v letu 2012 glede na leto
2011:
Omrežnina za:
prenosno omrežje
distribucijsko omrežje
sistemske storitve
posebne sistemske storitve
priključno moč

2012
4,62 %
6,52 %
0,00 %
0,00 %
2,30 %
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Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje
zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in druge alineje točke a) 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter druge alineje 6. člena in druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za
energijo izdaja

AKT
o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov
za prenosno omrežje zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom se na podlagi izhodišč ekonomskega reguliranja določajo:
– metoda reguliranja za določitev omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu prenosno
omrežje) na ozemlju Republike Slovenije,
– trajanje posameznega regulativnega obdobja,
– kriteriji za ugotavljanje upravičenih stroškov, ki vključujejo tudi reguliran donos na sredstva, za namen določitve omrežnine
ter drugi elementi, ki jih sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu sistemski operater)
upošteva pri določitvi omrežnine,
– način določanja omrežnine in izdaja soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine,
– ugotavljanje odstopanj (presežka ali primanjkljaja) od regulativnega okvira za posamezno leto regulativnega obdobja in za
regulativno obdobje, skladno z Energetskim zakonom (v nadaljnjem besedilu EZ),
– izvajanje nadziranja z regulativnim okvirom določenih upravičenih stroškov,
z namenom, da se zagotovi:
– zanesljivo, varno in učinkovito izvajanje prenosa zemeljskega plina in drugih nalog sistemskega operaterja skladno z EZ,
– trajnostno gospodarno poslovanje sistemskega operaterja (z reguliranim donosom na sredstva),
– izboljšanje učinkovitosti poslovanja sistemskega operaterja z namenom zagotavljanja učinkovite ravni delovanja in investiranja,
– stabilne in predvidljive razmere za delovanje sistemskega operaterja in stabilno okolje za vlagatelje oziroma lastnike,
– ekonomsko reguliranje, zasnovano na spodbudah.
II. METODA REGULIRANJA
2. člen
(1) Metoda reguliranja temelji na metodi regulirane omrežnine, ki izhaja iz:
– določanja upravičenih stroškov, ki vključujejo tudi reguliran donos na sredstva;
– upoštevanja, poleg omrežnine, vseh drugih prihodkov sistemskega operaterja kot virov za pokrivanje upravičenih stroškov
iz prejšnje alineje;
– ugotavljanja odstopanj od regulativnega okvira za posamezno leto regulativnega obdobja in za regulativno obdobje in
– upoštevanja presežka oziroma primanjkljaja omrežnine pri določitvi omrežnine za novo regulativno obdobje skladno z EZ.
(2) Omrežnina je letni reguliran prihodek sistemskega operaterja, namenjen pokrivanju upravičenih stroškov sistemskega
operaterja v posameznem letu regulativnega obdobja.
3. člen
(1) Metoda regulirane omrežnine določa vzročno-posledično povezavo upravičenih stroškov in prihodkov sistemskega operaterja.
(2) Z metodo regulirane omrežnine sistemski operater določi omrežnino za posamezno leto regulativnega obdobja in regulativno obdobje tako, da z omrežnino ob upoštevanju vseh drugih prihodkov in presežka ali primanjkljaja omrežnine zagotovi kritje
upravičenih stroškov regulativnega obdobja.
(3) Upravičene stroške posameznega leta regulativnega obdobja, druge elemente omrežnine in omrežnino določi sistemski
operater pred začetkom regulativnega obdobja na način, kot je določen v tem aktu.
(4) Med upravičene stroške sistemskega operaterja in druge elemente omrežnine se po tem aktu ne vključujejo odhodki, razen
stroški zemeljskega plina za lastno rabo (obratovanje kompresorja, tehnološki plin za ogrevanje ipd.) ter stroški izgub v omrežju,
in prihodki sistemskega operaterja v zvezi z nakupom in prodajo zemeljskega plina, ki se obravnavajo ločeno.
(5) Metoda regulirane omrežnine temelji na spodbudah, ki so odvisne od doseganja nižjih stroškov od upravičenih stroškov
in od doseganja finančnih prihodkov.
III. REGULATIVNO OBDOBJE
4. člen
(1) Regulativno obdobje je obdobje treh zaporednih koledarskih let. Regulativna obdobja potekajo časovno zaporedno in
zvezno.
(2) V primeru prenehanja, prenosa ali pričetka izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja med trajanjem posameznega regulativnega obdobja, se trajanje regulativnega obdobja za sistemskega operaterja prične ali konča znotraj regulativnega obdobja.
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IV. KRITERIJI ZA UGOTAVLJANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV
1. Upravičeni stroški
5. člen
Upravičeni stroški regulativnega obdobja (USRO) po tem aktu so stroški sistemskega operaterja za opravljanje dejavnosti
sistemskega operaterja z namenom izpolnjevanja ciljev in načel iz 1. člena tega akta. Določijo se kot vsota upravičenih stroškov
posameznih let regulativnega obdobja na naslednji način:

3

US RO = ∑USt [EUR],
t =1

kjer oznake pomenijo:
USRO
USt
t

upravičeni stroški regulativnega obdobja, v evrih,
upravičeni stroški leta t, v evrih,
leto regulativnega obdobja.

6. člen
(1) Upravičeni stroški posameznega leta regulativnega obdobja (USt) se določijo na naslednji način:

USt = SDVt + AM t + RDSt

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
USt
SDVt
AMt
RDSt
t

upravičeni stroški leta t, v evrih,
stroški delovanja in vzdrževanja leta t, v evrih,
strošek amortizacije leta t, v evrih,
reguliran donos na sredstva leta t, v evrih,
leto regulativnega obdobja.

(2) Upravičene stroške regulativnega obdobja določi sistemski operater v regulativnem okviru, ki ga posreduje agenciji v
soglasje skladno s tem aktom.
(3) Sistemski operater mora pri določitvi upravičenih stroškov posameznega leta regulativnega obdobja (USt) v vlogi za izdajo
soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine regulativnega obdobja upoštevati zlasti naslednje
kriterije:
– upoštevanje postavk, ki so neposredni pogoj za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja, ter so skladne z običajno
poslovno prakso in s slovenskimi tehničnimi standardi, zahtevami sistemskih obratovalnih navodil in splošnih pogojev za dobavo
in odjem,
– namensko rabo sredstev in
– gospodarno in učinkovito rabo sredstev.
1.1 Stroški delovanja in vzdrževanja
7. člen
Stroški delovanja in vzdrževanja (SDVt) so stroški, ki nastanejo v zvezi z delovanjem in vzdrževanjem omrežja skladno s
predpisi, slovenskimi tehničnimi standardi in zahtevami sistemskih obratovalnih navodil.
8. člen
(1) V okviru stroškov delovanja in vzdrževanja se ločeno obravnavajo nadzorovani stroški in nenadzorovani stroški.
(2) Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja sistemskega operaterja so stroški koncesijskih in drugih dajatev ter prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s terjatvami do kupcev iz naslova omrežnine, ki so posledica zaključenih prisilnih poravnav,
stečajev in likvidacij.
9. člen
Če ta akt ne določa drugače, nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja sestavljajo:
– stroški materiala, ki vključujejo tudi stroške materiala za lastno rabo zemeljskega plina in stroške materiala za izgube zemeljskega plina v omrežju,
– stroški storitev,
– stroški dela,
– prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi v primeru, da
se sredstva nanašajo na prenosno omrežje zemeljskega plina,
– drugi poslovni odhodki in
– drugi odhodki.
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10. člen
(1) Sistemski operater pri določitvi nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja posameznega leta regulativnega obdobja
upošteva zahtevano povečevanje učinkovitosti, ki se odraža v faktorju U.
(2) Faktor U določi agencija z odločbo ob upoštevanju načrtovanega povečanja splošne produktivnosti gospodarstva in
rezultatov morebitnih primerjalnih analiz.
(3) Agencija lahko izvede primerjalno analizo iz drugega odstavka tega člena zaradi presoje, ali nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja sistemskega operaterja ustrezajo nadzorovanim stroškom delovanja in vzdrževanja, ki bi jih v primerljivih
okoliščinah imel učinkovit in strukturno primerljiv sistemski operater. Če agencija na podlagi rezultatov primerjalnih analiz ugotovi
nižjo stroškovno učinkovitost sistemskega operaterja, to upošteva pri določitvi faktorja U, ki se odrazi v potrebnem zmanjšanju
upravičenih stroškov sistemskega operaterja zaradi postopnega doseganja ravni upravičenih stroškov strukturno primerljivega
sistemskega operaterja.
(4) Agencija izda odločbo, s katero določi faktor U najmanj en mesec pred rokom, določenim za oddajo vloge sistemskega
operaterja iz 31. člena tega akta.
11. člen
Pri določitvi stroškov delovanja in vzdrževanja posameznega leta regulativnega obdobja sistemski operater med stroške dela
vključi stroške dela, obračunane v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo, splošnim aktom podjetja ali pogodbo o zaposlitvi. Pri
tem se ne priznavajo stroški plač in drugih prejemkov na podlagi uspešnosti poslovanja in iz udeležbe pri dobičku, ki se skladno
z regulativno prakso krijejo iz donosa na sredstva.
12. člen
Kot del stroškov delovanja in vzdrževanja posameznega leta regulativnega obdobja se ne priznavajo:
– stroški nadzornega sveta, vključno z nagradami in udeležbami pri dobičku ter nagrade in udeležbe članov poslovodstva pri
dobičku, ki se skladno z regulativno prakso krijejo iz donosa na sredstva;
– odhodki iz naslova denarnih kazni, reklam, sponzorstev in donacij.
13. člen
(1) Stroški delovanja in vzdrževanja za prvo leto regulativnega obdobja (SDVt) se izračunajo na naslednji način:

SDVt = (NSDVbdt −1 ⋅ (1 − U ) + NNSDVt −1 ) ⋅ Fc + NSDVdt −1 ⋅ (1 − U ) ⋅ Fd

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
SDVt
NSDVbdt-1
U
NNSDVt-1
Fc
NSDVdt-1
Fd
t
t-1

stroški delovanja in vzdrževanja za prvo leto regulativnega obdobja, v evrih,
nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, brez stroškov dela, v evrih,
faktor U, ki ga skladno z 10. členom določi agencija,
nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, v evrih,
faktor rasti cen, izračunan iz indeksa cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za zadnjih 12 mesecev pred
rokom iz 31. člena tega akta,
nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, ki se nanašajo na stroške dela, v evrih,
faktor rasti stroškov dela, izračunan iz indeksa spremembe povprečne bruto plače v gospodarstvu za zadnjih 12
mesecev pred rokom iz 31. člena tega akta,
prvo leto regulativnega obdobja,
zadnje leto predhodnega regulativnega obdobja.

(2) Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, brez stroškov dela (NSDVbdt-1), in nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja (NNSDVt-1) se določijo kot povprečna vrednost teh dejanskih stroškov zadnjih treh let pred letom t-1, ugotovljenih na podlagi
določil tega akta. Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja brez stroškov dela in nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja
zadnjih treh let pred letom t-1 se predhodno preračunajo na vrednost leta t-1 z uporabo ustreznega letnega faktorja rasti cen.
(3) Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, ki se nanašajo na stroške dela (NSDVdt-1), se določijo kot povprečna
vrednost teh dejanskih stroškov dela zadnjih treh let pred letom t-1, ugotovljenih na podlagi določil tega akta. Nadzorovani stroški
delovanja in vzdrževanja, ki se nanašajo na stroške dela zadnjih treh let pred letom t-1, se predhodno preračunajo na vrednost
leta t-1 z uporabo ustreznega letnega faktorja rasti stroškov dela.
14. člen
Stroški delovanja in vzdrževanja za drugo leto regulativnega obdobja (SVDt+1) se izračunajo na način:

SDVt +1 = ((NSDVbdt ⋅ (1 − U ) + NNSDVt ) + NSDVdt ⋅ (1 − U )) ⋅ (1 + NIt + 1)
kjer oznake pomenijo:
SDVt+1
NSDVbdt
U
NNSDVt
NSDVdt
NI t+1
t+1
t

stroški delovanja in vzdrževanja za drugo leto regulativnega obdobja, v evrih,
nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, brez stroškov dela, v evrih,
faktor U, ki ga skladno z 10. členom določi agencija,
nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, v evrih,
nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, ki se nanašajo na stroške dela, v evrih,
načrtovana stopnja inflacije za drugo leto regulativnega obdobja,
drugo leto regulativnega obdobja,
prvo leto regulativnega obdobja.

[EUR],
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15. člen
Stroški delovanja in vzdrževanja za tretje leto regulativnega obdobja (SDVt+2) se določijo na enak način kot stroški delovanja
in vzdrževanja za drugo leto regulativnega obdobja (SDVt+1), s tem, da se kot osnova za izračun stroškov delovanja in vzdrževanja za tretje leto regulativnega obdobja upoštevajo stroški delovanja in vzdrževanja, določeni skladno s tem aktom za drugo leto
regulativnega obdobja.
16. člen
(1) Pri določitvi tistega dela stroškov delovanja in vzdrževanja, ki se nanaša na nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja,
brez stroškov dela, posameznega leta regulativnega obdobja mora sistemski operater spremeniti te stroške tako, da upošteva
vpliv spremembe količin.
(2) Odstotek spremembe količin odraža spremembo načrtovanih količin prenesenega zemeljskega plina po prenosnem
omrežju posameznega leta regulativnega obdobja glede na načrtovane količine prenesenega zemeljskega plina za predhodno leto.
Za prvo leto regulativnega obdobja se podatek o načrtovanih prenesenih količinah zemeljskega plina za predhodno leto izračuna
kot povprečna vrednost prenesenih količin zemeljskega plina po prenosnem omrežju zadnjih treh let pred letom t-1.
(3) Pri spremembi stroškov iz prvega odstavka tega člena se upošteva 20 odstotkov od ugotovljenega odstotka spremenjenih
količin iz drugega odstavka tega člena.
1.2 Strošek amortizacije
17. člen
(1) Sistemski operater določi strošek amortizacije za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AMt), ki
so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja. Strošek amortizacije je odvisen od nabavne vrednosti in
upoštevanja preostanka vrednosti posameznega sredstva ter dobe koristnosti posameznega sredstva ob uporabi metode enakomernega časovnega amortiziranja.
(2) Pri določitvi stroška amortizacije sistemski operater upošteva amortizacijske stopnje, ki odražajo dobo koristnosti sredstva za sistemskega operaterja in niso višje od davčno priznanih. Če sistemski operater za poslovne potrebe obračunava strošek
amortizacije po amortizacijskih stopnjah, ki so višje od amortizacijskih stopenj iz prejšnjega stavka, mora na podlagi tega akta
zagotoviti posebne evidence za potrebe določitve upravičenih stroškov.
(3) Pri določitvi stroška amortizacije se amortizacija od posameznega sredstva obračuna in priznava le enkrat.
18. člen
(1) Strošek amortizacije posameznega leta regulativnega obdobja se določi ločeno za obstoječa neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in nova neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva na naslednji način:

AM t = AMot + AMnt

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
AMt
AMot
AMnt
t

strošek amortizacije, v evrih,
strošek amortizacije obstoječih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, v evrih,
strošek amortizacije novih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, v evrih,
leto regulativnega obdobja.

(2) Za obstoječa neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se štejejo tista sredstva, ki jih je sistemski operater do
31. decembra leta t-2 izkazal kot sredstva, usposobljena za uporabo (aktivirana). Vsa ostala sredstva, ki so bila usposobljena za
uporabo po tem datumu, se skladno s tem aktom štejejo za nova neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva regulativnega
obdobja.
19. člen
Strošek amortizacije novih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se za leto regulativnega obdobja, v katerem
bo sredstvo usposobljeno za uporabo na podlagi plana aktiviranj iz devete alineje tretjega odstavka 31. člena, upošteva v višini
vrednosti letnega stroška amortizacije tega sredstva, v naslednjih letih do zaključka regulativnega obdobja pa skladno s 17. členom
oziroma 20. členom tega akta.
20. člen
Če sistemski operater pri novih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih ugotovi neenakomerno uporabo sredstev v dobi koristnosti, se za določitev omrežnine uporabi metoda proizvedenih enot glede na pričakovani vzorec gospodarskih
koristi iz sredstev.
1.3 Reguliran donos na sredstva
21. člen
(1) Sistemski operater določi reguliran donos na sredstva (RDSt) posameznega leta regulativnega obdobja na naslednji
način:

RDS t = PVS t ⋅ TPSK

[EUR],
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kjer oznake pomenijo:
RDS t
PVS t
TPSK
t

reguliran donos na sredstva, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnost sistemskega operaterja, v evrih,
povprečna regulativna vrednost sredstev, v evrih,
tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo (WACC – weighted average cost of capital), v odstotku,
leto regulativnega obdobja.

(2) Reguliran donos na sredstva posameznega leta regulativnega obdobja se določi ločeno za:
– obstoječa sredstva in
– nova sredstva,
pri čemer se smiselno uporabi določba drugega odstavka 18. člena tega akta.
(3) Reguliran donos na sredstva se ne priznava za brezplačno prevzeta sredstva ter za tisti del sredstev, ki so bila financirana
s strani tretjih oseb na podlagi sovlaganj, sofinanciranj, donacij ali dotacij.
22. člen
Za izračun reguliranega donosa na sredstva posameznega leta regulativnega obdobja se kot osnova upošteva povprečna
regulativna vrednost sredstev (PVSt), ki se izračuna na naslednji način:

PVS t =

(OVS t + ZVS t ) (OVZ t + ZVZ t )
+
2
2

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
PVSt
OVSt
ZVSt
OVZt
ZVZt
t

povprečna regulativna vrednost sredstev, v evrih,
otvoritvena neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja, i v evrih,
zaključna neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi, ki so neposreden
pogoj za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja, v evrih,
otvoritvena vrednost zalog, določena v skladu z načrtovano bilanco stanja za leto t, ki so neposreden pogoj za opravljanje
dejavnosti sistemskega operaterja, v evrih,
zaključna vrednost zalog, določena v skladu z načrtovano bilanco stanja za leto t, ki so neposreden pogoj za opravljanje
dejavnosti sistemskega operaterja, v evrih,
leto regulativnega obdobja.

23. člen
(1) Pri določitvi otvoritvene neodpisane vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi
(OVS t) za prvo leto regulativnega obdobja se upoštevajo dejanske vrednosti teh postavk iz bilance stanja na dan 31. 12. leta t-2,
ob upoštevanju kriterijev iz tega akta, spremenjene za leto t-1 na način, kot ga določa 24. člen tega akta.
(2) Pri določitvi otvoritvene neodpisane vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi
(OVSt) za naslednja leta regulativnega obdobja se upoštevajo v skladu s tem aktom izračunane zaključne vrednosti prejšnjega
leta regulativnega obdobja.
24. člen
Zaključna neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi (ZVS t) za posamezno
leto regulativnega obdobja se izračuna na način:

ZVSt = OVSt + NSt − AM t − ISt − DSt

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
OVSt
NSt
AMt
ISt
DSt
t

otvoritvena neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi, ki so neposreden
pogoj za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja, v evrih,
vrednost novih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ugotovljenih skladno z določbo drugega odstavka
18. člena tega akta, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja, v evrih,
stroški amortizacije, obračunani skladno z določbami od 17. člena do 20. člena tega akta, zmanjšani za stroške amortizacije,
obračunane od DSt, v evrih,
neodpisana vrednost izločenih sredstev za leto t, v evrih,
neodpisana vrednost sredstev, na katera se ne priznava reguliran donos na sredstva (brezplačno prevzeta sredstva, sredstva pridobljena s sovlaganji, sofinanciranji, donacijami, dotacijami), v evrih,
leto regulativnega obdobja.
25. člen
(1) Tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo (TPSK) se za regulativno obdobje izračuna na naslednji način:

TPSK =

DLK ⋅ SLK
1 − DS

+ DDK ⋅ SDK

[%],
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kjer oznake pomenijo:
TPSK
DLK
SLK
DS
DDK
SDK

tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo za regulativno obdobje (WACC – weighted average cost of capital),
v odstotku,
delež lastniškega kapitala, ki je enak razmerju: (vrednost lastniškega kapitala)/(vrednost lastniškega kapitala + vrednost
dolžniškega kapitala) za regulativno obdobje,
strošek lastniškega kapitala za regulativno obdobje, v odstotku,
davčna stopnja davka od dohodkov pravnih oseb, veljavna v regulativnem obdobju, v deležu,
delež dolžniškega kapitala, ki je enak razmerju: (vrednost dolžniškega kapitala)/(vrednost lastniškega kapitala + vrednost
dolžniškega kapitala) za regulativno obdobje,
strošek dolžniškega kapitala za regulativno obdobje, v odstotku.

(2) Pri izračunu tehtanega povprečnega stroška kapitala pred obdavčitvijo se kot ciljno razmerje med lastniškim in dolžniškim
kapitalom upoštevata 40-odstotni lastniški kapital in 60-odstotni dolžniški kapital.
26. člen
(1) Strošek lastniškega kapitala (SLK) odraža tveganje opravljanja regulirane dejavnosti. Strošek lastniškega kapitala je
določen na podlagi modela določanja cen dolgoročnih naložb (CAPM – Capital Asset Pricing Model).
(2) Pri določitvi stroška lastniškega kapitala sistemski operater upošteva vrednost, ki je enaka ali nižja od vrednosti navedene
v točki 1, Priloge 1, ki je sestavni del tega akta.
27. člen
Strošek dolžniškega kapitala (SDK) se določi z upoštevanjem ocenjene dolgoročne ravnotežne obrestne mere. Ocena je
narejena na osnovi netvegane stopnje donosa za slovenski trg, povečan za premijo za tveganje, ki je v normalnih pogojih ustrezna
za podjetja bonitetne ocene AAA.
2 Drugi elementi, potrebni za določitev omrežnine
28. člen
Pri določitvi omrežnine se upoštevajo vsi viri za pokrivanje upravičenih stroškov regulativnega obdobja (VRO), ki so:

VRO = VPRO − Δ RO

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
VRO
VPRO
ΔRO

viri za pokrivanje upravičenih stroškov regulativnega obdobja, v evrih,
vsi prihodki regulativnega obdobja sistemskega operaterja, zmanjšani za finančne prihodke in prihodke iz naslova
prodaje zemeljskega plina, ki za potrebe tega akta predstavljajo omrežnino in druge prihodke, v evrih,
presežek oziroma primanjkljaj omrežnine na podlagi ugotovljenih odstopanj od regulativnega okvira za preteklo
regulativno obdobje skladno z 39. členom tega akta, v evrih.

29. člen
(1) Kot drugi prihodki sistemskega operaterja se za potrebe tega akta upoštevajo vsi njegovi prihodki, razen omrežnine,
finančnih prihodkov in prihodkov iz prodaje zemeljskega plina.
(2) Sistemski operater določi druge prihodke regulativnega obdobja kot povprečno vrednost dejanskih drugih prihodkov
zadnjih treh let pred letom t-1, ugotovljenih na podlagi določil tega akta, ki jih predhodno preračuna na vrednost leta t-1 z uporabo
ustreznega letnega faktorja rasti cen. Dobljeno vrednost sistemski operater preračuna na vrednost posameznega leta regulativnega
obdobja na naslednji način:

DPt = (DPt −1 ⋅ Fc )

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
DPt
Fc
t

drugi prihodki sistemskega operaterja leta t, v evrih,
faktor rasti cen, izračunan iz indeksa cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za zadnjih 12 mesecev pred rokom iz
31. člena tega akta,
leto regulativnega obdobja.
V. DOLOČITEV OMREŽNINE IN IZDAJA SOGLASJA

30. člen
(1) Sistemski operater določi omrežnino za regulativno obdobje (OMRRO) kot seštevek omrežnin posameznih let regulativnega obdobja.
(2) Pri določitvi omrežnine posameznega leta regulativnega obdobja (OMRt) in na tej podlagi omrežnine za regulativno
obdobje (OMRRO) sistemski operater upošteva upravičene stroške, druge prihodke, presežek oziroma primanjkljaj omrežnine ter
načrtovane zmogljivosti in količinski obseg prenosa zemeljskega plina regulativnega obdobja na naslednji način:
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[EUR],

kjer oznake pomenijo:
OMRRO
USRO
DPRO
ΔRO

omrežnina za regulativno obdobje, v evrih,
upravičeni stroški regulativnega obdobja, v evrih,
drugi prihodki regulativnega obdobja sistemskega operaterja, določeni skladno z 29. členom, v evrih,
presežek oziroma primanjkljaj omrežnine na podlagi ugotovljenih odstopanj od regulativnega okvira za preteklo
regulativno obdobje ugotovljen in določen skladno z 39. členom tega akta, v evrih.

31. člen
(1) Sistemski operater poda agenciji vlogo za izdajo soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom
omrežnine za novo regulativno obdobje najkasneje do 31. maja leta pred začetkom novega regulativnega obdobja, za katerega
se določa omrežnina.
(2) V vlogi sistemski operater prikaže določeno omrežnino in upravičene stroške ter druge elemente omrežnine za posamezna
leta regulativnega obdobja skladno s tem aktom.
(3) Sistemski operater poda vlogo za izdajo soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine
na obrazcih v elektronski obliki, ki jih pripravi agencija za posamezno regulativno obdobje najkasneje dva meseca pred iztekom
roka iz prvega odstavka tega člena in vsebujejo najmanj:
– podroben opis storitev sistemskega operaterja, vključno s podatki o kakovosti storitev;
– načrt poslovanja za regulativno obdobje, ki vključuje tudi načrtovano bilanco stanja in načrtovan izkaz poslovnega izida po
posameznih letih regulativnega obdobja;
– podatke o zakupljenih zmogljivostih in prenesenih količinah za zadnja tri leta pred letom vložitve vloge, načrtovanih zakupljenih zmogljivostih in količinah za leto vložitve vloge, načrtovanih zakupljenih zmogljivostih in količinah za posamezna leta
regulativnega obdobja; podatki o količinah in zmogljivostih se morajo nanašati na posamezne odjemne skupine, določene v točki
2, Priloge 1 tega akta;
– podatke in razkritja o stroških sistemskega operaterja zadnjih treh let pred letom vložitve vloge, ki skladno s kriteriji tega akta
predstavljajo stroške delovanja in vzdrževanja in se vključujejo v izračun stroškov delovanja in vzdrževanja regulativnega obdobja;
– podatke in razkritja o stroških sistemskega operaterja zadnjih treh let pred letom vložitve vloge, ki skladno s kriteriji tega akta
predstavljajo stroške delovanja in vzdrževanja in se ne vključujejo v izračun stroškov delovanja in vzdrževanja regulativnega obdobja;
– poročilo o izvedenem obsegu stroškov vzdrževanja prenosnega omrežja v zadnjih treh letih pred letom vložitve vloge;
– poročilo o načrtovanem in izvedenem obsegu investicij v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva z
opredelitvijo virov financiranja za zadnja tri leta pred letom vložitve vloge;
– poročilo o načrtovanem obsegu investicij v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva z opredelitvijo virov
financiranja za leto vložitve vloge in po posameznih letih regulativnega obdobja;
– terminski in vrednostni plan aktiviranj novih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih
letih regulativnega obdobja z izračunom pripadajoče amortizacije;
– podatke, potrebne za določitev povprečne regulativne vrednosti sredstev;
– podatke in razkritja o drugih prihodkih sistemskega operaterja skladno s tem aktom za zadnja tri leta pred letom vložitve
vloge in izračun drugih prihodkov posameznih let regulativnega obdobja skladno s tem aktom;
– podatek o ugotovljenem ali s strani agencije s posebno odločbo določenim odstopanjem od regulativnega okvira za tekoče
regulativno obdobje, ki se skladno s tem aktom vključi v regulativni okvir novega regulativnega obdobja;
– izračun upravičenih stroškov ter drugih elementov omrežnine in omrežnine za posamezno leto regulativnega obdobja
skladno s tem aktom;
– regulativni okvir in
– izračun omrežnine za posamezna leta regulativnega obdobja skladno z metodologijo za obračunavanje omrežnine.
(4) Sistemski operater agenciji posreduje tudi podpisan regulativni okvir.
(5) Na zahtevo agencije predloži sistemski operater tudi druge podatke oziroma dokumente, za katere agencija presodi, da
so potrebni za pridobitev soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine.
32. člen
Vloga za izdajo soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine je popolna, če sistemski
operater predloži vse zahtevane podatke in dokumente iz tretjega in četrtega odstavka 31. člena.
33. člen
(1) Če sistemski operater ne poda vloge za novo regulativno obdobje ali agencija zavrne izdajo soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, sistemski operater do uveljavitve novega soglasja agencije upošteva:
– upravičene stroške, omrežnino ter druge elemente omrežnine in
– tarifne postavke za omrežnino
v višini zadnjega leta regulativnega obdobja, za katero je bilo izdano zadnje soglasje agencije, ob upoštevanju določil iz 39. člena
in 40. člena tega akta.
(2) Sistemski operater uveljavi tarifne postavke iz prejšnjega odstavka tega člena s pričetkom novega regulativnega obdobja.
34. člen
Sistemski operater v primeru prenehanja, prenosa ali pričetka izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja med trajanjem
posameznega regulativnega obdobja v vlogi za izdajo soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine določi omrežnino in upravičene stroške ter druge elemente omrežnine za celotno regulativno obdobje skladno s tem aktom,
pri čemer se mu postavke iz regulativnega okvira za to regulativno obdobje priznajo v sorazmernih vrednostih glede na že pretečen
čas (mesece) regulativnega obdobja do vključno meseca izdaje soglasja agencije.
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VI. UGOTAVLJANJE ODSTOPANJ (PRESEŽKA ALI PRIMANJKLJAJA)
35. člen
Sistemski operater na podlagi letnih podatkov o poslovanju spremlja izvajanje regulativnega okvira in ugotavlja odstopanja
od regulativnega okvira za posamezno leto regulativnega obdobja in za regulativno obdobje.
36. člen
Sistemski operater ugotovi odstopanje za posamezno leto regulativnega obdobja (Δt) na naslednji način:

Δ t = USDt − VPDt +

Δ RO
nt

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
Δt

odstopanje za leto t, pri čemer negativna vrednost Δt pomeni obvezo sistemskega operaterja do prenosa presežka
omrežnine za namene pokrivanja upravičenih stroškov novega regulativnega obdobja, pozitivna vrednost Δt pa
pomeni pravico sistemskega operaterja do upoštevanja primanjkljaja omrežnine pri določitvi omrežnine za novo
regulativno obdobje, v evrih,

USDt

dejanski upravičeni stroški sistemskega operaterja za leto t, izračunani skladno z določili 37. člena tega akta, v evrih,

VPDt

vsi prihodki sistemskega operaterja za leto t, ugotovljeni na podlagi letnih podatkov o poslovanju sistemskega
operaterja, zmanjšani za finančne prihodke in prihodke iz naslova prodaje zemeljskega plina, ki za potrebe tega
akta predstavljajo omrežnino in druge prihodke, v evrih,

Δ RO
nt t
t

v regulativnem okviru za leto t upoštevan presežek ali primanjkljaj omrežnine iz preteklega regulativnega obdobja v
skladu s 40. členom tega akta, v evrih,

leto regulativnega obdobja.

37. člen
(1) Sistemski operater ob zaključku posameznega leta regulativnega obdobja upravičene stroške (USt) posameznega leta
regulativnega obdobja iz regulativnega okvira preračuna in določi dejanske upravičene stroške (USDt) zaključenega posameznega
leta regulativnega obdobja tako, da:
– so dejanski stroški delovanja in vzdrževanja posameznega leta regulativnega obdobja enaki načrtovanim;
– so pri obstoječih neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih dejanski upravičeni stroški amortizacije
posameznega leta regulativnega obdobja enaki načrtovanim;
– je dejanski reguliran donos na obstoječa neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter zaloge enak
načrtovanemu;
– so pri novih neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih dejanski upravičeni stroški amortizacije posameznega leta regulativnega obdobja enaki v skladu s tem aktom obračunanim stroškom amortizacije od aktiviranih novih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v posameznem letu regulativnega obdobja in
– se opravi preračun reguliranega donosa na nova neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Pri izračunu
reguliranega donosa na nova sredstva se upošteva tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo (TPSK) za regulativno
obdobje in preračunana povprečna regulativna baza novih sredstev. Pri preračunu povprečne regulativne vrednosti sredstev za
nova neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva posameznega leta regulativnega obdobja se ob smiselni uporabi
prejšnje alineje tega člena, drugega odstavka 18. člena ter od 22. člena do 24. člena tega akta upoštevajo vrednosti aktiviranih
novih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v posameznem letu regulativnega obdobja.
(2) Če agencija po izdaji soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine ugotovi odstopanja
pri podatkih, ki jih je sistemski operater posredoval v vlogi za izdajo soglasja k omrežnini in upravičenim stroškov ter drugim elementom omrežnine, mora sistemski operater upoštevati tudi ta odstopanja pri ugotavljanju dejanskih upravičenih stroškov.
38. člen
Sistemski operater ugotovi odstopanje od regulativnega okvira za posamezno leto regulativnega obdobja na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki jih pripravi agencija do 1. februarja, in jih agenciji posreduje najkasneje do 31. marca, leta po zaključku
posameznega leta regulativnega obdobja.
39. člen
Sistemski operater ugotovi presežek oziroma primanjkljaj omrežnine na podlagi odstopanja od regulativnega okvira za tekoče
regulativno obdobje (ΔRO) na naslednji način:

Δ RO = Δ t −1 + Δ t + Δ t +1

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ΔRO
Δt-1
Δt
Δt+1

odstopanje od regulativnega okvira, v evrih,
odstopanje za zadnje leto preteklega regulativnega obdobja, v evrih,
odstopanje za prvo leto tekočega regulativnega obdobja, v evrih,
odstopanje za drugo leto tekočega regulativnega obdobja, v evrih,

in ga upošteva pri določitvi omrežnine za novo regulativno obdobje, pri čemer negativna vrednost (ΔRO) pomeni obvezo sistemskega operaterja pri določitvi omrežnine do prenosa presežka omrežnine za namene pokrivanja upravičenih stroškov novega
regulativnega obdobja, pozitivna vrednost (ΔRO) pa pomeni pravico sistemskega operaterja do upoštevanja primanjkljaja omrežnine
pri določitvi omrežnine za novo regulativno obdobje.
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40. člen
Ugotovljena razlika za tekoče regulativno obdobje (ΔRO) se upošteva v novem regulativnem obdobju sorazmerno glede na
čas trajanja novega regulativnega obdobja.
41. člen
Sistemski operater ugotovi odstopanje od regulativnega okvira za tekoče regulativno obdobje na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki jih pripravi agencija do 1. februarja. Sistemski operater posreduje agenciji ugotovljeno odstopanje najkasneje do 31. marca
zadnjega leta regulativnega obdobja.
VII. REGULATIVNI NADZOR
42. člen
(1) Agencija na podlagi letnih podatkov o poslovanju sistemskega operaterja spremlja poslovanje sistemskega operaterja in
nadzira pravilnost uporabe tega akta.
(2) Agencija nadzira pravilnost uporabe metode regulirane omrežnine prek odločanja o izdaji soglasja k omrežnini, upravičenim stroškom in drugim elementom omrežnine ter z izdajo posebne odločbe skladno s tretjim odstavkom 46.a člena EZ.
VIII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
43. člen
Če sistemski operater za poslovne potrebe obračunava strošek amortizacije po amortizacijskih stopnjah, ki so višje od stopenj
iz 2. odstavka 17. člena tega akta oziroma po drugačni metodi, kot jo je upošteval pri določitvi upravičenih stroškov, mora zagotoviti
posebne evidence za potrebe določitve upravičenih stroškov na podlagi tega akta. Sistemski operater pri vzpostavitvi posebne
evidence skladno s 17. členom tega akta za potrebe določitve upravičenih stroškov vnese postavke neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev na podlagi knjigovodskih vrednosti v poslovnih knjigah na dan 31. decembra 2009 (t-1).
44. člen
Prvo regulativno obdobje po tem aktu je obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013.
45. člen
(1) Sistemski operater poda prvo vlogo za izdajo soglasja k omrežnini za regulativno obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013
najkasneje do 1. oktobra 2010.
(2) Agencija izda odločbo v skladu s četrtim odstavkom 10. člena za regulativno obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 najkasneje do 1. avgusta 2010.
46. člen
(1) Sistemski operater v prvi vlogi za izdajo soglasja k omrežnini za regulativno obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 zaradi prehoda na daljše regulativno obdobje na podlagi 41. člena upošteva ugotovljen presežek oziroma primanjkljaj omrežnine leta 2009.
(2) Ugotovljen presežek oziroma primanjkljaj omrežnine za leto 2010 se bo v skladu z 39. členom tega akta v regulativnem
obdobju, ki bo sledilo prvemu regulativnemu obdobju iz 44. člena, upošteval kot odstopanje za zadnje leto preteklega regulativnega obdobja.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje
upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04).
48. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-5/2010-9/ZP-29
Maribor, dne 12. julija 2010
EVA 2010-2111-0083

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

Priloga 1:
1. Donosnost lastniškega kapitala (ROE) znaša 7,58%.
2. Tabela: Odjemne skupine uporabnikov prenosnega omrežja

Pogodbena prenosna zmogljivost (Sm3/dan)

0
≤ PK <
5.000

5.000
≤ PK <
10.000

10.000
≤ PK <
25.000

25.000
≤ PK <
50.000

50.000
≤ PK <
100.000

100.000
≤ PK <
200.000

200.000
≤ PK
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Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in prve alineje točke a) 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter prve alineje 6. člena in druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za
energijo izdaja

AKT
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
S tem aktom se na podlagi izhodišč ekonomskega reguliranja določajo:
– metoda za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu omrežnina),
– določitev in izračun tarifnih postavk za omrežnino,
– način obračunavanja omrežnine,
– način izdajanja računov in plačevanja omrežnine in
– določanje prenesenih količin zemeljskega plina v času okvar in menjav merilnih naprav
z namenom, da se uporabnikom prenosnega omrežja zemeljskega plina, ki poteka po ozemlju Republike Slovenije, zagotovi obračunavanje omrežnine na način, ki spodbuja učinkovito uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu
prenosno omrežje).
2. Pojmi in definicije
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu EZ) in podzakonskih predpisih,
izdanih na njegovi podlagi, poleg tega pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– odjemna skupina:
je skupina, v katero sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu sistemski operater)
uvrsti uporabnika prenosnega omrežja (v nadaljnjem besedilu uporabnik) glede na zakupljeno prenosno zmogljivost za posamezno
vrsto storitve dostopa do prenosnega omrežja;
– pogodba o dostopu:
je pogodba, ki jo skleneta uporabnik in sistemski operater in s katero se dogovorita o pogojih uporabe prenosnega omrežja;
– pogodbena prenosna zmogljivost:
je največja dnevna količina zemeljskega plina, ki je za uporabnika določena v pogodbi o dostopu za prevzem na enem ali
več prevzemnih mestih in predajo na enem ali več predajnih mestih, izražena v Sm3/dan;
– predajno mesto:
je točka na prenosnem omrežju, v kateri sistemski operater na podlagi pogodbe o dostopu preda uporabniku zemeljski plin;
– prevzemno mesto:
je točka na prenosnem omrežju, v kateri sistemski operater na podlagi pogodbe o dostopu prevzame v prenos dogovorjene
količine zemeljskega plina za uporabnika.
II. METODA ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
3. člen
(1) Metoda za obračunavanje omrežnine za prenos zemeljskega plina med prevzemnimi oziroma predajnimi mesti, ki se
nahajajo znotraj prenosnega omrežja v Republiki Sloveniji, temelji na uporabi metode poštne znamke, kar pomeni sistem enotnih
tarifnih postavk za omrežnino, ki jih upošteva sistemski operater na celotnem območju Republike Slovenije v okviru posamezne
odjemne skupine. Metoda poštne znamke velja za vse tlačne nivoje na prenosnem omrežju.
(2) Metoda za obračunavanje omrežnine za prenos zemeljskega plina od enega do drugega prenosnega omrežja temelji na
uporabi metode od točke do točke za posamezne pogodbene poti, kar pomeni sistem enotnih tarifnih postavk za omrežnino, ki jih
sistemski operater upošteva v okviru posamezne odjemne skupine.
(3) Tarifne postavke za omrežnino iz predhodnih odstavkov tega člena so za sistemskega operaterja mehanizem za obračunavanje in pobiranje omrežnine pri uporabnikih skladno s tem aktom.
(4) Tarifne postavke za omrežnino izračuna in določi sistemski operater na podlagi omrežnine, določene skladno z Aktom
o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina
(v nadaljnjem besedilu metodologija za določitev omrežnine). Tarifne postavke se izračunajo za posamezna leta regulativnega
obdobja. Trajanje regulativnega obdobja je določeno v metodologiji za določitev omrežnine.
III. DOLOČITEV IN IZRAČUN TARIFNIH POSTAVK
4. člen
Sistemski operater v aktu o določitvi omrežnine istočasno z določitvijo omrežnine določi v obliki tarif iz Priloge 1 tega akta
tudi naslednje tarifne postavke:
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– Tarifne postavke za prenos (CPKi),
– Tarifno postavko za lastno rabo (CLRt) in
– Tarifno postavko za meritve (CMt)
za regulativno obdobje po posameznih letih.
5. člen
Sistemski operater pri izračunu in določitvi tarifne postavke za lastno rabo (CLRt) in tarifne postavke za meritve (CMt) upošteva
tisti del omrežnine, s katero se pokrivajo upravičeni stroški, nastali v zvezi z obsegom lastne rabe oziroma izvajanjem meritev.
Preostala omrežnina se upošteva pri izračunu in določitvi tarifnih postavk za prenos (CPKi).
6. člen
(1) Zaradi preprečitve skokovitega spreminjanja tarifnih postavk v posameznih letih regulativnega obdobja, sistemski operater
izračuna in določi tarifne postavke za posamezno leto regulativnega obdobja tako, da v regulativnem obdobju uporabnikom na
podlagi določil tega akta obračuna toliko omrežnine, da z njo krije tisti del upravičenih stroškov regulativnega obdobja, ki se skladno
z metodologijo o določitvi omrežnine ne krijejo iz presežka oziroma manjka omrežnine.
(2) Sistemski operater z namenom zagotovitve cilja iz prejšnjega odstavka izračuna in določi tarifne postavke za omrežnino
regulativnega obdobja po posameznih letih regulativnega obdobja tako, da izravna vrednost omrežnine regulativnega obdobja z
vrednostjo tistega dela upravičenih stroškov regulativnega obdobja, ki se ne krije iz drugih prihodkov in presežkov oziroma manjka
omrežnine sistemskega operaterja.
7. člen
(1) Sistemski operater pri izračunu tarifnih postavk za posamezno leto regulativnega obdobja upošteva faktor izravnave I,
ki se lahko giblje v naslednjem območju:

−0, 05 < I < 0, 05
(2) Faktor izravnave I se upošteva pri izračunu tarifnih postavk (CPKi) na naslednji način:

CPK i (t +1) = CPK i (t ) ⋅ (1 − I

)

[EUR/enoto]

oziroma:

CPK i (t + 2) = CPK i (t +1) ⋅ (1 − I

)

[EUR/enoto],

kjer oznake pomenijo:
CPKi(t)
I
t

tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan), ki jo sistemski operater določi v predpisani tarifi
iz Priloge 1 tega akta, za posamezno leto regulativnega obdobja,
faktor izravnave,
leto regulativnega obdobja.
IV. OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE
1. Dostop do prenosnega omrežja

8. člen
(1) Sistemski operater nudi najmanj naslednje storitve dostopa do prenosnega omrežja:
– letni zagotovljen dostop,
– letni prekinljiv dostop,
– mesečni zagotovljen dostop,
– mesečni prekinljiv dostop,
– dnevni zagotovljen dostop,
– dnevni prekinljiv dostop.
(2) Če se sistemski operater in uporabnik s pogodbo o dostopu dogovorita za letni, mesečni ali dnevni prekinljiv dostop, morajo
biti v pogodbi o dostopu navedeni pogoji za prekinitev ali zmanjšanje pogodbene zmogljivosti za posamezno predajno mesto.
9. člen
Uporabnik s pogodbo o dostopu pridobi pravico do uporabe prenosnega omrežja za prenos količin zemeljskega plina po
prenosnem omrežju od enega ali več vnaprej določenih prevzemnih mest, do enega ali več vnaprej določenih predajnih mest, za
pogodbeno določen čas in v obsegu zakupljenih pogodbenih prenosnih zmogljivosti, izraženih v Sm3/dan za posamezno prevzemno in predajno mesto.
10. člen
Če uporabnik za različne storitve dostopa sklene eno ali več pogodb o dostopu za eno ali več prevzemnih in predajnih mest,
se za obračun omrežnine ugotovi seštevek zakupljenih pogodbenih prenosnih zmogljivosti po posameznih istovrstnih storitvah
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dostopa v skladu s prvim odstavkom 8. člena. Sistemski operater glede na seštevek zakupljenih prenosnih zmogljivosti za istovrstne
storitve dostopa uvrsti uporabnika v odjemno skupino i (Tabela 1, Priloga 1) za vsako istovrstno storitev posebej.
2. Obračun omrežnine
11. člen
Sistemski operater uporabnikom obračuna in od njih pobira omrežnino tako, da posameznemu uporabniku skladno z naslednjimi členi tega poglavja zaračuna:
– znesek za prenos,
– znesek za lastno rabo in
– znesek za izvajanje meritev.
2.1 Znesek za prenos
12. člen
(1) Sistemski operater obračuna uporabniku znesek za prenos na podlagi razvrstitve uporabnika v odjemno skupino i skladno z 10. členom tega akta, uporabe tarifne postavke za prenos za posamezno odjemno skupino (CPKi) in ostalih pravil v zvezi z
obračunom omrežnine iz tega akta.
(2) Če se prekorači pogodbeno dogovorjen dostop za posamezno predajno mesto e, sistemski operater uporabniku v okviru
obračuna omrežnine, ki se nanaša na znesek za prenos, zaračuna še znesek za prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti.
2.1.1 Znesek za prenos v Republiki Sloveniji
2.1.1.1 Z n e s e k z a z a g o t o v l j e n d o s t o p
2.1.1.1.1 Znesek za letni zagotovljen dostop
13. člen
Sistemski operater uporabniku v koledarskem mesecu m za letni zagotovljen dostop obračuna mesečni znesek za prenos
(ZLPm) na naslednji način:

Z LPm

Dm en
= CPKi ⋅
⋅ ∑ PK ( e )
Dt e =1

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZLPm
CPKi
Dm
Dt
PK(e)
en
m

mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen dostop, v koledarskem mesecu m, v evrih,
tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
število dni v koledarskem mesecu m,
število dni v koledarskem letu t,
pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto e, za letni zagotovljen dostop,v koledarskem mesecu m, v
Sm3/dan,
število predajnih mest,
mesec v koledarskem letu t.
2.1.1.1.2 Znesek za mesečni zagotovljen dostop

14. člen
Sistemski operater uporabniku v koledarskem mesecu m za mesečni zagotovljen dostop obračuna mesečni znesek za prenos
(ZMPm) na naslednji način:

en

Z MPm = CPKi ⋅ FMm ⋅ ∑ PK MPm ( e )

[EUR],

e =1

kjer oznake pomenijo:
ZMPm
CPKi
FMm
PKMPm(e)
en
m

mesečni znesek za prenos za mesečni zagotovljen dostop v koledarskem mesecu m, v evrih,
tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
faktor tarifne postavke za prenos za posamezni koledarski mesec m,
pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto e, za mesečni zagotovljen dostop v koledarskem mesecu m,
v Sm3/dan,
število predajnih mest,
mesec v koledarskem letu t.
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15. člen
Faktor tarifne postavke za prenos za posamezni koledarski mesec m (FMm) znaša:
Mesec

m

Vrednost FMm

1

Januar

0,245

2

Februar

0,245

3

Marec

0,210

4

April

0,105

5

Maj

0,083

6

Junij

0,083

7

Julij

0,083

8

Avgust

0,083

9

September

0,083

10

Oktober

0,083

11

November

0,210

12

December

0,245

2.1.1.1.3 Znesek za dnevni zagotovljen dostop
16. člen
Sistemski operater uporabniku v koledarskem mesecu m za dnevni zagotovljen dostop obračuna mesečni znesek za prenos
(ZDPm) na naslednji način:

Dm

en

Z DPm = CPKi ⋅ FDm ⋅ ∑∑ PK DPmd ( e )

[EUR],

d =1 e =1

kjer oznake pomenijo:
ZDPm
CPKi
FDm
PKDPmd(e)
Dm
en
m
d

mesečni znesek za prenos za dnevni zagotovljen dostop v koledarskem mesecu m, v evrih,
tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
faktor tarifne postavke za prenos za posamezni dan d, v koledarskem mesecu m,
pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto e, za dnevni zagotovljen dostop za dan d,v koledarskem
mesecu m, v Sm3/dan,
število dni v koledarskem mesecu m,
število predajnih mest,
mesec v koledarskem letu t,
dan v koledarskem mesecu m.

17. člen
Faktor tarifne postavke za prenos za posamezni dan d v koledarskem mesecu m (FDm) znaša:
Mesec

m

Vrednost FDm

1

Januar

0,0175

2

Februar

0,0175

3

Marec

0,0147

4

April

0,0088

5

Maj

0,0052

6

Junij

0,0052

7

Julij

0,0052

8

Avgust

0,0052

9

September

0,0052

10

Oktober

0,0067

11

November

0,0147

12

December

0,0175
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2.1.1.2 Z n e s e k z a p r e k i n l j i v d o s t o p
2.1.1.2.1 Znesek za letni prekinljiv dostop

18. člen
(1) Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za letni prekinljiv dostop mesečni znesek za prenos
na enak način, kot obračuna mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen dostop (ZLPm) skladno s 13. členom tega akta.
(2) Če sistemski operater uporabniku prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost, pripada uporabniku na podlagi
letnega prekinljivega dostopa na obračunan mesečni znesek za prenos iz prejšnjega odstavka mesečni znesek popusta, ki se
izračuna skladno z 19. členom tega akta.
19. člen
Mesečni znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti je na podlagi letnega prekinljivega dostopa za vsa predajna mesta e v koledarskem mesecu m seštevek popustov, izračunanih za posamezna predajna mesta
skladno z 22. členom in ob upoštevanju pogoja iz 20. člena.
20. člen
Znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti za posamezno predajno mesto e, na
katerem je prišlo do prekinitve ali zmanjšanja v koledarskem mesecu m, ne sme presegati mesečnega zneska za prenos za letni
zagotovljen dostop za to predajno mesto e v koledarskem mesecu m oziroma:

Z PLPm ( e ) ≤ Z LPm ( e )

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZPLPm(e)
ZLPm(e)
m
e

znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti za predajno mesto e, na podlagi
letnega prekinljivega dostopa, v koledarskem mesecu m, v evrih, izračunan na način, določen v 22. členu tega
akta,
mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen dostop za predajno mesto e, v koledarskem mesecu m, v evrih,
izračunan na način določen v 21. členu tega akta
mesec v koledarskem letu t,
predajno mesto.

21. člen
Sistemski operater izračuna mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen dostop za predajno mesto e, na katerem je prišlo
do prekinitve ali zmanjšanja v koledarskem mesecu m, na naslednji način:

Z LPm ( e ) = CPKi ⋅

Dm
⋅ PK( e )
Dt

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZLPm(e)
CPKi
Dm
Dt
PK(e)
m
e

mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen dostop za predajno mesto e, v koledarskem mesecu m, v evrih,
tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
število dni v koledarskem mesecu m,
število dni v koledarskem letu t,
pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto e za letni zagotovljen dostop, v koledarskem mesecu m, v
Sm3/dan,
mesec v koledarskem letu t,
predajno mesto.

22. člen
Če sistemski operater prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost posameznega predajnega mesta e, na podlagi letnega prekinljivega dostopa izračuna znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja za to predajno mesto na naslednji način:

Dm

Z PLPm ( e ) = ∑ Z PLPmd ( e )

[EUR],

d =1

kjer oznake pomenijo:
ZPLPm(e)

znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti za predajno mesto e, na podlagi
letnega prekinljivega dostopa, v koledarskem mesecu m, v evrih,
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d
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dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti, za predajno mesto
e, na podlagi letnega prekinljivega dostopa, za dan d, v koledarskem mesecu m, v evrih,
število dni v koledarskem mesecu m,
dan v koledarskem mesecu m,
mesec v koledarskem letu t,
predajno mesto.

23. člen
(1) Dnevni znesek popusta za prekinitev ali zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti se na podlagi letnega prekinljivega
dostopa za predajno mesto, v dnevu d v koledarskem mesecu m izračuna na naslednji način:

Z PLPmd ( e ) = CPKi ⋅ 1,5 ⋅

1
⋅ PK '' LPmd ( e )
Dt

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZPLPm(e)
CPKi
Dt
PK''LPmd(e)
m
d
e

dnevni znesek popusta za prekinitev ali zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti, na podlagi letnega prekinljivega dostopa, za predajno mesto e, v dnevu d, v koledarskem mesecu m, v evrih,
tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
število dni v koledarskem letu t,
prekinjena oziroma zmanjšana pogodbena prenosna zmogljivost na predajnem mestu e, na podlagi letnega prekinljivega dostopa, v dnevu d, za koledarski mesec m, v Sm3/dan,
mesec v koledarskem letu t.
dan v koledarskem mesecu m,
predajno mesto.
2.1.1.2.2 Znesek za mesečni prekinljiv dostop

24. člen
(1) Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za mesečni prekinljiv dostop mesečni znesek za prenos
na enak način, kot zaračuna mesečni znesek za prenos za mesečni zagotovljen dostop (ZMPm) skladno s 14. členom tega akta.
(2) Če sistemski operater uporabniku prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost, na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa uporabniku pripada na obračunan mesečni znesek za prenos iz prejšnjega odstavka mesečni znesek popusta, ki
se izračuna skladno s 25. členom tega akta.
25. člen
Mesečni znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti je na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa za vsa predajna mesta v koledarskem mesecu m seštevek popustov za posamezna predajna mesta, izračunanih
skladno z 28. členom in ob upoštevanju pogoja iz 26. člena.
26. člen
Znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti za posamezno predajno mesto e, na katerem je prišlo do prekinitve ali zmanjšanja, v koledarskem mesecu m ne sme presegati mesečnega zneska za prenos za mesečni
zagotovljen dostop za to predajno mesto e v koledarskem mesecu m oziroma:

Z PMPm ( e ) ≤ Z MPm ( e )

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZPMPm(e)
ZMPm(e)
m
e

znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti za predajno mesto e, na podlagi
mesečnega prekinljivega dostopa, v koledarskem mesecu m, v evrih, izračunan na način, določen v 28. členu tega
akta,
mesečni znesek za prenos za mesečni zagotovljen dostop za predajno mesto e, v koledarskem mesecu m, v evrih,
izračunan na način, določen v 27. členu tega akta,
mesec v koledarskem letu t,
predajno mesto.

27. člen
Sistemski operater izračuna mesečni znesek za prenos za mesečni zagotovljen dostop za predajno mesto e, na katerem je
prišlo do prekinitve ali zmanjšanja v koledarskem mesecu m, na naslednji način:

Z MPm ( e ) = CPKi ⋅ FMm ⋅ PK MPm ( e )

[EUR],
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kjer oznake pomenijo:
ZMPm(e)
CPKi
FMm
PKMPm(e)
m
e

mesečni znesek za mesečni zagotovljen prenos za predajno mesto e, v koledarskem mesecu m, v evrih,
tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
faktor tarifne postavke za prenos za posamezni koledarski mesec m, določen v 15. členu tega akta,
pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto e, za mesečni zagotovljen dostop v koledarskem mesecu m,
v Sm3/dan,
mesec v koledarskem letu t,
predajno mesto.

28. člen
Če sistemski operater prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost posameznega predajnega mesta e, na podlagi
mesečnega prekinljivega dostopa izračuna znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja za to predajno mesto na naslednji
način:
Dm

Z PMPm ( e ) = ∑ Z PMPmd ( e )

[EUR],

d =1

kjer oznake pomenijo:
ZPMPm(e)
ZPMPmd(e)
Dm
m
d
e

znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti za predajno mesto e, na podlagi
mesečnega prekinljivega dostopa, v koledarskem mesecu m, v evrih,
dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti, za predajno mesto
e, na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa, za dan d, v koledarskem mesecu m, v evrih,
število dni v koledarskem mesecu m,
mesec v koledarskem letu t,
dan v koledarskem mesecu m,
predajno mesto.
29. člen

(1)
(1) Dnevni znesek popusta za prekinitev ali zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti se na podlagi mesečnega prekin-

ljivega dostopa za predajno mesto e v dnevu d v koledarskem mesecu m se izračuna na naslednji način:

Z PMPmd ( e ) = CPKi ⋅ 1,5 ⋅ FMm ⋅

1
⋅ PK '' PMPmd ( e )
Dm

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZPMPmd(e)
CPKi
FMm
Dm
PK’’PMPmd(e)
en
m
d
e

znesek popusta za prekinitev ali zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti, na podlagi mesečnega prekinljivega
dostopa za predajno mesto e,v dnevu d,v koledarskem mesecu m, v evrih,
tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
faktor tarifne postavke za prenos za posamezni koledarski mesec m,
število dni v koledarskem mesecu m,
prekinjena oziroma zmanjšana pogodbena prenosna zmogljivost, na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa, za
predajno mesto e, v dnevu d, za koledarski mesec m, v Sm3/dan,
število predajnih mest,
mesec v koledarskem letu t,
dan v koledarskem mesecu m,
predajno mesto.
2.1.1.2.3 Znesek za dnevni prekinljiv dostop

30. člen
(1) Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za dnevni prekinljiv dostop mesečni znesek za prenos
na enak način, kot zaračuna mesečni znesek za prenos za dnevni zagotovljen dostop (ZDPm) skladno s 16. členom tega akta.
(2) Če sistemski operater uporabniku prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost, uporabniku na podlagi dnevnega
prekinljivega dostopa pripada 10-odstotni popust na obračunani mesečni znesek za prenos iz prejšnjega odstavka.
2.1.2 Znesek za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja
31. člen
V primeru prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja se znesek za prenos obračuna na podlagi tarifne postavke
za prenos in faktorjev iz drugega odstavka 33. člena tega akta, ki za posamezno prenosno pot odražata razmerje med uporabo
prenosnega omrežja za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja in uporabo prenosnega omrežja za namene
oskrbe odjemalcev zemeljskega plina v Republiki Sloveniji.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

59 / 23. 7. 2010 /

Stran

9057

2.1.2.1 Z n e s e k z a z a g o t o v l j e n d o s t o p
2.1.2.1.1 Znesek za letni zagotovljen dostop
32. člen
Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za letni zagotovljen dostop za namene prenosa od enega
do drugega prenosnega omrežja mesečni znesek za prenos, ki je seštevek posameznih mesečnih zneskov za prenos za letni
zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot (ZLTm(p)).
33. člen
(1) Mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno
prenosno pot (ZLTm(p)) se izračuna na naslednji način:

Z LTm ( p ) = CPKi ⋅ ft1( p ) ⋅ ft2( p ) ⋅ PK LT ( p ) ⋅

Dm
Dt

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZLTm(p)
CPKi
ft1(p)
ft2(p)
PKLT(p)
Dm
Dt
m
p

mesečni znesek za prenos za letni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za
prenosno pot p, v koledarskem mesecu m, v evrih,
tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
faktor, ki določa razmerje uporabe prenosne poti p za namene izvajanje prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja glede na uporabo prenosne poti p za namene izvajanje prenosa za uporabnike omrežja v Republiki
Sloveniji,
faktor protitoka za prenosno pot,
pogodbena prenosna zmogljivost za letni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja
za predajno mesto e, v koledarskem mesecu m, v Sm3/dan,
število dni v koledarskem mesecu m,
število dni v koledarskem letu t,
mesec v koledarskem letu t,
prenosna pot.

(2) Sistemski operater določi vrednosti faktorjev ft1(p) in ft2(p) istočasno z določitvijo omrežnine kot sestavni del akta o določitvi
omrežnine, in sicer v obliki, kot jo podaja Tabela 4, ki je sestavni del Priloge 1 tega akta.
2.1.2.1.2 Znesek za mesečni zagotovljen dostop
34. člen
Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za mesečni zagotovljen dostop za namene prenosa od
enega do drugega prenosnega omrežja mesečni znesek za prenos, ki je seštevek posameznih mesečnih zneskov za prenos za
mesečni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot (ZMTm(p)).
35. člen
Mesečni znesek za prenos za mesečni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot (ZMTm(p)) se izračuna na naslednji način:

Z MTm ( p ) = CPKi ⋅ ft1( p ) ⋅ ft2( p ) ⋅ FMm ⋅ PK MTm ( p )

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZMTm(p)
CPKi
ft1(p)
ft2(p)
FMm
PKMTm(p)
m
p

mesečni znesek za prenos za mesečni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja
za prenosno pot p, v koledarskem mesecu m, v evrih,
tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
faktor, ki določa razmerje uporabe prenosne poti p za namene izvajanje prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja glede na uporabo prenosne poti p za namene izvajanje prenosa za uporabnike omrežja v Republiki
Sloveniji,
faktor protitoka za prenosno pot,
faktor tarifne postavke prenos za posamezni koledarski mesec m, določen v 15. členu tega akta,
pogodbena prenosna zmogljivost za mesečni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega
omrežja za prenosno pot p, v koledarskem mesecu m, v Sm3/dan,
mesec v koledarskem letu t,
prenosna pot.
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2.1.2.1.3 Znesek za dnevni zagotovljen dostop
36. člen
Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za dnevni zagotovljen dostop za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja mesečni znesek za prenos, ki je seštevek posameznih mesečnih zneskov dnevno zagotovljenih
dostopov do prenosnega omrežja za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot (ZDTm(p)).
37. člen
(1) Mesečni znesek za prenos za dnevni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot (ZDTm(p)) se izračuna na naslednji način:
Dm

Z DTm ( p ) = CPKi ⋅ ft1( p ) ⋅ ft2( p ) ⋅ ∑ FDm ⋅ PK DTmd

[EUR],

d =1

kjer oznake pomenijo:
ZDTm(p)
CPKi
ft1(p)
ft2(p)
FDm
Dm
PKDTmd
m
d
p

mesečni znesek za prenos za dnevni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za
prenosno pot p, v koledarskem mesecu m, v evrih
tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
faktor, ki določa razmerje uporabe prenosne poti p za namene izvajanje prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja glede na uporabo prenosne poti p za namene izvajanje prenosa za uporabnike omrežja v Republiki
Sloveniji,
faktor protitoka za prenosno pot p,
faktor tarifne postavke za prenos za posamezni dan v koledarskem mesecu m, določen v 17. členu tega akta,
število dni v koledarskem mesecu m,
pogodbena prenosna zmogljivost za dnevni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega
omrežja v koledarskem mesecu m, v Sm3/dan,
mesec v koledarskem letu t,
dan v koledarskem mesecu m,
prenosna pot.
2.1.2.2 Z n e s e k z a p r e k i n l j i v d o s t o p
2.1.2.2.1 Znesek za letni prekinljiv dostop

38. člen
(1) Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za letni prekinljiv dostop za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja mesečni znesek za prenos na enak način, kot zaračuna mesečni znesek za prenos za letni
zagotovljen prenos za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja (ZLTm) skladno z 32. členom tega akta.
(2) Če sistemski operater uporabniku prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost, na podlagi letnega prekinljivega
dostopa za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja uporabniku pripada na obračunan mesečni znesek za
prenos iz prejšnjega odstavka tega člena mesečni znesek popusta, ki se izračuna skladno z 39. členom tega akta.
39. člen
Mesečni znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti je na podlagi letnega prekinljivega
dostopa za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja za vse prenosne poti p v koledarskem mesecu m seštevek
popustov, izračunanih za posamezne prenosne poti skladno z 41. členom in ob upoštevanju pogoja iz 40. člena.
40. člen
Znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti na podlagi letnega prekinljivega dostopa
za potrebe prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot p, na kateri je prišlo do prekinitve ali
zmanjšanja prenosne zmogljivosti v koledarskem mesecu m, ne sme presegati mesečnega zneska za letni zagotovljen dostop do
prenosnega omrežja za potrebe prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja za to prenosno pot p v koledarskem mesecu
m oziroma:

Z PLTm ( p ) ≤ Z LTm ( p )

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZPLTm(p)
ZLTm(p)
m
p

znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti za pogodbeno pot p, na podlagi
letnega prekinljivega dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja, v koledarskem mesecu m, v
evrih, izračunan na način, določen v 41. členu tega akta,
mesečni znesek za letni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za prenosno pot
p, na kateri je prišlo do prekinitve ali zmanjšanja prenosne zmogljivosti v koledarskem mesecu m, v evrih, izračunan
na način, določen v 33. členu tega akta,
mesec v koledarskem letu t,
prenosna pot.
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41. člen
Če sistemski operater prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost za posamezno pogodbeno pot p, na podlagi
letnega prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja izračuna znesek popusta za vse prekinitve ali
zmanjša za to pogodbeno pot na naslednji način:
Dm

Z PLTm ( p ) = ∑ Z PLTmd ( p )

[EUR],

d =1

kjer oznake pomenijo:
ZPLTm(p)
ZPLTmd(p)
Dm
m
p

znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbeno prenosne zmogljivosti za pogodbeno pot p, na podlagi
letnega prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja, v koledarskem mesecu m, v
evrih,
dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje pogodbeno prenosne zmogljivosti za prenos za pogodbeno pot p, na podlagi letnega prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja, za
dan d, v koledarskem mesecu m, v evrih,
število dni v koledarskem mesecu m,
mesec v koledarskem letu t,
prenosna pot.

42. člen
Dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti se na podlagi letnega prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za pogodbeno pot p za dan d v koledarskem mesecu m
(ZPLTmd(p)) izračuna na naslednji način:

Z PLTmd ( p ) = CPKi ⋅ ft1( p ) ⋅ ft2( p ) ⋅1,5 ⋅

1
⋅ PK ''PLTmd ( p )
Dt

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZPLTmd(p)
CPKi
ft1(p)
ft2(p)
Dt
PK’’PLTmd(p)
m
d
p

dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti, na podlagi letnega
prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja, za prenosno pot p, v dnevu d, v koledarskem mesecu m, v evrih,
tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
faktor, ki določa razmerje uporabe prenosne poti p za namene izvajanje prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja glede na uporabo prenosne poti p za namene izvajanje prenosa za uporabnike omrežja v Republiki
Sloveniji,
faktor protitoka za prenosno pot p,
število dni v koledarskem letu t,
prekinjena oziroma zmanjšana pogodbena prenosna zmogljivost, na podlagi letnega prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja, za predajno mesto e, v dnevu d, za koledarski mesec m, v Sm3/
dan,
mesec v koledarskem letu t,
dan v koledarskem mesecu m,
prenosna pot.
2.1.2.2.2 Znesek za mesečni prekinljiv dostop

43. člen
(1) Sistemski operater uporabniku v koledarskem mesecu m za mesečni prekinljiv dostop za namene prenosa od enega
do drugega prenosnega omrežja obračuna mesečni znesek za prenos na enak način, kot zaračuna mesečni znesek za mesečni
zagotovljen dostop za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja zemeljskega plina (ZMTm) skladno s 35. členom
tega akta.
(2) Če sistemski operater uporabniku prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost, na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa do prenosnega omrežja za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja uporabniku pripada
na obračunan mesečni znesek za prenos iz prejšnjega odstavka tega člena mesečni znesek popusta, ki se izračuna skladno s
44. členom tega akta.
44. člen
Mesečni znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti je na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja za vse prenosne poti p v koledarskem mesecu
m seštevek popustov, izračunanih za posamezne prenosne poti skladno s 46. členom, in ob upoštevanju pogoja iz 45. člena.
45. člen
Znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti na podlagi mesečnega dostopa za prenos
od enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot p, na kateri je prišlo do prekinitve ali zmanjšanja pogod-
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bene prenosne zmogljivosti v koledarskem mesecu m, ne sme presegati mesečnega zneska za prenos za mesečni zagotovljen
dostop za potrebe prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja za to prenosno pot p v koledarskem mesecu m oziroma:

Z PMTm ( p ) ≤ Z MTm ( p )

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZPMTm(p)
ZMTm(p)
m
p

znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti za pogodbeno pot p, na podlagi
mesečnega prekinljivega dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja, v koledarskem mesecu m,
v evrih,
mesečni znesek za mesečni zagotovljen dostop za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja, za prenosno pot p, na kateri je prišlo do prekinitve ali zmanjšanja prenosne zmogljivosti v koledarskem mesecu m, v evrih,
izračunan na način, določen v 35. členu tega akta,
mesec v koledarskem letu t,
prenosna pot.

46. člen
Če sistemski operater prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost za posamezno pogodbeno pot p, na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja, sistemski operater izračuna znesek popusta
za vse prekinitve ali zmanjšanja za to pogodbeno pot na naslednji način:
Dm

Z PMTm ( p ) = ∑ Z PMTmd ( p )

[EUR],

d =1

kjer oznake pomenijo:
ZPMTm(p)
ZPMTmd(p)
Dm
m
p

znesek popusta za vse prekinitve ali zmanjšanja pogodbene prenosne zmogljivosti za pogodbeno pot p, na podlagi
mesečnega prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja, v koledarskem mesecu
m, v evrih,
dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti za prenos za pogodbeno pot p, na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja, v
dnevu d, v koledarskem mesecu m, v evrih,
število dni v koledarskem mesecu m,
mesec v koledarskem letu t,
prenosna pot.

47. člen
Dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje pogodbeno prenosne zmogljivosti se na podlagi mesečnega
prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja za pogodbeno pot p v dnevu d v koledarskem mesecu
m (ZPMTmd(p)) izračuna na naslednji način:

Z PMTmd ( p ) = CPKi ⋅ ft1( p ) ⋅ ft2( p ) ⋅1,5 ⋅ FMm ⋅

1
⋅ PK ''MTmd ( p )
Dm

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZPMTmd(e)
CPKi
ft1(p)
ft2(p)
FMm
Dm
PK''MTmd(p)
m
d
p

dnevni znesek popusta za prekinitev ali zmanjšanje pogodbene prenosne zmogljivosti, na podlagi mesečnega
prekinljivega dostopa za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja, za prenosno pot p, v dnevu d, v koledarskem mesecu m, v evrih,
tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
faktor, ki določa razmerje uporabe prenosne poti p za namene izvajanje prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja glede na uporabo prenosne poti p za namene izvajanje prenosa za uporabnike omrežja v Republiki
Sloveniji,
faktor protitoka za prenosno pot p,
faktor tarifne postavke za prenos v posameznem koledarskem mesecu m, določen v 15. členu tega akta,
število dni v koledarskem mesecu m,
prekinjena oziroma zmanjšana pogodbena prenosna zmogljivost na podlagi mesečnega prekinljivega dostopa
za prenos od enega do drugega prenosnega omrežja, za predajno mesto e, v dnevu d, za koledarski mesec m,
v Sm3/dan,
mesec v koledarskem letu t,
dan v koledarskem mesecu m,
prenosna pot.
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2.1.2.2.3 Znesek za dnevni prekinljiv dostop
48. člen
(1) Sistemski operater obračuna uporabniku v koledarskem mesecu m za dnevni prekinljiv dostop za namene prenosa od
enega do drugega prenosnega omrežja za posamezno prenosno pot mesečni znesek za prenos na enak način, kot zaračuna
mesečni znesek za dnevni zagotovljen dostop za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja zemeljskega plina
za posamezno prenosno pot (ZDTm(p)) skladno s 37. členom tega akta.
(2) Če sistemski operater uporabniku na posamezni prenosni poti prekine ali zmanjša pogodbeno prenosno zmogljivost, na
podlagi dnevnega prekinljivega dostopa za namene prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja zemeljskega plina uporabniku pripada 10-odstotni popust na obračunani mesečni znesek za prenos iz prejšnjega odstavka.
2.1.3 Prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti
2.1.3.1 Skupna pogodbena prenosna zmogljivost predajnega mesta
49. člen
(1) Skupna pogodbena prenosna zmogljivost predajnega mesta e je največja prenosna zmogljivost, ki jo v okviru sklenjenih
pogodb o dostopu in pogodb o podzakupu dostopa lahko koristi uporabnik prenosnega omrežja na posameznem predajnem mestu
e za dan d koledarskega meseca m.
(2) Za potrebe obračunavanja omrežnine se v povezavi s prekoračitvijo pogodbene prenosne zmogljivosti posameznega
predajnega mesta pri izračunu skupne pogodbene prenosne zmogljivosti predajnega mesta upoštevajo naslednje postavke:

PK SZmd ( e ) = PK ( e ) + PK MPm ( e ) + PK DPmd ( e )
jI

k II

p III

± ∑ PK ' jI ( e ) ± ∑ PK 'k II MPm ( e ) ± ∑ PK ' p III DPmd ( e )
j =1

k =1

p =1

[Sm3/dan],

kjer oznake pomenijo:
PKSZmd(e)
PK(e)
PKMPm(e)
PKDPmd(e)
PK'jI (e)
PK'kII MPm(e)
PK'pIII DPmd(e)
jI
kII
pIII
m
e

skupna pogodbena prenosna zmogljivost predajnega mesta e, za dan d v koledarskem mesecu m, v Sm3/dan,
pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto e, za letni zagotovljen dostop, v koledarskem mesecu m, v
Sm3/dan,
pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto e, za mesečni zagotovljen dostop, v koledarskem mesecu m,
v Sm3/dan,
pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto e, za dnevni zagotovljen dostop, za dan d, v koledarskem
mesecu m, v Sm3/dan,
pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto e, za letni zagotovljen dostop v koledarskem mesecu m,
podzakupljena na sekundarnem trgu, v Sm3/dan,
pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto e,za mesečni zagotovljen dostop, v koledarskem mesecu m,
podzakupljena na sekundarnem trgu, v Sm3/dan,
pogodbena prenosna zmogljivost za predajno mesto e, za dnevni zagotovljen dostop za dan d, v koledarskem
mesecu m, podzakupljena na sekundarnem trgu, v Sm3/dan,
število na sekundarnem trgu sklenjenih pogodb za predajno mesto e, za letni zagotovljen dostop, v koledarskem
mesecu m,
število na sekundarnem trgu sklenjenih pogodb za predajno mesto e, za mesečni zagotovljen dostop, v koledarskem
mesecu m,
število na sekundarnem trgu sklenjenih pogodb za predajno mesto e, za dnevni zagotovljen dostop, za dan d, v
koledarskem mesecu m,
mesec v koledarskem letu t,
predajno mesto.
2.1.3.2 Z n e s e k z a p r e k o r a č i t e v s k u p n e p o g o d b e n e p r e n o s n e
zmogljivosti predajnega mesta

50. člen
Sistemski operater obračuna uporabniku mesečni znesek za prekoračitev skupne pogodbene prenosne zmogljivosti na
naslednji način:

en

Z PSZm = ∑ Z PSZm ( e )
e =1

[EUR],
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kjer oznake pomenijo:
ZPSZm
ZPSZm(e)
en
m
e

mesečni znesek za prekoračitev skupne pogodbene prenosne zmogljivosti, v koledarskem mesecu m, v evrih,
znesek za prekoračitev skupne pogodbene prenosne zmogljivosti, na predajnem mestu e, v koledarskem mesecu
m, v evrih,
število predajnih mest,
mesec v koledarskem letu t,
predajno mesto.

51. člen
Če uporabnik prekorači skupno pogodbeno prenosno zmogljivost na predajnem mestu e mu sistemski operater zaračuna
znesek za prekoračitev na predajnem mestu e na naslednji način:

Dm

Z PSZm ( e ) = ∑ Z PSZmd ( e )

[EUR],

d =1

kjer oznake pomenijo:
ZPSZm(e)
ZPSZmd(e)
Dm
m
e

znesek za prekoračitev skupne pogodbene prenosne zmogljivosti na predajnem mestu e, v koledarskem mesecu
m, v evrih,
znesek za prekoračitev skupne pogodbene zmogljivosti na predajnem mestu e, v dnevu d, koledarskega meseca
m, v evrih,
število dni v koledarskem mesecu m,
mesec v koledarskem letu t,
predajno mesto.

52. člen
(1) Pri izračunu zneska za prekoračitev skupne pogodbene zmogljivosti na predajnem mestu e za posamezni dan d koledarskega meseca m sistemski operater poleg skupne dnevne pogodbene prenosne zmogljivosti predajnega mesta e (PKSZmd(e),
izračunane na podlagi 49. člena, upošteva tudi dejansko uporabljeno prenosno zmogljivost (PKDmd(e)) na predajnem mestu e za
posamezni dan d koledarskega meseca m. Če je bila dejansko uporabljena prenosna zmogljivost v posameznem obračunskem
dnevu na posameznem predajnem mestu e znotraj obračunskega obdobja večja kot skupna dnevna pogodbena prenosna zmogljivost (PKDmd(e)>PKSZmd(e)) na tem predajnem mestu, sistemski operater prekoračitev skupne pogodbene zmogljivosti v dnevu d
meseca m na posameznem predajnem mestu e izračuna na naslednji način:

Z PSZmd ( e ) = CPKi ⋅ 1,15 ⋅ FDm ⋅ ( PK Dmd ( e ) − PK SZmd ( e ) )

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZPSZmd(e)
CPKi
FDm
PKDmd(e)
PKSZmd(e)
m
e

znesek za prekoračitev skupne pogodbene zmogljivosti na predajnem mestu e, v dnevu d, koledarskega meseca
m, v evrih,
tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
faktor tarifne postavke za prenos za posamezni dan v koledarskem mesecu m, določen v 17. členu tega akta,
dejansko uporabljena prenosna zmogljivost na predajnem mestu e, v dnevu d, koledarskega meseca m,
v Sm3/dan,
skupna pogodbena zmogljivost na predajnem mestu e, v dnevu d koledarskega meseca m, v Sm3/dan,
mesec v koledarskem letu t,
predajno mesto.
2.1.3.3 Z n e s e k z a p r e k o r a č i t e v s k u p n e p o g o d b e n e p r e n o s n e z m o g l j i v o s t i
predajnega mesta v primeru stanja ogroženosti

53. člen
(1) Če je ogroženo pravilno delovanje prenosnega omrežja ali ogroženo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti sistemskega
operaterja do drugih uporabnikov prenosnega omrežja, mora sistemski operater o nastopu in predvidenem času trajanja stanja
ogroženosti o tem nemudoma obvesti uporabnika.
(2) Uporabnik mora nemudoma po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka v času stanja ogroženosti prenosnega sistema
uporabljati prenosne zmogljivosti posameznega predajnega mesta e znotraj obračunskega dneva enakomerno, tako da predstavljajo urne prenesene količine največ ena štiriindvajsetina skupne pogodbene prenosne zmogljivosti, izračunane skladno z
49. členom tega akta.
(3) Skupni pogodbeni urni odjem (qSZ(MAX)md(e)) za dan d koledarskega meseca m se izračuna na naslednji način:
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[Sm3/h],

24

kjer oznake pomenijo:
PKSZmd(e)
qSZ(MAX)md(e)
m
e

skupna pogodbena prenosna zmogljivost predajnega mesta e,za dan d, v koledarskem mesecu m, v Sm3/dan,
skupni pogodbeni urni odjem na predajnem mestu e, za dan d, v koledarskem mesecu m, v Sm3/ur,
mesec v koledarskem letu t,
predajno mesto.

(4) Če uporabnik z dejanskim največjim urnim odjemom na predajnem mestu e (qD(MAX)md(e)) znotraj posameznega obračunskega dne prekorači skupni pogodbeni urni odjem predajnega mesta e (qSZ(MAX)md(e)), sistemski operater izračuna prekoračitev
pogodbene urne zmogljivosti (PKPRUmd(e)) na naslednji način:

PK PRUmd ( e ) = ( qD ( MAX ) md ( e ) − qSZ ( MAX ) md ( e ) ) ⋅ 24

[Sm3/dan],

kjer oznake pomenijo:
PKPRUmd(e)
qD(MAX)md(e)
qSZ(MAX)md(e)
m
e

prekoračitev pogodbene urne zmogljivosti na predajnem mestu e, v dnevu d, v koledarskem mesecu m, v Sm3/
dan,
največji urni odjem na predajnem mestu e, v dnevu d, v koledarskem mesecu m, v Sm3/h,
skupni pogodbeni urni odjem na predajnem mestu e, v dnevu d, v koledarskem mesecu m, v Sm3/h,
mesec v koledarskem letu t,
predajno mesto.

(5) Sistemski operater zaračuna uporabniku znesek za prekoračitev pogodbene urne zmogljivosti na predajnem mestu e
(PKPRUmd(e)) na naslednji način:

Z PRUm ( e )

1 Om
= CPKi ⋅ ⋅ ∑ PK PRUmd ( e )
Dt d =1

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZPRUm(e)
CPKi
Dt
Om
PKPRUmd(e)
m
e

znesek za prekoračitev pogodbene urne zmogljivosti v primeru stanja ogroženosti prenosnega sistema na predajnem mestu e, v koledarskem mesecu m, v evrih,
tarifna postavka za prenos za odjemno skupino i, v EUR/(Sm3/dan),
število dni v koledarskem letu t,
število dni stanja ogroženosti v koledarskem mesecu m,
prekoračitev pogodbene urne zmogljivosti na predajnem mestu e, v dnevu d, v koledarskem mesecu m, v Sm3/
dan,
mesec v koledarskem letu t,
predajno mesto.

54. člen
Sistemski operater obračuna uporabniku mesečni znesek za prekoračitev pogodbene urne zmogljivosti v primeru stanja
ogroženosti na naslednji način:

en

Z PRUm = ∑ Z PRUm ( e )
e =1

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZPRUm
ZPRUm(e)
en
m

mesečni znesek za prekoračitev pogodbene urne zmogljivosti v primeru stanja ogroženosti prenosnega sistema,
v koledarskem mesecu m, v evrih,
znesek za prekoračitev pogodbene urne zmogljivosti v primeru stanja ogroženosti prenosnega sistema na predajnem mestu e, v koledarskem mesecu m, v evrih,
število predajnih mest,
mesec v koledarskem letu t.
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2.2 Znesek za lastno rabo

55. člen
(1) Sistemski operater zaračuna uporabniku prenosnega omrežja v koledarskem mesecu m znesek za lastno rabo (ZLRm)
(kot na primer obratovanje kompresorjev, tehnološki plin za ogrevanje) na naslednji način:

Z LRm = CLRt ⋅ 0,004 ⋅ Qm

[EUR],

kjer okrajšave pomenijo:
ZLRm
CLRt
Qm

mesečni znesek za lastno rabo v koledarskem mesecu m, v evrih,
tarifna postavka za lastno rabo kot jo določi sistemski operater v aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje
skladno s 4. členom tega akta (Tabela 2, Priloga 1), v EUR/Sm3,
predana količina zemeljskega plina v koledarskem mesecu m, v Sm3.
2.3 Znesek za izvajanje meritev

56. člen
(1) Za izvajanje meritev, obdelavo merjenih podatkov, vzdrževanje, kalibriranje in z zakonom določene periodične menjave
merilnih naprav sistemski operater zaračuna uporabniku prenosnega omrežja mesečni znesek za izvajanje meritev glede na število
in značilnost merilnih mest.
(2) Mesečni znesek za izvajanje meritev (ZMm) za posamezno merilno mesto se izračuna na naslednji način:

Z Mm = CM ⋅ ( f1 + f 2 )

[EUR],

kjer oznake pomenijo:
ZMm
CM
f1
f2

mesečni znesek za izvajanje meritev v koledarskem mesecu m, v evrih,
tarifna postavka za izvajanje meritev kot jo določi sistemski operater v aktu o določitvi omrežnine za prenosno
omrežje skladno s 4. členom tega akta (Tabela 3, Priloga 1), v evrih,
faktor velikosti meritve,
faktor števila redukcij.
(3) Faktor velikosti meritve (f1) se določi na način:
Nazivni pretok v Sm3/h

Vrednost faktorja f1

< 500

1

500 – 1.000

2

1.000 – 2.000

4

2.000 – 5.000

6

≥ 5.000

8

(4) Sistemski operater pri prenosu od enega do drugega prenosnega omrežja pri izračunu mesečnega zneska za meritve
faktor f1 iz prejšnjega odstavka tega člena dodatno pomnoži s korekcijskim faktorjem fT, kot sledi:
– če se v Republiki Sloveniji meritev ne izvaja: 0,5
– če se v Republiki Sloveniji izvaja ena meritev: 1
– če se v Republiki Sloveniji izvajata dve meritvi: 2
(5) Faktor števila redukcij (f2) se določi na način:
Število tlačnih redukcij v postaji

Vrednost faktorja f2

1

1

2

2

≥3

3

Prenos od enega do drugega prenosnega
omrežja

1

(6) Za uporabnika z večjim številom merilnih mest se mesečni zneski za izvajanje meritev seštejejo. Če sistemski operater
ni lastnik merilnih naprav, se faktor f1 zmanjša za 50 odstotkov.
(7) Če uporabnik prenosnega omrežja zakupi prenosno zmogljivost za obdobje, krajše od enega meseca, se znesek za
meritve določi sorazmerno glede na obdobje zakupljene zmogljivosti.
(8) Sistemski operater obračuna za skupno predajno mesto posameznemu uporabniku prenosnega omrežja mesečni znesek za meritve, in sicer v razmerju med njegovo pogodbeno zakupljeno prenosno zmogljivostjo in celotno pogodbeno zakupljeno
prenosno zmogljivostjo za to predajno mesto.
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V. NAČIN IZDAJANJA RAČUNOV IN PLAČEVANJE
1. Račun za omrežnino
57. člen
(1) Sistemski operater najpozneje v osmih dneh po izteku koledarskega meseca, na katerega se nanaša prenos, uporabniku
prenosnega omrežja izstavi račun za omrežnino.
(2) Sistemski operater mora na izdanem računu zaračunati in ločeno izkazati naslednje postavke omrežnine:
a) mesečni znesek za prenos ločeno po posameznih vrstah storitve dostopa do prenosnega omrežja:
– mesečni znesek za letni zagotovljen dostop iz 13. člena oziroma 32. člena tega akta,
– mesečni znesek za mesečni zagotovljen dostop iz 14. člena oziroma 34. člena tega akta,
– mesečni znesek za dnevni zagotovljen dostop iz 16. člena oziroma 36. člena tega akta,
– mesečni znesek za letni prekinljiv dostop iz 18. člena oziroma 38. člena tega akta,
– mesečni znesek za mesečni prekinljiv dostop iz 24. člena oziroma 43. člena tega akta,
– mesečni znesek za dnevni prekinljiv dostop iz 30. člena oziroma 48. člena tega akta,
– mesečni znesek za prekoračitev skupne pogodbene prenosne zmogljivosti iz 50. člena tega akta,
– mesečni znesek za prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti v primeru stanja ogroženosti iz 54. člena tega akta,
b) mesečni znesek za lastno rabo iz 55. člena tega akta,
c) mesečni znesek za izvajanje meritev iz 56. člena tega akta.
(3) Sistemski operater mora uporabniku v prilogi računa posredovati ali mu na drug način omogočiti dostop do izračuna
mesečnega zneska za posamezne postavke omrežnine.
58. člen
Uporabnik lahko reklamacijo glede pravilnosti izdanega računa vloži pisno v roku do datuma zapadlosti računa. Reklamacija
ne zadrži plačila nespornega dela računa ob zapadlosti.
59. člen
(1) Sistemski operater izda račun za omrežnino z zapadlostjo 30 dni po nastanku terjatve. Kot datum nastanka terjatve se
šteje zadnji dan obračunskega meseca, na katerega se dostop oziroma prenos nanaša.
(2) Če uporabnik svoje obveznosti ne poravna vključno do dneva zapadlosti računa, sistemski operater od vključno 31. dne
po nastanku terjatve in do plačila uporabniku prenosnega omrežja zaračuna zakonite zamudne obresti.
(3) Če uporabnik prenosnega omrežja svojih obveznosti ne poravna v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, ima
sistemski operater pravico od uporabnika zahtevati druge, za sistemskega operaterja sprejemljive instrumente za zavarovanje
plačil, ali drugačen način plačila.
(4) Uporabnik, ki uveljavlja dostop do prenosnega omrežja za potrebe prenosa od enega do drugega prenosnega omrežja
zemeljskega plina, je dolžan sistemskemu operaterju predložiti nepreklicno in nepogojno bančno garancijo prvovrstne banke na prvi
poziv za zavarovanje plačil pogodbenih obveznostih. Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku. Višina bančne garancije
mora biti 3-kratnik mesečnega plačila za dostop do prenosnega omrežja v prvem celem koledarskem mesecu veljavnosti dostopa.
(5) Uporabnik je prost obveznosti iz prejšnjega odstavka, če sistemskemu operaterju ob podpisu pogodbe o dostopu predloži oceno
svoje bonitete, ki izkazuje oceno najmanj 5A 1 (Dun and Bradstreet) oziroma primerljivo bonitetno oceno druge bonitetne hiše.
2. Davki in takse
60. člen
Zneski iz 57. člena ne vključujejo davkov, taks, trošarin in drugih dajatev, ki jih sistemski operater zaračuna uporabniku
prenosnega omrežja skladno s predpisi.
VI. DOLOČANJE KOLIČIN V ČASU OKVAR IN MENJAV MERILNIH NAPRAV
61. člen
V primeru okvare merilnih naprav se šteje, da je bila v času okvare predana oziroma prevzeta takšna količina zemeljskega
plina, kot je bila povprečna predana oziroma prevzeta količina zemeljskega plina v treh primerljivih obdobjih pred nastalo okvaro,
za katera obstajajo registrirani podatki.
VII. KONČNI DOLOČBI
62. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.).
63. člen
Ta akt začne veljati 1. aprila 2011.
Št. 22-4/2010-10/ZP-36
Maribor, dne 12. julija 2010
EVA 2010-2111-0084
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.
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Priloga1
Tabela 1:

Tarifa za prenos za posamezne odjemne skupine CPKi

Pogodbena prenosna
zmogljivost
(Sm3/dan)
Tarifna
postavka

CPKi
[EUR/(Sm3/dan]

0
≤ PK <
5.000

5.000
≤ PK <
10.000

10.000
≤ PK <
25.000

25.000
≤ PK <
50.000

50.000
≤ PK <
100.000

100.000
≤ PK <
200.000

200.000
≤ PK

CPK1

CPK2

CPK3

CPK4

CPK5

CPK6

CPK7

CPKi za leto t
CPKi za leto t+1
CPKi za leto t+2

Tabela 2:

Tarifa za lastno rabo CLR

CLR
[EUR/Sm3]

Tarifna postavka za lastno rabo

CLR za leto t
CLR za leto t + 1
CLR za leto t +2
Tabela 3:

Tarifa za izvajanje meritev CM

CM
[EUR]

Tarifna postavka za izvajanje meritev

CM za leto t
CM za leto t + 1
CM za leto t + 2
Tabela 4:

Tabela za določitev faktorja ft1(p) in ft2(p), ki določata razmerje uporabe
prenosnega omrežja za namene prenosa od enega do drugega prenosnega
omrežja zemeljskega plina in protitok

Prenosna pot (p):

Ceršak - Gorica
Ceršak - Rogatec
Gorica - Rogatec

22-21/2008-23/ZP-13

ft1(p)

ft2(p)
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3270.
3271.
3272.
3273.
3274.

3275.
3276.
3277.

3278.
3279.
3280.

3281.
3282.

3283.
3284.
3285.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1)
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU)
Zakon o javni agenciji za javno naročanje
(ZJAJN)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-N)
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem
predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo
(ZSNVPN-A)
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju
(ZPZFSEu)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gorskih vodnikih (ZGV-B)
Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih zbiranjih
(ZJZ-D)

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o odprtju Stalnega predstavništva Republike
Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj v Parizu
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in
sodelovanje v Evropi na Dunaju
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in
drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Azerbajdžanski
republiki
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski
republiki

3286.
8877
8887

3287.

8892
8894

8898

3288.

3289.

8898
8899

3290.

8901

3291.
3292.

8902
8902
3293.
8902

3294.

8902
3295.
8902

3296.

8903
8903
8903

3297.
3298.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in
drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju
Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za
člana Sveta Banke Slovenije

8903
8903
8904

VLADA

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor

8904

MINISTRSTVA

Pravilnik o železniškem telekomunikacijskem
omrežju
Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči
Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o registru licenc
izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in licencah
za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti, Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti in Pravilnika o specializacijah
v fizioterapevtski dejavnosti
Pravilnik o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti
Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v
fizioterapevtski dejavnosti

8907
8983

8986
8986
8995

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih
Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine
Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina
Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za
prenosno omrežje zemeljskega plina

8996

8997
9041
9050
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VSEBINA

Javni razpisi

1899

Javne dražbe

1939

Razpisi delovnih mest

1944

Druge objave

1946

Objave po Zakonu o političnih strankah

1952

Evidence sindikatov

1954

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

1955
1956
1956

Zavarovanja terjatev

1993

Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

1994
1994
1994
1998
1998
2000
2001

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2002
2002
2002
2003
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