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Energetski zakon (EZ-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Energetskega zakona (EZ-1)
Razglašam Energetski zakon (EZ-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. februarja 2014.
Št. 003-02-1/2014-7
Ljubljana, dne 4. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ENERGETSKI ZAKON
(EZ-1)
Prvi del
SPLOŠNE DOLOČBE
I. poglavje: VSEBINA IN PODROČJE UPORABE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih
javnih služb na področju energetike, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energetske
učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije
iz obnovljivih virov, določa pogoje za obratovanje energetskih
naprav, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za
energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) ter pristojnosti drugih
organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu.
2. člen
(prenos in izvrševanje predpisov Evropske unije)
(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo naslednje direktive Evropske unije:
– Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L

Leto XXIV

št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 55; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/72/ES),
– Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL L
št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 94; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/73/ES),
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/89/ES
o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno
energijo in naložb v infrastrukturo (UL L št. 33 z dne 18. 1. 2006,
str. 22; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/89/ES),
– Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz
obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv
2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009,
str. 16; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/28/ES),
– Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje
zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z
energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2005/89/ES),
– Direktiva 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov
izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 1;
v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/30/EU),
– Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL L
št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/31/EU),
– Direktiva 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi
direktiv 2009/125/EU in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv
2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/ES),
– Direktiva 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o
spremembi Direktive 92/42/EGS (UL L št. 52 z dne 21. 4. 2004,
str. 50; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/8/ES),
– Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta
o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi
Direktive Sveta 85/337/EGS, Direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES,
2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta
in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 (UL L št. 140 z dne 5. 6.
2009, str. 114; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/31/ES).
(2) Ta zakon določa tudi pristojne organe za izvajanje in
sankcije za kršitve naslednjih Uredb Evropske unije:
– Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za
čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe
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(ES) št. 1228/2003 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 15; v
nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 714/2009),
– Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1775/2005 (UL L št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 36; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 715/2009),
– Uredbe (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 20. oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje
zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta
2004/67/ES (UL L št. 295 z dne 12. 11. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 994/2010),
– Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (UL L 211 z dne 14. 8. 2009, str. 1;
v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 713/2009),
– Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti
veleprodajnega energetskega trga (UL L št. 326 z dne 8. 12.
2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1227/2011).
3. člen
(namen zakona)
Namen zakona je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami ob
upoštevanju načel trajnostnega razvoja.
4. člen
(pomen izrazov)
Če ni v posameznem delu zakona pomen izraza določen
drugače, imajo v zakonu uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. »ACER« pomeni Agencija za sodelovanje energetskih
regulatorjev, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 713/2009;
2. »biogorivo« je tekoče ali plinasto gorivo, namenjeno
uporabi v prometu, proizvedeno iz biomase;
3. »daljinsko hlajenje« pomeni distribucijo ohlajenih tekočin iz centralnih proizvodnih virov po omrežju do končnih
odjemalcev v več zgradbah ali lokacijah;
4. »daljinsko ogrevanje« pomeni distribucijo pare, vroče
ali tople vode iz centralnih proizvodnih virov po omrežju do
končnih odjemalcev v več zgradbah ali lokacijah;
5. »distribucija tekočih goriv« pomeni distribucijo tekočih
goriv do končnih uporabnikov, ki se ne izvaja po distribucijskih
cevnih omrežjih;
6. »distribucija toplote« pomeni prenos toplote po distribucijskem sistemu, ki vključuje tudi dobavo končnim odjemalcem;
7. »distribucijski operater« pomeni pravno ali fizično osebo, ki izvaja dejavnost distribucijskega operaterja električne
energije in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj
distribucijskega sistema električne energije na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar je
ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema
za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji električne energije;
8. »dolgoročno načrtovanje« pomeni dolgoročno načrtovanje potrebnih naložb v proizvodnjo, prenosne in distribucijske
zmogljivosti ter druge objekte, za zadostitev povpraševanja
sistema po električni energiji, zemeljskem plinu in drugih energentih, in za zagotovitev zanesljive oskrbe odjemalcev;
9. »elektrika« pomeni električno energijo;
10. »elektrooperater« pomeni sistemskega operaterja ali
distribucijskega operaterja;
11. »energetski pregled« pomeni sistematični postopek
za namene seznanitve z obstoječo porabo energije stavbe
ali skupine stavb, industrijskega ali komercialnega procesa,
obrata, zasebne ali javne storitve, s katerim se opredelijo in
ocenijo stroškovno učinkovite možnosti za prihranek energije,
ter v okviru katerega se poroča o ugotovitvah;
12. »energija« pomeni vse oblike energentov, kakor so
opredeljene v d) točki 2. člena Uredbe (ES) št. 1099/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o
statistiki energetike (UL L 304 z dne 14. 11. 2008, str. 1);
13. »gospodinjski odjemalec« pomeni odjemalca, ki kupuje električno energijo, zemeljski plin, toploto ali drug energetski
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plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za
opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti;
14. »končna bruto poraba energije« pomeni energijo ali
energent, dobavljen za energetske namene industriji, prometu,
gospodinjstvom, storitvenemu sektorju, vključno z javnim sektorjem, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, vključno z električno
energijo in toploto, ki jo porabi sektor pretvorbe energije za proizvodnjo električne energije in toplote, ter izgubami električne
energije in toplote pri distribuciji in prenosu;
15. »končna poraba energije« pomeni energijo ali energent, dobavljen za energetske namene industriji, prometu,
gospodinjstvom, storitvenemu sektorju, vključno z javnim sektorjem, kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, razen dobave sektorju
pretvorbe energije;
16. »končni odjemalec« pomeni fizično ali pravno osebo,
ki kupuje energijo za lastno končno rabo;
17. »lokalna skupnost« pomeni samoupravno lokalno
skupnost;
18. »lokalni energetski koncept« je koncept razvoja lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti na področju oskrbe in
rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije
ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje,
odvečne toplote in iz drugih virov;
19. »napredni merilni sistem« pomeni elektronski sistem,
ki lahko meri porabo energije, ob čemer doda več informacij kot
običajni števec ter lahko pošilja in prejema podatke z uporabo
elektronske komunikacije;
20. »nizkoogljične tehnologije« pomeni tehnologije, ki
med proizvodnjo toplote ali električne energije ne povzročajo
emisij ogljikovega dioksida;
21. »obnovljivi viri energije« so obnovljivi nefosilni viri
energije (veter, sonce, aerotermalna, hidrotermalna in geotermalna energija, energija oceanov, vodna energija, biomasa,
plin, pridobljen iz odpadkov, plin iz naprav za čiščenje odplak
in bioplin);
22. »obveznost glede obnovljivih virov energije« pomeni
program podpore, ki zahteva od:
a) proizvajalcev energije, da v proizvodnjo vključijo določen delež energije iz obnovljivih virov;
b) dobaviteljev energije, da v dobavo vključijo določen
delež energije iz obnovljivih virov;
c) od porabnikov energije, da v porabo vključijo določen
delež energije iz obnovljivih virov;
23. »odjemalec« je pravna ali fizična oseba, ki kupuje
energijo ali gorivo za lastno rabo ali za nadaljnjo prodajo;
24. »operater« pomeni elektrooperater ali operater sistema zemeljskega plina;
25. »operater distribucijskega sistema« pomeni pravno
ali fizično osebo, ki izvaja dejavnosti distribucije zemeljskega
plina in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema na določenem območju, za medsebojne
povezave z drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih
potreb po distribuciji plina;
26. »operater prenosnega sistema« pomeni pravno ali
fizično osebo, ki opravlja dejavnosti prenosa zemeljskega
plina in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj
prenosnega sistema na določenem območju, za medsebojne
povezave z drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih
potreb po transportu plina;
27. »operater sistema« je operater prenosnega sistema
zemeljskega plina ali operater distribucijskega sistema zemeljskega plina;
28. »podjetje za maloprodajo energije« pomeni pravno ali
fizično osebo, ki prodaja energijo končnim odjemalcem;
29. »pogodbeno zagotavljanje prihranka energije« pomeni pogodbeni dogovor med koristnikom in ponudnikom ukrepa
za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v vsem obdobju pogodbe in v okviru katerega se naložbe
(delo, dobava ali storitev) v ukrep plačujejo sorazmerno s
stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s
pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so finančni prihranki;
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30. »ponudnik energetskih storitev« pomeni fizično ali
pravno osebo, ki opravlja energetske storitve ali druge ukrepe
za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektu ali prostorih
končnega odjemalca;
31. »prihranek energije« pomeni količino prihranjene
energije, določeno z meritvijo ali oceno porabe pred izvedbo
ukrepa za izboljšanje energetske učinkovitosti in po njej, ob
zagotovljenih normalnih zunanjih pogojih, ki vplivajo na porabo
energije;
32. »revizor« je revizijska družba ali samostojni revizor,
ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje
revidiranja;
33. »sistemski operater« pomeni pravno ali fizično osebo,
ki opravlja dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje
in razvoj na določenem območju, za medsebojne povezave z
drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po
transportu električne energije;
34. »soproizvodnja« pomeni postopek sočasne proizvodnje toplote in električne ali mehanske energije;
35. »toplota« pomeni toploto v obliki pare, vroče vode,
tople vode ali ohlajenih tekočin;
36. »učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje« pomeni
sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, pri katerem se uporablja vsaj 50  % energije iz obnovljivih virov, 50 % odvečne
toplote, 75 % toplote iz soproizvodnje ali 75 % kombinacije
takšne energije in toplote;
37. »učinkovito individualno ogrevanje in hlajenje« pomeni sistem dobave za individualno ogrevanje in hlajenje, ki
v primerjavi z učinkovitim daljinskim ogrevanjem in hlajenjem
znatno zmanjša vnos primarne energije iz neobnovljivih virov,
potrebne za dobavo enote energije znotraj ustrezne sistemske
meje, ali zahteva enak vnos primarne energije iz neobnovljivih
virov, vendar ob nižjih stroških, pri čemer se upošteva energija, potrebna za pridobivanje, pretvorbo, prevoz in distribucijo
energije;
38. »ukrep politike« pomeni regulativni, finančni, davčni,
prostovoljni instrument ali instrument o obveščanju, ki ga država ali lokalna skupnost uvede in izvaja, da ustvari podporni
okvir, zahteve ali spodbude, s katerimi zagotovi, da udeleženci
na trgu nudijo ali kupujejo energetske storitve ter izvajajo druge
ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti.
5. člen
(cilji zakona)
Cilji na področju oskrbe in rabe energije so zlasti:
– zanesljiva oskrba z energijo,
– zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu energije,
– konkurenčnost pri izvajanju netržnih dejavnosti,
– učinkovita pretvorba energije,
– zmanjšanje rabe energije,
– učinkovita raba energije,
– energetska učinkovitost,
– večja proizvodnja in raba obnovljivih virov energije,
– prehod na nizkoogljično družbo z uporabo nizkoogljičnih
energetskih tehnologij,
– zagotavljanje energetskih storitev,
– zagotavljanje socialne kohezivnosti,
– varstvo potrošnikov kot končnih odjemalcev energije,
– zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvajanjem določb tega zakona.
6. člen
(uporaba zakona)
(1) Določbe tega zakona se, če ni v posameznih členih
drugače določeno, uporabljajo za pravne osebe javnega in
zasebnega prava ter fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti
na naslednjih področjih energetskih dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: izvajalci energetskih dejavnosti):
– predelava nafte ali naftnih derivatov,
– skladiščenje plinastih, tekočih in trdih goriv,
– transport energije in goriv po omrežjih,
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– proizvodnja, pridobivanje, trgovanje in distribucija tekočih in plinastih goriv,
– proizvodnja električne energije,
– proizvodnja in distribucija toplote za daljinsko ogrevanje
in hlajenje,
– dejavnost operaterja,
– dobava električne energije, plina ali toplote,
– dejavnost operaterja trga z električno energijo,
– trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo oziroma zemeljskim plinom.
(2) Določbe tega zakona se, če ni v posameznih členih
drugače določeno, uporabljajo tudi za druge pravne osebe
javnega in zasebnega prava ter fizične osebe (v nadaljnjem
besedilu: drugi zavezanci), in sicer za:
– gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost pridobivanja premoga, nafte in zemeljskega plina,
– izvajalce energetskih storitev, energetskega svetovanja
in energetskih pregledov,
– inštalaterje naprav na obnovljive vire energije,
– proizvajalce ali njihove pooblaščene zastopnike ali uvoznike, ki dajejo na trg proizvode, povezane z energijo,
– proizvajalce ali njihove pooblaščene zastopnike ali uvoznike, ki dajejo na trg naprave za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
– upravljavce oziroma lastnike javnih parkirišč in parkirišč, ki so dostopna javnosti, ter parkirišč stavb oseb javnega
sektorja,
– osebe javnega sektorja,
– Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
– lastnike stavb,
– uporabnike stavb,
– pravne osebe javnega in zasebnega prava ter fizične
osebe, ki so lastniki oziroma uporabniki energetskih postrojev,
naprav in napeljav,
– končne odjemalce energije.
II. poglavje: TEMELJNA NAČELA
7. člen
(načelo prioritete)
(1) Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in
zmanjšanje rabe energije imajo pri primerljivih stroških, upoštevanih v življenjski dobi ukrepa, prednost pred zagotavljanjem
novih zmogljivosti za oskrbo z energijo.
(2) Ukrepi za zagotavljanje novih zmogljivosti za oskrbo
z energijo iz obnovljivih in nizkoogljičnih virov imajo pri primerljivih stroških, upoštevanih v življenjski dobi naprave, prednost
pred zagotavljanjem novih zmogljivosti za oskrbo z energijo iz
drugih virov.
8. člen
(načelo stroškovne učinkovitosti)
Državni organi in organi lokalnih skupnosti si morajo pri
sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov, splošnih in
konkretnih pravnih aktov ter pri izvedbi ukrepov na podlagi
tega zakona, prizadevati doseči čim nižje neposredne stroške
ukrepov za pravne in fizične osebe in čim nižje zunanje stroške
glede na dosežene rezultate, ob upoštevanju načela stroškov
v celotni življenjski dobi.
9. člen
(načelo socialne kohezivnosti)
Oskrba z energijo omogoča primerne življenjske pogoje
revnejšim skupinam prebivalstva oziroma gospodinjstvom.
10. člen
(načelo enakega obravnavanja)
Postopki, ki so povezani z gradnjo zmogljivosti za oskrbo z energijo, z oskrbo z energijo ali z rabo energije, ki jih
vodi država ali lokalne skupnosti, morajo biti vodeni na način,
ki zagotavlja enakopravno obravnavanje vseh udeležencev v
postopku.
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11. člen
(načelo preglednosti)

Postopki, ki so povezani z gradnjo zmogljivosti za oskrbo
z energijo, z oskrbo z energijo ali z rabo energije, ki jih vodi država ali lokalne skupnosti, morajo biti vodeni na način, ki zagotavlja preglednost vodenja postopkov in sprejemanja odločitev.
12. člen
(načelo javnosti)
(1) Količinski podatki o dobavah energije po vrstah odjemnih skupin in po skupinah končnih odjemalcev, so javni, če ni
z zakonom drugače določeno.
(2) Javnost je vključena v postopke sprejemanja politik,
strategij, programov in načrtov, ki se nanašajo na oskrbo in
rabo energije, skladno s tem zakonom.
(3) Javnost je vključena v postopke izdajanja splošnih
pravnih aktov, ki se nanašajo na oskrbo in rabo energije, skladno s tem zakonom.
13. člen
(načelo varstva potrošnikov)
Pri oskrbi z energijo morajo biti upoštevane pravice potrošnikov kot končnih odjemalcev energije.
14. člen
(načelo celovitosti)
Država in lokalna skupnost morata pri sprejemanju politik,
strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri
izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti upoštevati njihove
vplive na doseganje ciljev s področja energijske učinkovitosti,
obnovljivih virov energije in okoljske sprejemljivosti.
15. člen
(načelo spodbujanja)
(1) Država in lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujata dejavnosti za povečanje energetske učinkovitosti in deleža obnovljivih ter drugih nizkoogljičnih virov
energije.
(2) Pri določanju spodbud morajo biti okolju prijaznejše
naprave, tehnologije, oprema, proizvodi in storitve ter dejavnosti deležne večjih ugodnosti od okolju manj prijaznih.
(3) Država in lokalne skupnosti spodbujajo ozaveščanje,
informiranje in izobraževanje o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije.
16. člen
(načelo pregledne in nepristranske oskrbe z energijo)
Odjemalci energije iz omrežij imajo pravico do oskrbe na
pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi s tem
zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnimi akti, izdanimi po javnem pooblastilu.
17. člen
(načelo konkurenčnosti)
(1) Država je dolžna uveljavljati tržna pravila in spodbujati
konkurenco pri oskrbi z energijo.
(2) Proizvajalce ali dobavitelje energije je treba obravnavati nepristransko v okviru pogojev za obratovanje sistemov,
določenih s tem zakonom.
18. člen
(načelo onesnaževalec plača)
Proizvajalci energije morajo nositi bremena in tveganja
onesnaževanja okolja, ki jih njihova proizvodnja povzroča. Pri
tem je potrebno upoštevati okoljska bremena in tveganja, ki
nastajajo v celotnem življenjskem ciklu od proizvodnje surovin,
med obratovanjem, v primeru nesreč, po zaključku delovanja,
ob sanaciji okolja in odlaganju odpadkov.
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19. člen
(načelo okoljske trajnosti)
Državni organi in organi lokalnih skupnosti si morajo pri
sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov, splošnih in
konkretnih pravnih aktov ter pri izvedbi ukrepov na podlagi
tega zakona, prizadevati doseči čim nižje negativne učinke na
okolje, pri čemer se upoštevajo okoljska bremena v celotnem
življenjskem ciklu. V primeru politik, strategij, programov, načrtov, splošnih in konkretnih pravnih aktov, ki imajo dolgoročne
učinke na okolje, si je potrebno prizadevati za zmanjšanje
okoljskega bremena na prihodnje generacije.
III. poglavje: ENERGETSKA POLITIKA
20. člen
(energetska politika)
(1) Energetska politika je izvajanje ukrepov v skladu z
načeli tega zakona, s katerimi se zagotavlja doseganje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe države z energijo, in
sicer s spodbujanjem:
– zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo,
– dolgoročne uravnoteženosti razvoja energetskega gospodarstva glede na gibanje porabe energije,
– načrtne diverzifikacije različnih primarnih virov energije,
upoštevajoč njihovo ekonomiko,
– konkurenčne oskrbe z energijo,
– rabe obnovljivih in nizkoogljičnih virov energije,
– zagotavljanja prednosti učinkovite rabe energije pred
oskrbo z energijo,
– okoljske sprejemljivosti pri pridobivanju, proizvodnji,
transportu in rabi vseh vrst energije,
– konkurence na trgu z energijo,
– prilagodljivih porabnikov energije,
– varstva potrošnikov.
(2) Ukrepi za doseganje ciljev iz prejšnjega odstavka se
določijo v naslednjih dokumentih dolgoročnega načrtovanja: v
energetskem konceptu Slovenije, državnem razvojnem energetskem načrtu ter v operativnih in akcijskih načrtih za posamezna področja oskrbe in ravnanja z energijo. Ukrepi morajo
zajemati regulativno urejanje oskrbe z energijo, sklepanje in
izvajanje mednarodnih pogodb s področja energije, izvajanje
investicij in spodbujanje investicij na področju energije ter druge aktivnosti.
(3) Izvajanje ukrepov za doseganje ciljev iz prvega odstavka tega člena je v splošnem gospodarskem interesu države.
21. člen
(prednostna raba energije)
Ob enakih specifičnih stroških za doseganje prihrankov
energije v primerjavi s stroški za zagotavljanje novih zmogljivosti za enako količino energije imajo prednost ukrepi za
doseganje prihrankov energije, ob hkratni zahtevi po ohranjanju
obstoječe zanesljivosti energetskega sistema.
22. člen
(mednarodne obveznosti)
Obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in sporazumov, predvsem glede trga energije, naložb, prenosa energije
in energentov ter povezovanja v mednarodne energetske sisteme, so sestavni del energetske politike in načrtovanja razvoja
energetskih dejavnosti.
23. člen
(Energetski koncept Slovenije)
(1) Energetski koncept Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
EKS) je osnovni razvojni dokument, ki predstavlja nacionalni
energetski program in ga na predlog Vlade Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: vlada) z resolucijo sprejme Državni
zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor).
(2) Z EKS se na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih
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mednarodnih obvez določijo cilji zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in
okvirno za 40 let.
(3) Z EKS se določijo:
– projekcija energetske bilance in način oskrbe ter ravnanja
z energijo, ki temeljita na dvajsetletni razvojni projekciji države,
upoštevajoč tehnološke, okoljske in geopolitične smeri razvoja;
– cilji države pri oskrbi in ravnanju z energijo;
– potrebni ukrepi za doseganje ciljev iz prejšnje alineje;
– obveznosti glede obnovljivih virov energije;
– kazalniki po pripadajočih ciljih energetske politike programskega proračuna Republike Slovenije.
(4) EKS vlada obnovi vsakih deset let, razen v primeru iz
šestega odstavka tega člena.
(5) Za izvajanje ukrepov EKS je odgovorna vlada. Vlada
vsake tri leta poroča Državnemu zboru o doseganju ciljev
nacionalne energetske politike, izvajanju ukrepov iz EKS ter o
izvajanju naložb v infrastrukturne objekte, opredeljene v državnem razvojnem energetskem načrtu.
(6) V primeru, da je na podlagi poročila iz prejšnjega
odstavka potrebno veljavni EKS pri določenih ciljih ali ukrepih
spremeniti oziroma dopolniti, vlada predlaga Državnemu zboru
sprejem novega EKS.
24. člen
(Državni razvojni energetski načrt)
(1) Državni razvojni energetski načrt (v nadaljnjem besedilu: DREN) je okvirni načrt naložb v energetsko infrastrukturo
za doseganje ciljev iz 5. člena tega zakona za obdobje na
katerega se nanaša EKS.
(2) V enem letu od sprejema EKS ministrstvo, pristojno za
energijo, pripravi predlog DREN in ga predloži v sprejem vladi.
(3) Naložbe v energetsko infrastrukturo, zajete v DREN,
so v splošnem gospodarskem interesu države.
(4) Pri sprejemanju DREN mora vlada upoštevati kriterije
za presojo pobud za pripravo prostorskih aktov v skladu s
predpisi, ki urejajo načrtovanje prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati objekti iz
prvega odstavka 52. člena tega zakona za pridobitev dokončnega energetskega dovoljenja iz četrtega odstavka 52. člena
tega zakona.
25. člen
(letna energetska bilanca)
(1) Letna energetska bilanca napoveduje skupno letno
porabo posameznih virov energije in načine zagotavljanja oskrbe z energijo v državi.
(2) Ministrstvo, pristojno za energijo, predloži vsakoletno
energetsko bilanco v sprejem vladi.
(3) Obvezne sestavine energetske bilance so bilance količin primarne in končne energije, izražene v naravnih količinah
in ekvivalentni energijski vrednosti, po posameznih virih v državi, in sicer realizacije za predpreteklo leto, oceno za preteklo
leto ter napovedi za tekoče in prihodnje leto. Energetske bilance morajo vsebovati tudi načrt za delovanje podporne sheme
za električno energijo iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z
visokim izkoristkom ter napoved razpoložljivih virov sredstev za
doseganje predvidenih letnih ciljev podporne sheme.
26. člen
(akcijski načrti in operativni programi)
(1) Za izvedbo EKS ali za izvrševanje obveznosti iz ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, predpisov, strategij
in programov Evropske unije, ki se nanašajo na oblikovanje
programov na področju oskrbe z energijo in rabe energije,
vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo, sprejme
akcijske načrte ali operativne programe za oskrbo oziroma rabo
energije, in sicer:
– akcijski načrt energetske učinkovitosti;
– akcijski načrt za obnovljive vire;
– akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe;
– druge akcijske načrte ali operativne programe za oskrbo
oziroma rabo energije.
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(2) V operativnem programu ali akcijskem načrtu iz prejšnjega odstavka se določijo cilji, programi in ukrepi politike za
doseganje ciljev, izvajalci ter višina in viri financiranja izvajanja
programov in ukrepov politike.
27. člen
(akcijski načrt energetske učinkovitosti)
(1) Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo,
vsaka tri leta sprejme akcijski načrt energetske učinkovitosti za
obdobje do leta 2020.
(2) Akcijski načrt energetske učinkovitosti vključuje cilje
povečanja energetske učinkovitosti, programe in ukrepe politike za doseganje ciljev pri oskrbi z energijo in pri rabi energije
ter ciljno porabo primarne energije in porabo končne energije
leta 2020.
(3) Ministrstvo, pristojno za energijo, vsako leto do
30. aprila pripravi poročilo o napredku pri povečanju energetske učinkovitosti in o tem obvesti Evropsko komisijo.
28. člen
(akcijski načrt za obnovljive vire)
(1) Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo,
sprejme akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje do
leta 2020 in ga posreduje Evropski komisiji.
(2) Akcijski načrt za obnovljive vire vključuje nacionalne in
sektorske cilje obnovljivih virov, programe in ukrepe za doseganje ciljev ter kadrovske in finančne vire za izvedbo programov
in ukrepov za doseganje ciljev.
(3) Vlada v akcijskem načrtu za obnovljive vire za vsako
leto do leta 2020 določi naslednje sektorske cilje:
– končne bruto porabe električne energije iz obnovljivih
virov;
– končne bruto porabe energije iz obnovljivih virov za
ogrevanje in hlajenje ter
– končne porabe energije iz obnovljivih virov v prometu.
(4) Akcijski načrt za obnovljive vire vključuje tudi oceno
potrebnih gradenj nove infrastrukture za daljinsko ogrevanje in
hlajenje, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, za doseganje
ciljev iz drugega odstavka tega člena, ki se prilagaja razvoju
proizvodnje toplote v obratih na biomaso, sončno energijo in
geotermalno energijo.
(5) Akcijski načrt za obnovljive vire vključuje tudi ustrezne
ukrepe za razvoj omrežne infrastrukture za prenos in distribucijo inteligentnih omrežnih storitev, skladiščnih objektov in
elektroenergetskega sistema, ki omogočajo varno delovanje
elektroenergetskega sistema in njegovo prilagoditev nadaljnjemu razvoju na področju proizvodnje električne energije iz
obnovljivih virov energije, vključno z medsebojnimi povezavami
med državami članicami Evropske unije ter med državami članicami Evropske unije in tretjimi državami.
(6) Minister, pristojen za energijo, določi način izračuna
nacionalnih in sektorskih ciljev iz tretjega odstavka tega člena
in kazalnike za preverjanje izpolnjevanja teh ciljev.
(7) Ministrstvo, pristojno za energijo, vsaki dve leti do
31. decembra oceni napredek pri doseganju ciljev s področja
obnovljivih virov energije in o tem obvesti Evropsko komisijo.
29. člen
(lokalni energetski koncept)
(1) Lokalna skupnost sprejme lokalni energetski koncept
(v nadaljnjem besedilu: LEK) kot program ravnanja z energijo v
lokalni skupnosti po predhodnem soglasju ministra, pristojnega
za energijo, in ga objavi na svojih spletnih straneh.
(2) Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski
razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje,
uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti
zraka na območju lokalne skupnosti.
(3) V LEK se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo biti v skladu z EKS in akcijskimi načrti iz 26. člena
tega zakona in cilji za izboljšanje kakovosti zraka. LEK vključuje
posebne cilje in ukrepe za prihranek energije in za povečanje
energetske učinkovitosti stavb v lasti lokalnih skupnosti in
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stanovanjskih skladov ter lokalne načrte za energetsko učinkovitost, ki upoštevajo dolgoročne strategije za spodbujanje
naložb prenove stavb in možnost učinkovitega individualnega
ogrevanja in hlajenja.
(4) Minister, pristojen za energijo, predpiše metodologijo
priprave, ki vključuje sodelovanje javnosti, ter obvezno vsebino
LEK.
(5) Lokalne skupnosti so dolžne uskladiti LEK z novo
sprejetim EKS ali akcijskim načrtom v roku enega leta od sprejetja EKS ali akcijskega načrta.
(6) Več lokalnih skupnosti lahko sprejme skupen LEK, iz
katerega morajo biti razvidni cilji in ukrepi posamezne lokalne
skupnosti.
(7) LEK se sprejme na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, če se z EKS ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi
ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v
lokalni skupnosti.
(8) Lokalna skupnost lahko na podlagi usmeritev iz LEK
z upoštevanjem okoljskih kriterijev ter tehničnih karakteristik
stavb, z odlokom predpiše prioritetno uporabo energentov za
ogrevanje.
(9) Organi lokalne skupnosti ter izvajalci energetskih
dejavnosti na območju, ki ga pokriva LEK, so dolžni svoje
razvojne dokumente ter delovanje uskladiti s cilji in ukrepi,
predvidenimi v LEK.
(10) LEK predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo prostorskih načrtov lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost
je dolžna svoje prostorske načrte usklajevati z LEK, ki velja
na njihovem območju. V primeru neskladnosti med LEK in
prostorskim načrtom, lokalna skupnost neskladnosti upošteva
v postopku priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta. Če lokalna skupnost v času sprejema LEK ne
vodi postopka priprave oziroma sprememb in dopolnitev prostorskega načrta, začne ta postopek na podlagi ugotovljenih
neskladnosti v LEK.
30. člen
(razvojni načrti operaterjev in drugih izvajalcev
energetskih dejavnosti)
(1) Operater prenosnega sistema ter sistemski in distribucijski operater morajo na podlagi metodologije iz petega odstavka tega člena v devetih mesecih po sprejetju DREN izdelati
razvojne načrte sistema in zanje pridobiti soglasje ministra,
pristojnega za energijo. Razvojni načrti morajo biti narejeni za
najmanj deset let in morajo biti usklajeni z DREN.
(2) Operaterji iz prejšnjega odstavka morajo razvojne
načrte sistema sprejeti vsaki dve leti.
(3) O soglasju k razvojnemu načrtu mora minister, pristojen za energijo, odločiti v roku treh mesecev od prejema vloge,
sicer se šteje, da je bilo soglasje dano.
(4) Razvojni načrt mora opredeliti glavno infrastrukturo za
prenos elektrike in zemeljskega plina in za distribucijo elektrike,
ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za
zanesljivo oskrbo z elektriko in zemeljskim plinom, varno delovanje omrežij in prilagajanje nadaljnjemu razvoju na področju
proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, ob uvajanju inteligentnih omrežnih storitev in zagotavljanju skladiščnih objektov. Pri
tem mora izhajati iz napovedi prevzema energije in moči ali
zemeljskega plina, ter iz napovedi pokrivanja prevzete elektrike
in moči ter zemeljskega plina. Razvojni načrt mora vsebovati
oceno možnosti za povečanje energetske učinkovitosti plinske
in električne infrastrukture z uravnavanjem obremenitev in interoperabilnostjo, povezanostjo z obrati za proizvodnjo energije,
vključno z mikroproizvodnjo ter opredeliti časovno dinamiko in
finančno ovrednotenje načrtovanih investicij in dejanskih ukrepov za stroškovno učinkovite izboljšave v omrežni infrastrukturi.
(5) Minister, pristojen za energijo, predpiše metodologijo
za izdelavo razvojnih načrtov.
31. člen
(strokovna usposobljenost)
(1) Za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti obratovanja
energetskih naprav ter učinkovite rabe energije morajo biti
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delavci, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih
naprav, strokovno usposobljeni.
(2) Minister, pristojen za energijo, predpiše način izpolnjevanja pogoja strokovne usposobljenosti iz prejšnjega odstavka.
(3) Za namen priznavanja strokovne usposobljenosti
upravljavcev energetskih naprav iz drugih držav članic Evropske unije, se smiselno uporablja 343. člen tega zakona.
32. člen
(naloge ministrstva, pristojnega za energijo)
(1) Ministrstvo, pristojno za energijo, v zvezi z energetskim načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike opravlja naslednje naloge:
– spremlja naložbe v energetsko infrastrukturo in daje
soglasje k desetletnemu načrtu razvoja operaterja iz prvega
odstavka 30. člena tega zakona,
– zbira in analizira podatke o proizvodnji, pridobivanju,
skladiščenju, transportu, distribuciji, uvozu, izvozu, porabi, cenah energije in goriv in trgovanju z njimi ter druge podatke,
potrebne za energetsko načrtovanje,
– izvaja aktivnosti v zvezi s spodbujanjem proizvodnje
električne energije in toplote iz obnovljivih virov energije ter
učinkovito rabo primarne energije za proizvodnjo električne
energije in toplote,
– izdeluje poročila s področja energetike in jih v okviru
informacij javnega značaja objavlja na spletnih straneh,
– izvaja naloge nosilca urejanja prostora skladno s predpisi, ki urejajo urejanje prostora,
– sodeluje pri pripravi državnega prostorskega načrta ter
odgovarja za njegovo strokovno in učinkovito pripravo v skladu
s predpisi, ki urejajo načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor s področja energetske infrastrukture za
oskrbo z elektriko in zemeljskim plinom ter nafto,
– izvaja sektorsko politiko iz EKS, akcijskih načrtov in
operativnih programov.
(2) Minister, pristojen za energijo, za ugotavljanje primernosti oziroma zadostnosti ukrepov za učinkovito izvajanje
sprejete energetske politike predpiše obseg in vrsto potrebnih
podatkov, ki so mu jih dolžni sporočati izvajalci energetskih
dejavnosti in drugi zavezanci.
(3) Minister, pristojen za energijo, izdaja tehnične predpise za postavitev, načrtovanje, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje energetskih naprav, postrojev, objektov, napeljav, omrežij
in sistemov, s katerimi lahko dobaviteljem, upravljavcem in
uporabnikom predpiše pogoje za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja oziroma uporabe energetskih naprav,
postrojev, napeljav, omrežij, sistemov in energentov.
(4) Če se tehnični predpis sklicuje na standarde in so
energetske naprave, postroji, objekti, napeljave, omrežja in
sistemi skladni z njimi, velja domneva, da so energetske naprave, postroji, objekti, napeljave, omrežja in sistemi skladni z
zahtevami tehničnega predpisa.
33. člen
(izmenjava podatkov)
(1) Državni organi, agencija in drugi nosilci javnih pooblastil, ki na podlagi tega zakona zbirajo podatke od izvajalcev
energetskih dejavnosti in drugih zavezancev za poročanje,
so dolžni zagotoviti učinkovito medsebojno sodelovanje pri
izmenjavi podatkov.
(2) Pri medsebojni izmenjavi podatkov se lahko organom
in osebam iz prejšnjega odstavka posredujejo samo tisti podatki, ki jih ta organ ali oseba potrebuje za opravljanje svojih
nalog po tem zakonu ali drugih nalog s področja energetike.
Podatki se posredujejo na način, ki ne obsega posredovanja ali
razkritja osebnih podatkov, razen če je to nujno za izvrševanje
zakonskih pristojnosti uporabnika podatkov ali če zakon izrecno določa posredovanje osebnih podatkov drugim osebam iz
prejšnjega odstavka.
(3) Ministrstvo, pristojno za energijo, usklajuje in skrbi
za poenotenje postopkov izmenjave podatkov med organi in
osebami iz prvega odstavka tega člena.
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Drugi del
ELEKTRIČNA ENERGIJA
I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE
1. oddelek: Uvodne določbe
34. člen
(uporaba določb tega dela)
Določbe tega dela zakona se uporabljajo za elektroenergetska podjetja in za končne odjemalce elektrike.
35. člen
(elektroenergetske dejavnosti)
(1) Elektroenergetske dejavnosti obsegajo:
– proizvodnjo elektrike,
– dobavo elektrike,
– dejavnost sistemskega operaterja,
– dejavnost distribucijskega operaterja,
– dejavnost operaterja trga z električno energijo.
(2) Dejavnosti proizvodnje in dobave elektrike se opravljata prosto na trgu, na katerem se udeleženci med seboj
svobodno dogovorijo o količini in ceni dobavljene elektrike,
končni odjemalci imajo pravico izbire in zamenjave dobavitelja
uporabnikom, od katerega kupujejo elektriko, proizvajalci pa
imajo pravico izbire in zamenjave dobavitelja uporabnikom,
kateremu elektriko prodajajo. Trgovci sklepajo pogodbe med
seboj, razen v primeru prezasedenosti v sistemu iz c) točke
drugega odstavka 2. člena Uredbe (ES) št. 714/2009, kjer se
pravica do sklepanja pogodb dodeljuje skladno z 58. členom
tega zakona. Dobavitelji uporabnikom sklepajo odprte pogodbe
o dobavi končnim odjemalcem in o odkupu od proizvajalcev, ne
glede na mesto priključitve. Dobavitelji morajo imeti izravnano
bilanco, v primeru neizravnane bilance se odstopanja obračunavajo skladno s pravili, ki jih na podlagi četrtega odstavka
97. člena tega zakona sprejme operater trga.
(3) Dejavnosti sistemskega operaterja, distribucijskega
operaterja in dejavnost operaterja trga z električno energijo so
obvezne državne gospodarske javne službe.
(4) Sistemski operater izvaja gospodarsko javno službo
na prenosnem sistemu, ki obsega elemente elektroenergetskega sistema na 400 in 220 kilovoltni ravni, distribucijski
operater pa na distribucijskem sistemu, ki obsega elemente na
napetostnih ravneh, nižjih od 110 kilovoltov. Vlada z uredbo podrobneje opredeli, elemente na 110 kilovoltni ravni, ki spadajo
v prenosni oziroma v distribucijski sistem, pri čemer upošteva
zlasti dejansko funkcionalnost vodov in stikališč, obstoječe
stanje, minimizacijo potrebnih lastniških prenosov in plačil ter
lastniško enotnost posameznih zank.

men:

36. člen
(pomen izrazov)
V tem delu zakona imajo posamezni izrazi naslednji po-

1. »bilančna pogodba« pomeni pravni posel, s katerim
pravna ali fizična oseba z operaterjem trga za električno energijo uredi dobavo izravnalne energije in finančno poravnavo
odstopanj v primeru neizravnane bilance, s čimer se pravna ali
fizična oseba uvrsti v bilančno shemo in pridobi status člana
bilančne sheme;
2. »certifikat« pomeni odločbo, s katero agencija certificira
sistemskega operaterja;
3. »distribucija« pomeni razdeljevanje elektrike po distribucijskem sistemu;
4. »dobava« pomeni prodajo, vključno z nadaljnjo prodajo, elektrike odjemalcem;
5. »dobavitelj« pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost dobave, in ne pomeni proizvajalca, razen če se
proizvajalec uvrsti v bilančno shemo in pridobi status člana
bilančne sheme;
6. »dolgoročno načrtovanje« pomeni dolgoročno načrtovanje potrebnih naložb v proizvodnjo ter prenosne in distri-
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bucijske zmogljivosti za zadostitev povpraševanja sistema po
elektriki in zagotovitev zanesljive oskrbe odjemalcev;
7. »elektroenergetsko podjetje« pomeni pravno ali fizično
osebo, ki opravlja vsaj eno od dejavnosti proizvodnje, prenosa,
distribucije, dejavnost operaterja trga z električno energijo, elektrooperaterja, dobave ali nakupa elektrike in je odgovorna za
komercialne, tehnične in vzdrževalne naloge, povezane s temi
dejavnostmi, in ne vključuje končnih odjemalcev;
8. »horizontalno integrirano podjetje« pomeni podjetje, ki
izvaja vsaj eno od dejavnosti proizvodnje za prodajo, prenosa, distribucije, elektrooperaterja, dejavnost operaterja trga z
električno energijo ali dobave elektrike in neelektroenergetsko
dejavnost;
9. »integrirano elektroenergetsko podjetje« pomeni vertikalno ali horizontalno integrirano podjetje;
10. »izravnalna energija« pomeni električno energijo, ki je
v določeni uri potrebna za izravnavo odstopanj odjema, oddaje
in čezmejnih prenosov od napovedanih;
11. »izravnalni trg z električno energijo« pomeni organizirani trg izravnalne energije;
12. »izvedeni finančni instrument za trgovanje z električno
energijo« pomeni finančni instrument, opredeljen v 5., 6. ali
7. točki drugega odstavka 7. člena Zakona o trgu finančnih
instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K), če
se nanaša na električno energijo;
13. »mali poslovni odjemalec« je odjemalec na nizki napetosti, ki ni gospodinjski odjemalec in ima priključno moč
manjšo od 41 kW;
14. »nadzor« pomeni pravice, pogodbe ali druga sredstva, ki vsako zase ali skupaj in ob upoštevanju ustreznih
dejanskih ali pravnih okoliščin omogočajo izvajanje odločilnega
vpliva v podjetju, zlasti z:
a) lastništvom ali pravico do uporabe celotnega ali dela
premoženja podjetja;
b) pravicami ali pogodbami, ki zagotavljajo odločilen vpliv
na sestavo, glasovanje ali odločitve organov podjetja;
15. »neposredni vod« pomeni vod, ki povezuje izdvojeno elektrarno z izdvojenim odjemalcem, ali vod, ki povezuje
proizvajalca elektrike in dobavitelja z elektriko zaradi neposredne oskrbe njegovih lastnih objektov, hčerinskih podjetij in
odjemalcev;
16. »območje distribucijskega sistema« pomeni funkcionalni del distribucijskega sistema električne energije s svojim
nadzornim sistemom, na katerem se lahko ločeno izvaja dejavnost distribucijskega operaterja;
17. »odjemalec« pomeni dobavitelja ali končnega odjemalca električne energije. Vsi odjemalci so upravičeni odjemalci;
18. »odprta pogodba o dobavi« pomeni pravni posel na
trgu z elektriko, ki določa bilančno pripadnost prevzemno-predajnih mest;
19. »omrežnina« pomeni znesek, ki ga je za uporabo
sistema elektrike dolžan plačati uporabnik sistema;
20. »operater trga« pomeni izvajalca obvezne državne
gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko;
21. »pogodba o članstvu v bilančni shemi« pomeni pravni
posel, na podlagi katerega operater trga z električno energijo
fizično ali pravno osebo uvrsti v bilančno shemo;
22. »pogodba o dobavi« pomeni odprto ali zaprto pogodbo o dobavi elektrike, brez izvedenih finančnih instrumentov za
trgovanje z elektriko;
23. »pogodba o izravnavi« pomeni pravni posel, s katerim
pravna ali fizična oseba s članom bilančne sheme trga z elektriko uredi dobavo izravnalne energije in poravnavo v primeru
neizravnane bilance, s čimer se pravna ali fizična oseba uvrsti
v bilančno shemo in pridobi status člana bilančne sheme;
24. »pogodba o uporabi sistema« pomeni pogodbo, ki
jo skleneta elektrooperater in uporabnik sistema, na podlagi
katere se uporabnik sistema zaveže plačevati omrežnino za
uporabo omrežja, elektrooperater pa se uporabniku zaveže
omogočiti oddajo elektrike v sistem oziroma odjem elektrike
iz sistema;
25. »pogodba o priključitvi« pomeni pogodbo, ki jo skleneta elektrooperater in imetnik soglasja za priključitev, na podlagi
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katere se urejajo odnosi v zvezi s priključkom, omrežnino za
priključno moč in plačilom za priključitev na omrežje;
26. »poslovni odjemalec« pomeni odjemalca, ki kupuje
elektriko za lastno rabo, ki ni namenjena za rabo v gospodinjstvu;
27. »povezani sistem« pomeni prenosne in distribucijske
sisteme, ki so povezani z enim ali več povezovalnimi vodi;
28. »povezano podjetje« pomeni nadrejeno ali podrejeno
družbo v smislu 56. ali 69. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo,
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US in 82/13) ali
podjetje, ki pripada istim delničarjem;
29. »povezovalni vod« pomeni električni vod, ki povezuje
elektroenergetska sistema;
30. »proizvajalec« pomeni pravno ali fizično osebo, ki
proizvaja elektriko;
31. »prenos« pomeni prenos elektrike po prenosnem
sistemu;
32. »prevzemno-predajno mesto« pomeni mesto na prenosnem ali distribucijskem sistemu, kjer se izvajata prevzem in
predaja elektrike in na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja realiziranih količin o oddaji in odjemu elektrike;
33. »redni cenik« pomeni cenik za določen tip odjemalca
(gospodinjski, poslovni oziroma podskupine poslovnih), ki velja
za vse, ki sklenejo pogodbo o dobavi z dobaviteljem za dotičen
tip odjemalca, z izjemo akcijskih oziroma paketnih cenikov, in
je vanj vključenih najmanj 50 % in najmanj 1000 odjemalcev pri
posameznem dobavitelju;
34. »regulirani letni prihodek« pomeni reguliran letni prihodek elektrooperaterja posameznega leta regulativnega obdobja
iz zaračunanih omrežnin za sistem in drugih prihodkov ter je
namenjen pokrivanju upravičenih stroškov tega operaterja;
35. »regulativno obdobje« pomeni obdobje enega ali več
zaporednih koledarskih let, za katero se določa regulativni
okvir;
36. »regulativni okvir« pomeni vrednostno opredelitev
načrtovanih upravičenih stroškov elektrooperaterja po posameznih letih regulativnega obdobja, načrtovanih omrežnin, načrtovanih drugih prihodkov iz izvajanja dejavnosti elektrooperaterja,
presežkov ali primanjkljajev omrežnin iz preteklih let;
37. »sistem« pomeni elektroenergetske objekte, naprave
in omrežja, ki se uporabljajo za dejavnost elektrooperaterja;
38. »sistemske storitve« pomenijo storitve, ki so nujne za
zagotavljanje zanesljivega in varnega obratovanja prenosnih in
distribucijskih sistemov ter se podrobneje opredelijo v sistemskih obratovalnih navodilih iz 144. člena tega zakona;
39. »tarifa« pomeni strukturirani seznam tarifnih elementov, ki na podlagi tarifnih postavk omogočajo izračun omrežnine
za sistem elektrike;
40. »tarifna postavka« je vrednost posameznega tarifnega elementa za uporabo omrežja, izražena v denarni enoti na
obračunsko enoto;
41. »trgovec« pomeni fizično ali pravno osebo, ki po zaprti
pogodbi kupuje elektriko za nadaljnjo prodajo znotraj ali zunaj
sistema, kjer ima sedež;
42. »uporabnik sistema« pomeni proizvajalca ali končnega odjemalca;
43. »upravičeni odjemalec« pomeni odjemalca, ki kupuje
električno energijo od dobavitelja po lastni izbiri;
44. »vertikalno integrirano podjetje« pomeni elektroenergetsko podjetje ali skupino elektroenergetskih podjetij, v katerih
lahko nadzor iz 14. točke tega člena izvaja ista oseba ali iste
osebe, in sicer neposredno ali posredno, in v katerih podjetje
ali skupina podjetij opravlja vsaj eno od dejavnosti prenosa ali
distribucije in vsaj eno od dejavnosti proizvodnje ali dobave
elektrike;
45. »vrstni red gospodarnosti« pomeni razvrstitev virov
dobave električne energije skladno z gospodarskimi merili;
46. »zanesljivost« pomeni zanesljivost oskrbe z elektriko;
47. »zaprta pogodba o dobavi« pomeni pravni posel med
člani bilančne sheme trga z električno energijo, pri katerem je
količina dobavljene elektrike v relevantnem časovnem obdobju
določena za vsak obračunski interval;
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48. »zaprt distribucijski sistem« je od javnega distribucijskega omrežja izdvojeno omrežje, ki je pod pogoji iz tega zakona namenjeno distribuciji električne energije na geografsko
zaokroženem industrijskem ali trgovskem območju, ali območju
skupnih storitev in ki praviloma ne oskrbuje gospodinjskih odjemalcev, ter je neposredno priključen na prenosno omrežje.
2. oddelek: Naloge v javnem interesu in izvajanje
gospodarske javne službe
37. člen
(naloge elektroenergetskih podjetij)
(1) Elektroenergetska podjetja morajo v javnem interesu
izvajati naloge, ki se nanašajo na zanesljivost, rednost, kakovost in ceno oskrbe ter na varovanje okolja, vključno z učinkovito rabo energije, energijo iz obnovljivih virov in varstvom
podnebja.
(2) Elektroenergetska podjetja, ki izvajajo gospodarske
javne službe iz tega zakona, morajo zagotoviti:
– trajno in nepretrgano obratovanje sistema v okviru omejitev, ki jih določajo stanje tehnike in standardi kakovosti oskrbe;
– varno in zanesljivo obratovanje ter vzdrževanje sistema;
– razvoj sistema;
– priključitev uporabnikov sistema pod splošnimi in nediskriminatornimi pogoji;
– zagotavljanje sistema, ki omogoča odjemalcem prosto
izbiro dobavitelja, proizvajalcem in dobaviteljem pa prosto prodajo ter nakup elektrike;
– zaračunavanje uporabe sistema;
– dolgoročno načrtovanje razvoja sistema;
– zagotavljanje nujne oskrbe ranljivih odjemalcev;
– zagotavljanje zasilne oskrbe;
– druge obveznosti, določene z zakonom ali drugim predpisom.
38. člen
(izključne pravice)
Zaradi zagotavljanja opravljanje obveznosti obveznih državnih gospodarskih javnih služb iz prejšnjega člena vlada
skladno s predpisi o gospodarskih javnih službah in o javno-zasebnem partnerstvu ter skladno s tem zakonom podeli izključno
pravico opravljati gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja, izključno pravico za opravljanje dejavnosti
distribucijskega operaterja ter izključno pravico za opravljanje
dejavnosti operaterja trga z elektriko.
3. oddelek: Varstvo končnih odjemalcev in potrošnikov
1. pododdelek: Splošne določbe o varstvu
končnih odjemalcev
39. člen
(pravica do sklenitve pogodbe z dobaviteljem)
(1) Končni odjemalci elektrike imajo pravico do dobave
elektrike na podlagi odprte pogodbe o dobavi z dobaviteljem,
ne glede na državo članico Evropske unije, v kateri je dobavitelj
registriran.
(2) Dobavitelj mora pred sklenitvijo pogodbe o dobavi iz
prejšnjega odstavka izpolnjevati zahteve glede članstva v bilančni shemi in druge zahteve, ki so določene s tem zakonom
in drugimi predpisi o izvajanju dejavnosti dobave na trgu z
elektriko v Republiki Sloveniji.
(3) Distribucijski operater mora pred priključitvijo na sistem obvestiti odjemalca o njegovih pravicah in obveznostih v
zvezi z izbiro dobavitelja in v zvezi z zasilno oziroma nujno
oskrbo, skladno s tem zakonom.
(4) Za dobavo elektrike odjemalcem in za nakup elektrike
od proizvajalcev, ki so priključeni na prenosni ali distribucijski
sistem v Republiki Sloveniji, se uporabljajo določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter splošnih aktov
za izvrševanje javnih pooblastil, ne glede na to, kje je pogodba
o dobavi sklenjena.

Uradni list Republike Slovenije
40. člen
(menjava dobavitelja)
(1) Končni odjemalec, ki želi zamenjati dobavitelja, posreduje zahtevo za zamenjavo elektrooperaterju sistema, na
katerega je priključen. V imenu in za račun končnega odjemalca lahko na podlagi pooblastila zahtevo posreduje tudi novi
dobavitelj.
(2) Elektrooperater, ki je prejel zahtevo, mora izvesti vse
potrebno, da lahko končni odjemalec začne izvrševati pogodbo
o dobavi elektrike z novim dobaviteljem najkasneje v 21 dneh
od vložitve popolne zahteve. Končnim odjemalcem se menjava
dobavitelja ne sme zaračunati.
(3) Elektrooperater zavrne menjavo dobavitelja, če novi
dobavitelj ne izpolnjuje zahtev, določenih s tem zakonom in na
njegovi podlagi izdanih predpisov ter splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil.
(4) Končni odjemalec mora prejeti zaključni račun po vsaki
menjavi dobavitelja najkasneje šest tednov po začetku dobave
elektrike s strani novega dobavitelja.
(5) Podrobnejši način menjave dobavitelja določi elektrooperater v sistemskih obratovalnih navodilih.
41. člen
(dostop do podatkov o porabi)
(1) Dobavitelj mora končne odjemalce brezplačno periodično obveščati o njihovi porabi elektrike, o značilnostih porabe
ter o možnostih učinkovite rabe energije, in sicer dovolj pogosto, da lahko odjemalci sami uravnavajo svojo porabo elektrike.
(2) Elektrooperater mora odjemalcem, ki so uporabniki
sistema, na katerem opravlja dejavnost operaterja, omogočiti
dostop do podatkov o porabi. Podatke o tem mora zagotoviti v
primernem roku, pri čemer se upoštevajo zmogljivost opreme
odjemalca za merjenje porabe, zadevni produkt elektrike in
stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov. Elektrooperater mora
dostop do podatkov omogočiti tudi drugi pravni ali fizični osebi,
ki zahtevi za dostop do podatkov o porabi odjemalca predloži
pooblastilo odjemalca za vsak primer posebej ali za vse bodoče
primere do preklica.
(3) Stroški dostopa iz prejšnjega odstavka morajo ustrezati neposrednim stroškom storitve operaterja. Končnim odjemalcem te storitve ni mogoče dodatno zaračunati.
(4) Podrobnejši način dostopa do podatkov o porabi uredi
elektrooperater v sistemskih obratovalnih navodilih.
42. člen
(prikaz sestave proizvodnih virov energije
na računu dobavitelja)
(1) Dobavitelji elektrike morajo končnim odjemalcem na
izdanih računih za dobavljeno elektriko, na promocijskih gradivih in na spletu prikazati:
– delež posameznega proizvodnega vira energije v celotni
strukturi elektrike, ki jo je dobavitelj koristil v predhodnem letu,
tako da je mogoča razumljiva primerjava med različnimi dobavitelji na državni ravni;
– vsaj navedbo sklica na obstoječe referenčne vire (npr.
spletne strani, kjer so javno dostopni podatki o vplivih na okolje,
izraženih z emisijami CO2 in količinami radioaktivnih odpadkov,
ki so posledica proizvodnje elektrike iz celotne strukture proizvodnih virov elektrike, ki jo je dobavitelj koristil v predhodnem
letu);
– informacije o pravicah končnih odjemalcev v zvezi z
metodami reševanja morebitnih sporov.
(2) Glede obveznosti iz prve in druge alineje prejšnjega
odstavka se lahko v zvezi z elektriko, kupljeno na borzi z električno energijo ali uvoženo iz podjetja, ki je zunaj Evropske
unije, uporabijo zbirne številke, ki jih borza ali podjetje posreduje za predhodno leto.
(3) Če dobavitelj elektrike v svojem naboru energetskih virov uporablja tudi elektriko iz obnovljivih virov, delež ali količino
elektrike iz obnovljivih virov energije dokazuje z uporabo potrdil
o izvoru iz svojega računa, vodenega v registru iz 368. člena
tega zakona. Količina energije iz obnovljivih virov, ki ustreza
potrdilom o izvoru in jo dobavitelj prenese na tretjo osebo,
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se odšteje od deleža energije iz obnovljivih virov v njegovem
naboru energetskih virov.
(4) Agencija s splošnim aktom podrobneje predpiše način določanja deležev posameznih proizvodnih virov in način
njihovega prikazovanja.
(5) Agencija spremlja izvajanje obveznosti dobaviteljev,
zlasti pa preverja verodostojnost podatkov, ki jih dobavitelji
posredujejo svojim odjemalcem, in ali so podatki posredovani
na način, ki omogoča enostavno primerjavo na državni ravni.
43. člen
(zagotavljanje energetske učinkovitosti)
Elektroenergetska podjetja morajo zagotoviti čim večjo
energetsko učinkovitost s tem, da skladno s priporočili agencije optimizirajo porabo elektrike, zlasti z nudenjem storitve
upravljanja porabe elektrike, razvojem inovativnih formul za
oblikovanje cen in uvajanjem naprednih merilnih sistemov ali
omrežij, kadar je to primerno.
2. pododdelek: Zasilna oskrba
44. člen
(zasilna oskrba)
(1) Distribucijski operater mora samodejno in brez prestopnih rokov zagotoviti dobavo končnim odjemalcem, ki so priključeni na njegov sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe
o dobavi zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, v skladu s predpisom, ki ureja delovanje
trga z električno energijo. O prenehanju veljavnosti pogodbe o
dobavi in začetku izvajanja zasilne oskrbe mora distribucijski
operater takoj obvestiti odjemalca.
(2) Distribucijski operater mora na zahtevo odjemalca
zagotoviti dobavo tudi vsakemu:
– odjemalcu gospodinjskega odjema;
– malemu poslovnemu odjemalcu.
(3) Cena dobave iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti javno objavljena in višja od tržne cene za dobavo
primerljivemu odjemalcu, ne sme pa je presegati več kot 25 %.
Ceno elektrike za zasilno oskrbo določi distribucijski operater v
višini, ki pokriva dolgoročno ceno nabave elektrike ter dodatne
stroške zagotavljanja in izvajanja zasilne oskrbe. Pogoji zasilne oskrbe se natančneje določijo v sistemskih obratovalnih
navodilih.
(4) Če distribucijski operater ne določi cene elektrike za
zasilno oskrbo ali jo določi v nasprotju s prejšnjim odstavkom,
jo določi agencija.
(5) Distribucijski operater mora odjemalce obvestiti o možnosti in pogojih zasilne oskrbe ter o obveznostih v zvezi z
oskrbo ranljivih odjemalcev iz 51. člena tega zakona.
3. pododdelek: Posebne določbe o varstvu gospodinjskih
in malih poslovnih odjemalcev ter drugih uporabnikov sistema
45. člen
(splošno)
(1) Določbe 45. do 51. člena tega zakona se uporabljajo
za gospodinjske odjemalce, določbe 46. in 48. člena tega zakona pa tudi za male poslovne odjemalce, razen kolikor se nanašajo na obravnavo pritožb iz 50. člena tega zakona. Določba
49. člena tega zakona se uporablja za vse uporabnike sistema.
(2) Dobavitelj ali distribucijski operater lahko nediskriminatorno zagotovita pravice, ki so v tem pododdelku določene
za gospodinjske odjemalce, tudi drugim končnim odjemalcem.
46. člen
(skupna kontaktna točka)
(1) Agencija mora gospodinjskim odjemalcem na enem
mestu zagotoviti dostop do informacij glede njihovih pravic,
veljavnih predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih
pooblastil ter metod za obravnavo pritožb iz 50. člena, ki so
jim na voljo v primeru spora z dobaviteljem ali distribucijskim
operaterjem (v nadaljnjem besedilu: skupna kontaktna točka).
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(2) V skupni kontaktni točki mora agencija zagotoviti dostop najmanj do informacij o:
– načinih obravnave pritožb iz prejšnjega odstavka;
– veljavnih tarifah omrežnine ter splošnoveljavnih pogojih
v zvezi z uporabo omrežja;
– primerjavi veljavnih rednih cenikov ponudnikov elektrike
za gospodinjske in male poslovne odjemalce, brez primerjave
akcijskih ali paketnih cenikov;
– načinu pridobitve podatkov o njihovi porabi;
– pravicah do zasilne oskrbe iz 44. člena ali nujne oskrbe
iz 51. člena tega zakona;
– kakovosti napetosti, zanesljivosti oskrbe ter komercialni
kakovosti, ki jih je dolžan zagotavljati elektrooperater;
– pravici do menjave dobavitelja.
(3) Dobavitelji morajo za izvajanje nalog iz tretje alineje
prejšnjega odstavka na elektronski način, kot ga s splošnim aktom določi agencija, najkasneje z začetkom uporabe spremenjene cene posredovati podatke o spremenjeni ceni agenciji.
(4) Agencija s splošnim aktom določi način elektronskega
posredovanja podatkov za izvajanje nalog iz tretje alineje drugega odstavka tega člena, v katerem določi sistem za posredovanje podatkov o cenah in način uporabe sistema oziroma
določi obliko za elektronsko pošiljanje podatkov.
47. člen
(energetski kontrolni seznam)
(1) Dobavitelji elektrike končnim odjemalcem so dolžni
javno objaviti in vsakemu gospodinjskemu odjemalcu, ki mu
dobavljajo energijo, posredovati energetski kontrolni seznam,
ki ga vzpostavi Evropska komisija na podlagi šestnajstega
odstavka 3. člena Direktive 2009/72/ES, skupaj s podatki za
njegovo uporabo.
(2) Podrobneje uredi vprašanja načina in pogostosti pošiljanja energetskega kontrolnega seznama agencija s splošnim
aktom. Agencija energetski kontrolni seznam objavi na svoji
spletni strani.
48. člen
(pogodba o dobavi in splošni pogodbeni pogoji)
(1) Pogodba o dobavi med gospodinjskim odjemalcem
in dobaviteljem mora biti sklenjena v pisni ali elektronski obliki
skladno s predpisi o elektronskem poslovanju.
(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora določati najmanj
naslednje:
– ime in naslov dobavitelja,
– ceno in plačilne pogoje,
– pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbe,
– vrste storitev, ki ji nudi dobavitelj, in ponujeno raven
kakovosti storitev,
– načine za pridobitev podatkov o vseh veljavnih tarifah
in stroških nudenega vzdrževanja,
– trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in odpoved
pogodbe ali storitev ter navedbo, ali je dovoljen brezplačen
odstop od pogodbe,
– dogovore o nadomestilu in povračilu, v primeru da ni
dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljene elektrike
in dodatnih storitev,
– način za sprožitev postopkov za obravnavo pritožb v
skladu s 50. členom tega zakona ter
– informacije o pravicah gospodinjskih odjemalcev, vključno z obravnavanjem pritožb iz 50. člena tega zakona in vsemi
informacijami, ki jih morajo dobavitelji pregledno sporočati ob
posredovanju računov in na svojih spletnih straneh.
(3) Gospodinjski odjemalec lahko odstopi od pogodbe o
dobavi brez plačila pogodbene kazni, odškodnine, nadomestila ali kakršnega koli drugega plačila iz naslova odstopa od
pogodbe pred določenim rokom, če odpoved začne učinkovati
najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe.
(4) Zaradi menjave dobavitelja lahko gospodinjski odjemalec od pogodbe o dobavi odstopi brez odpovednega roka.
Če v primeru iz prejšnjega odstavka odstop učinkuje prej kot
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eno leto po sklenitvi pogodbe, nosi odjemalec posledice, ki jih
za predčasni odstop od pogodbe o dobavi določa pogodba.
(5) Sestavni del pogodbe o dobavi so splošni pogodbeni
pogoji, ki morajo biti pravični in znani vnaprej, dobavitelj pa jih
mora gospodinjskemu odjemalcu zagotoviti pred sklenitvijo
pogodbe, tudi če se pogodbe sklepajo po posrednikih. Splošni
pogodbeni pogoji morajo biti pregledni, objavljeni v jasnem
in razumljivem jeziku ter ne smejo vsebovati nepogodbenih
ovir za uveljavljanje pravic odjemalcev, na primer preobsežno
pogodbeno dokumentacijo. Dobavitelj ne sme uporabljati nepoštenih in zavajajočih načinov prodaje elektrike. Dobavitelj mora
gospodinjskim odjemalcem najmanj z objavo na svoji spletni
strani zagotoviti pregledne informacije o veljavnih cenah in
tarifah ter splošnoveljavnih pogojih v zvezi z dobavo elektrike.
(6) Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti
gospodinjskemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo
uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe z gospodinjskim odjemalcem.
(7) Zaradi spremembe splošnih pogodbenih pogojev iz
prejšnjega odstavka ima gospodinjski odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi v roku enega meseca po začetku
veljave spremenjenih splošnih pogojev, brez odpovednega
roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga
mora dobavitelj v obvestilu iz prejšnjega odstavka tudi obvestiti.
(8) Šesti in sedmi odstavek tega člena veljata tudi za
spremembo cen elektrike, ki lahko pomeni povišanje plačila za
elektriko gospodinjskega odjemalca.
(9) Dobavitelj mora gospodinjskemu odjemalcu ponuditi
možnost široke izbire načinov plačevanja, vključno s sistemom
akontacij, ki morajo biti pravični in odražati verjetno porabo.
Plačilni sistem ne sme povzročiti neupravičenega diskriminiranja odjemalcev, morebitne razlike v ceni in drugih pogojih
plačila pa morajo odražati stroške dobavitelja zaradi različnih
plačilnih sistemov.
(10) Dobavitelj lahko gospodinjskim odjemalcem zaračuna pavšalne stroške poslovanja, ne glede na njihovo poimenovanje, v cenikih akcijskih ali paketnih ponudb. Gospodinjskim
odjemalcem ni dovoljeno zaračunati pavšalnih stroškov poslovanja z rednim cenikom. Stroški opomina v primeru zamude
plačila se ne štejejo med pavšalne stroške poslovanja.
49. člen
(napredni merilni sistemi)
(1) Distribucijski operater mora gospodinjskim odjemalcem in drugim uporabnikom sistema zagotoviti uvajanje naprednih merilnih sistemov, ki spodbujajo dejavno sodelovanje
odjemalcev na trgu elektrike, omogočajo obračunavanje po
dejanski porabi, uporabo novih načinov obračunavanja, ki so
prilagojeni ponudbi in povpraševanju na trgu, ter izvajanje storitev s strani ponudnikov na trgu.
(2) Agencija mora izdelati ekonomsko oceno dolgoročnih
stroškov in koristi za trg in posamičnega odjemalca, ekonomsko oceno, katera oblika naprednega merjenja je ekonomsko
razumna in stroškovno učinkovita ter kakšen časovni okvir je
izvedljiv za njihovo uvedbo. V primeru, da je uvedba pozitivno
ocenjena, se do leta 2020 najmanj 80 % odjemalcev opremi z
naprednimi merilnimi sistemi.
(3) Vlada z uredbo predpiše ukrepe in postopke, da se
zagotovi uvedba in povezljivost naprednih merilnih sistemov
na območju Republike Slovenije, pri čemer upošteva ekonomsko oceno iz prejšnjega odstavka, najboljše prakse pa tudi
pomembnost razvoja notranjega trga z elektriko.
50. člen
(obravnava pritožb gospodinjskih odjemalcev
v zvezi z dobavo elektrike)
(1) Dobavitelj elektrike gospodinjskim odjemalcem mora
zagotoviti pregleden, enostaven in brezplačen postopek za
obravnavo pritožb odjemalcev.
(2) Za namen iz prejšnjega odstavka dobavitelj sam ali
skupaj z drugimi dobavitelji v okviru združenja imenuje neodvisno in nepristransko osebo ali več oseb (v nadaljnjem besedilu:
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imenovana oseba), odgovornih za odločanje o pritožbah, na
katere gospodinjski odjemalec naslovi svojo pritožbo v zvezi
z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o
dobavi elektrike.
(3) Neodvisnost imenovanih oseb se zagotovi z naslednjimi ukrepi:
– imenovana oseba mora imeti znanja, izkušnje in izobrazbo, posebno na pravnem področju, potrebne za reševanje
teh sporov;
– oseba je imenovana za šest let, predčasna razrešitev
je mogoča le v utemeljenih primerih neizpolnjevanja pogojev
iz tega odstavka;
– oseba ne more biti imenovana, če je bila tri leta pred
imenovanjem zaposlena pri istem dobavitelju ali združenju.
(4) Dobavitelj mora pisno ali v drugi primerni obliki zagotoviti gospodinjskemu odjemalcu naslednje informacije:
– natančen opis vrst pritožb, o katerih odloča imenovana
oseba, morebitne omejitev in višine sporne terjatve;
– pravila o dodelitvi pritožbe imenovani osebi, skupaj z
morebitnimi zahtevami za gospodinjskega odjemalca in druga
postopkovna pravila, zlasti glede pisne ali ustne narave postopka, osebne prisotnosti in jezika;
– pravila, ki služijo kot osnova za odločanja o pritožbi;
– o vrsti odločitev, ki se sprejemajo v postopku iz prvega
odstavka tega člena.
(5) Imenovana oseba mora odločiti o pritožbi v roku dveh
mesecev od prejema pritožbe. Odločitev dobavitelja zavezuje,
če odjemalec v osmih dneh po prejemu odločitve to potrdi s
pisno izjavo. Če se odjemalec z odločitvijo ne strinja, lahko
zahtevek uveljavlja v postopku pred sodiščem.
(6) Dobavitelj ali združenje iz drugega odstavka lahko določi sistem povračil in odškodnin, ki jih zagotavlja odjemalcem
za posamezne kršitve svojih obveznosti v zvezi z dobavo, če
je to upravičeno glede na višino škode, težo kršitve in stopnjo
odgovornosti.
(7) Postopek, po katerem imenovana oseba obravnava
pritožbe, mora ustrezati naslednjim načelom:
– obema stranema mora biti omogočeno, da predstavita
svoje argumente ter se seznanita z argumenti nasprotne strani
ali z izjavami strokovnjakov;
– enostavnost postopka, kar omogoča odjemalcu, da v
njem sodeluje tudi brez zastopnika;
– brezplačnost postopka;
– imenovana oseba ima pri postopku aktivno vlogo, kar ji
omogoča upoštevanje vseh pomembnih dejstev pri odločanju
o pritožbi;
– odločitev o pritožbi se skupaj z obrazložitvijo posreduje
obema stranema.
(8) Podrobnejša pravila v zvezi z imenovanjem osebe za
obravnavo pritožb, informiranjem gospodinjskih odjemalcev
o reševanju pritožb, sistemom povračil ali odškodnin in s postopkom za obravnavo pritožb določi dobavitelj ali združenje
dobaviteljev in jih javno objavi.
(9) Stroške delovanja imenovane osebe oziroma oseb
mora pokriti dobavitelj oziroma združenje dobaviteljev.
(10) Dobavitelj oziroma združenje dobaviteljev vsako leto
na svoji spletni strani javno objavi poročilo o rešenih pritožbah.
51. člen
(ranljivi odjemalci in nujna oskrba)
(1) Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si
zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega
vira energije za gospodinjsko rabo, ki bi mu povzročil enake ali
manjše stroške za najnujnejšo gospodinjsko rabo.
(2) Distribucijski operater ne sme ranljivemu odjemalcu
odklopiti elektrike oziroma odjema omejiti pod količino oziroma
moč, ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne
okoliščine) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja
in zdravja odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo.
(3) Distribucijski operater mora odjemalca pred odklopom obvestiti o možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora
odjemalec predložiti operaterju, da mu operater odobri nujno
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oskrbo, in o rokih, v katerih je treba ta dokazila predložiti.
Podrobnejše pogoje in ceno nujne oskrbe, ki pokriva stroške
nabave energije, predpiše operater v sistemskih obratovalnih
navodilih iz 144. člena tega zakona v skladu s pravili in kriteriji,
ki jih predpiše Agencija za energijo.
(4) Stroški nujne oskrbe ranljivih odjemalcev so upravičeni
stroški operaterja.
II. poglavje: PROIZVODNJA ELEKTRIKE
52. člen
(energetsko dovoljenje za proizvodne zmogljivosti)
(1) Za gradnjo objektov za proizvodnjo elektrike nazivne
električne moči, večje od 1 MW, ki so priključeni na javno
omrežje, mora investitor pred pričetkom gradnje imeti dokončno energetsko dovoljenje, ki ga izda minister, pristojen za
energijo.
(2) V primeru gradnje objekta iz prejšnjega odstavka, za
katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, lahko investitor zahteva izdajo gradbenega dovoljenja po pridobitvi dokončnega energetskega dovoljenja, oziroma v primeru gradnje
objekta, ki je prostorska ureditev državnega pomena, se lahko
postopek za pripravo prostorskega načrta uvede po pridobitvi
dokončnega energetskega dovoljenja.
(3) Z energetskim dovoljenjem se določijo:
– lokacija in območje, na katero se energetsko dovoljenje
nanaša;
– vrsta objekta, goriva, naprave, na katere se energetsko
dovoljenje nanaša;
– način in pogoji opravljanja energetske dejavnosti v
objektu, napravi;
– pogoji v zvezi z objektom, napravo po prenehanju njunega obratovanja;
– pogoji v zvezi z uporabo javnega dobra ali javne infrastrukture;
– obveznosti imetnika energetskega dovoljenja v zvezi
s posredovanjem podatkov ministru, pristojnemu za energijo.
(4) Minister, pristojen za energijo, predpiše pogoje in vsebino vloge za izdajo energetskega dovoljenja za posamezne vrste objektov iz prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na:
– opredelitev meril in pogojev za določitev izpolnjevanja
pogoja iz prvega odstavka tega člena o moči, večji od 1 MW;
– vpliv objekta na varnost in zanesljivost elektroenergetskega sistema, naprav in pripadajoče opreme;
– zahtevano energetsko učinkovitost tehnologije ali upoštevanja zadnjega stanja tehnike;
– vrsto primarnih virov energije s poudarkom na obnovljivih virih in domačih virih energije;
– tehnično, gospodarsko in finančno usposobljenost
vlagatelja zahteve za energetsko dovoljenje za dokončanje
objekta;
– usklajenost objekta z ukrepi za zagotavljanje obveznosti
iz prvega odstavka 35. člena tega zakona, v smislu zagotavljanja zanesljive, redne, kakovostne in cenovno ustrezne proizvodnje, vključno z uporabo obnovljivih virov energije, učinkovite
rabe energije in varstva okolja;
– vrste lokacij in območja, na katerih se bo izvajala energetska dejavnost;
– prispevek proizvodne zmogljivosti objekta k izpolnjevanju ciljev države o deležu obnovljivih virov energije v končni
bruto porabi energije Evropske unije leta 2020;
– prispevek proizvodne zmogljivosti k zmanjšanju emisij.
(5) Energetsko dovoljenje je treba pridobiti tudi za vsako
rekonstrukcijo objektov iz prvega odstavka tega člena, ki spreminja energetske parametre objekta in katere obseg sprememb
je tak, da je za rekonstrukcijski poseg potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
(6) Če investitor, ki mu je bilo izdano energetsko dovoljenje, pred začetkom gradnje ali med gradnjo prenese pravico
gradnje za proizvodni objekt, na katerega se energetsko dovoljenje nanaša, na drugo osebo, energetsko dovoljenje ostane
v veljavi in se sme na zahtevo novega investitorja spremeniti.
Novi investitor mora zahtevi za spremembo predložiti dokazilo
o pravici graditi. Za dokazilo pravice graditi veljajo poleg do-
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kazil iz 56. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 126/07, 108/09,
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odločba US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) tudi listine iz
475. člena tega zakona. V tem primeru se energetsko dovoljenje spremeni po skrajšanem postopku in brez zaslišanja strank.
(7) Ministrstvo, pristojno za energijo, vodi register energetskih dovoljenj. Kadar je imetnik energetskega dovoljenja
fizična oseba, se v register vpišejo naslednji podatki: osebno
ime imetnika dovoljenja in naslov stalnega ali začasnega prebivališča imetnika dovoljenja. Podatki iz registra so javni.
53. člen
(javni razpis za manjkajoče nove zmogljivosti)
(1) Če obseg zmogljivosti za proizvodnjo elektrike, za katere je bil sprejet državni prostorski načrt oziroma za katere je
bilo izdano gradbeno dovoljenje, če državni prostorski načrt ni
obvezen, in ukrepi za energetsko učinkovitost, sprejeti na podlagi tega zakona, ne zagotavljajo zanesljive oskrbe z elektriko,
lahko za nove proizvodne zmogljivosti ali za izvedbo ukrepov
učinkovite rabe elektrike ministrstvo, pristojno za energijo, ali
po njegovem pooblastilu operater trga, izvede javni razpis.
(2) Pred začetkom postopka javnega razpisa iz prejšnjega odstavka mora ministrstvo, pristojno za energijo, ugotoviti,
ali ni mogoče zanesljive oskrbe z elektriko zagotoviti z ukrepi
učinkovite rabe energije.
(3) Javni razpis se mora objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem listu Evropske unije. Rok za predložitev vlog (ponudb) mora biti najmanj šest mesecev. Postopek
javnega razpisa, pogoji za sodelovanje in merila za izbiro
morajo biti transparentni in nediskriminatorni.
(4) Javni razpis za nove zmogljivosti ali za izvedbo ukrepov
učinkovite rabe energije mora vsebovati podroben opis pogodbenih pogojev in postopek izbire ponudnika, izčrpen seznam
meril, ki veljajo za izbor ponudnikov, vključno z opredelitvijo
predvidenih oblik spodbud, ki jih bodo deležni izbrani ponudniki.
Med kriteriji mora biti tudi zahteva, da se z novim proizvodnim
objektom povečuje konkurenčnost na trgu z elektriko.
(5) Kandidat lahko namesto nove proizvodne zmogljivosti
ponudi elektriko iz obstoječih proizvodnih zmogljivosti, če je pri
tem zagotovljena dolgoročnost, enaka zanesljivost oskrbe in
okoljska sprejemljivost proizvodnje elektrike.
(6) V javnem razpisu se med pogoji za sodelovanje kandidatov na javnem razpisu določijo tudi pogoji, ki jih mora za
pridobitev energetskega dovoljenja v skladu s četrtim odstavkom 52. člena tega zakona izpolnjevati objekt, ki je predmet
javnega razpisa.
(7) Postopek odločanja o izbiri kandidata za novo zmogljivost se izvede po predpisih o javno-zasebnem partnerstvu,
če bo med investitorjem in Republiko Slovenijo v zvezi z novo
zmogljivostjo nastalo javno-zasebno partnerstvo.
III. poglavje: PRENOS
1. oddelek: Gospodarska javna služba dejavnost
sistemskega operaterja
54. člen
(dejavnost sistemskega operaterja)
(1) Dejavnost sistemskega operaterja je obvezna državna
gospodarska javna služba.
(2) Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega
operaterja obsega:
1. varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje prenosnega sistema;
2. razvoj sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema, zahtev varnega in zanesljivega obratovanja
sistema ter usmeritev razvojnega načrta sistemskega operaterja iz 30. člena tega zakona;
3. zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti prenosnega sistema, tako da ta omogoča razumne zahteve za priključitev na
sistem in za prenos energije;
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4. upravljanje pretokov električne energije v prenosnem
sistemu in zagotavljanje sistemskih storitev;
5. izravnavo odstopanj odjema, oddaje in čezmejnih prenosov v sistemu;
6. posredovanje informacij, potrebnih za zagotovitev varnega in učinkovitega obratovanja, usklajenega razvoja in skladnega delovanja povezanih sistemov kateremu koli drugemu
operaterju;
7. zagotavljanje podatkov, potrebnih za učinkovito sklepaje pogodb o dobavi in uveljavljanje pravice do priključitve,
uporabnikom sistema in dobaviteljem;
8. nediskriminatorno obravnavo uporabnikov sistema in
dobaviteljev;
9. napoved porabe elektrike ter potrebnih energetskih virov z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem
varčevalnih ukrepov pri uporabnikih sistema;
10. pobiranje plačil za prezasedenost in plačil v mehanizmu nadomestil med upravljavci prenosnih omrežij v skladu s
13. členom Uredbe (ES) št. 714/2009;
11. nakup elektrike za pokritje izgub v prenosnem sistemu
in nakup sistemskih storitev v prenosnem sistemu po preglednih, nediskriminatornih in tržno zasnovanih postopkih;
12. zagotavljanje kakovosti oskrbe v skladu z minimalni
standardi.
(3) Sistemski operater mora opravljati naloge na način, s
katerim se zlasti spodbuja integracija trga z električno energijo.
55. člen
(način opravljanja gospodarske javne službe)
(1) Za izvajanje obvezne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja Republika Slovenija kot koncedent
podeli koncesijo pravni ali fizični osebi za celotno območje
Republike Slovenije, in sicer za obdobje največ 50 let.
(2) Za koncesijo iz prejšnjega odstavka se ne plačuje
koncesijske dajatve.
(3) Dejavnost sistemskega operaterja lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima v lasti prenosni sistem,
– ima certifikat sistemskega operaterja in
– je imenovan za sistemskega operaterja.
56. člen
(podelitev koncesije)
(1) Glede podelitve koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja se uporabljajo
predpisi o gospodarskih javnih službah in o javno-zasebnem
partnerstvu, če ni s tem zakonom posamezno vprašanje urejeno drugače.
(2) Za podelitev koncesije se izvede postopek javnega
razpisa ali drugega konkurenčnega postopka, določenega s
predpisi o javno-zasebnem partnerstvu, razen če se koncesija podeli gospodarski družbi, ki je v celoti v lasti Republike
Slovenije, in če ne opravlja tržnih energetskih dejavnosti. V
slednjem primeru se koncesija podeli z neposredno sklenitvijo
koncesijske pogodbe.
(3) Če je za pridobitev koncesije predviden konkurenčni
postopek, se v koncesijskem aktu določijo splošni, pregledni,
nediskriminatorni in sorazmerni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
pravna ali fizična oseba za pridobitev koncesije. Lastništvo prenosnega sistema oziroma njegovega dela, certifikat operaterja
prenosnega sistema in imenovanje za operaterja prenosnega
sistema ni pogoj za pridobitev koncesije.
(4) Postopek podelitve koncesije na javnem razpisu vodi
ministrstvo, pristojno za energijo. Odločbo o izbiri koncesionarja izda vlada.
(5) Po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja skleneta
koncesionar in koncedent koncesijsko pogodbo.
57. člen
(financiranje gospodarske javne službe)
Dejavnost sistemskega operaterja se financira iz omrežnine in iz drugih prihodkov za izvajanje gospodarske javne
službe.
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58. člen
(čezmejne izmenjave elektrike)
(1) Sistemski operater zagotavlja in ureja pogoje za dodeljevanje pravic za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti in
za sklepanje pogodb o čezmejnih prenosih elektrike v skladu z
Uredbo (ES) št. 714/2009.
(2) Sistemski operater mora sprejeti in na spletnih straneh
objaviti pravila dodeljevanja in uporabe zmogljivosti povezovalnih vodov, če so te zmogljivosti premajhne, da bi zadostile
vsem zahtevam za dostop do omrežja. Ta pravila morajo biti
objektivna, nediskriminatorna in v skladu s smernicami iz Priloge 1 k Uredbi (ES) št. 714/2009.
(3) Pred objavo pravil iz prejšnjega odstavka mora sistemski operater pridobiti soglasje agencije.
59. člen
(gradnja in obratovanje prenosnega sistema)
(1) Pri izdaji gradbenega dovoljenja za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta ali naprave, ki je del prenosnega sistema, je
lahko investitor samo sistemski operater.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, je lahko v primeru gradnje ali rekonstrukcije objekta ali naprave, ki povezuje proizvajalca, distribucijski sistem ali porabnika s prenosnim sistemom,
pa ta objekt ali naprava še ni v lasti sistemskega operaterja,
investitor tudi proizvajalec, distribucijski operater ali porabnik.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se uporabljata tudi za
izdajo uporabnega dovoljenja ali drugega posamičnega akta, s
katerim je dovoljeno obratovanje objekta ali naprave, ki je del
prenosnega sistema.
(4) Ta člen se ne uporablja za nove povezovalne vode, ki
so upravičeni do izvzetja v skladu s 139. členom tega zakona.
2. oddelek: Ločevanje prenosnih sistemov in operaterjev
prenosnih sistemov
1. pododdelek: Lastniška ločitev
60. člen
(lastnina prenosnega sistema)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki ima v lasti prenosni sistem,
mora izvajati dejavnost sistemskega operaterja. Druga oseba,
razen sistemski operater, ne sme imeti deloma ali v celoti v
lasti prenosnega sistema, na katerem ta sistemski operater
izvaja dejavnost sistemskega operaterja, razen če ta zakon ne
določa drugače.
(2) Šteje se, da je zahteva iz prejšnjega odstavka izpolnjena, če dvoje ali več pravnih ali fizičnih oseb, ki imajo v
lasti prenosni sistem, ustanovijo skupno podjetje, ki deluje kot
sistemski operater v dveh ali več državah članicah Evropske
unije. Nobeno drugo podjetje ne more biti udeleženo v skupnem podjetju. Lastnika ali lastniki prenosnega sistema, ki so
ustanovili skupno podjetje, morajo izpolnjevati pogoje iz 61.,
63. in 64. člena tega zakona.
61. člen
(prepovedi glede nadzora)
(1) Ista pravna ali fizična oseba oziroma iste pravne ali
fizične osebe ne smejo:
– izvajati neposrednega ali posrednega nadzora iz
14. točke 36. člena tega zakona nad podjetjem, ki opravlja
dejavnost proizvodnje ali dobave, in hkrati ne smejo izvajati neposrednega ali posrednega nadzora iz 14. točke 36. člena tega
zakona nad sistemskim operaterjem ali prenosnim sistemom ali
uveljavljati kakršne koli pravice nad njima ali
– izvajati neposrednega ali posrednega nadzora iz
14. točke 36. člena tega zakona nad sistemskim operaterjem
ali prenosnim sistemom in hkrati ne smejo izvajati neposrednega ali posrednega nadzora iz 14. točke 36. člena tega zakona
nad podjetjem, ki opravlja dejavnost proizvodnje ali dobave, ali
uveljavljati kakršne koli pravice nad njim.
(2) Podjetje, ki opravlja dejavnost proizvodnje ali dobave
iz prejšnjega odstavka ne zajema končnih odjemalcev, ki opra-
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vljajo dejavnost proizvodnje ali dobave elektrike, neposredno
ali prek podjetij, nad katerimi izvajajo individualni ali skupni
nadzor, če so končni odjemalci, vključno z njihovim deležem
električne energije, proizvedene v nadzorovanih podjetjih, v
letnem povprečju neto odjemalci električne energije in če gospodarska vrednost električne energije, ki jo prodajo tretjim
stranem, ni bistvenega pomena v razmerju do njihovega preostalega poslovnega delovanja.
(3) Za podjetje, ki opravlja dejavnost proizvodnje ali dobave iz prvega odstavka tega člena se šteje podjetje, ki opravlja
katero koli dejavnost proizvodnje in dobave v smislu tretjega
dela tega zakona, ki ureja zemeljski plin. Za sistemskega
operaterja in prenosni sistem iz prvega odstavka tega člena se
štejeta tudi operater prenosnega sistema in prenosni sistem v
smislu tretjega dela tega zakona, ki ureja zemeljski plin.
(4) Ista pravna ali fizična oseba oziroma osebe ne morejo imenovati članov nadzornega sveta, uprave ali organov,
ki pravno zastopajo podjetje, pri sistemskem operaterju ali
prenosnem sistemu in hkrati ne smejo izvajati neposrednega
ali posrednega nadzora iz 14. točke 36. člena tega zakona ali
uveljavljati pravic nad podjetjem, ki opravlja dejavnost proizvodnje ali dobave.
62. člen
(opredelitev pravic)
Pravice iz prvega in četrtega odstavka prejšnjega člena
vključujejo zlasti:
a) pravico do izvrševanja glasovalnih pravic,
b) pravico do imenovanja članov nadzornega sveta, uprave ali organov, ki pravno zastopajo podjetje, ali
c) pravico na poslovnem deležu, ki presega polovico
osnovnega kapitala ali delnic družbe.
63. člen
(prepovedi glede članstva v organih)
Ista pravna ali fizična oseba ne sme biti hkrati:
– član uprave, nadzornega sveta ali drugega organa, ki je
zakoniti zastopnik podjetja, pri sistemskem operaterju ali osebi,
ki ima v lasti prenosni sistem, ali predstavnik v zvezi z lastniškim upravljanjem prenosnega sistema električne energije ali
prenosnega sistema električne energije ali zemeljskega plina in
– član uprave, nadzornega sveta ali drugega organa, ki je
zakoniti zastopnik podjetja, ki izvaja dejavnost proizvodnje ali
dobave zemeljskega plina ali električne energije.
64. člen
(posebna določba v primeru državnega lastništva)
Če je oseba iz 61. ali 63. člena Republika Slovenija ali
druga država članica Evropske unije, lokalna skupnost ali organ teh oseb, se šteje, da so zahteve iz 61. in 63. člena tega
zakona izpolnjene, če dva ločena organa teh oseb izvajata
nadzor iz 14. točke 36. člena tega zakona nad sistemskim operaterjem ali prenosnim sistemom in nad podjetjem, ki opravlja
dejavnost na področju proizvodnje ali dobave.
65. člen
(dolžnost ukrepanja za odpravo razlogov, ki predstavljajo
kršitve prepovedi)
(1) Pravna ali fizična oseba, pri kateri nastane razlog,
ki predstavlja kršitev v zvezi z zahtevami iz 60., 61., 63. ali
64. člena tega zakona, mora takoj ukreniti vse potrebno, da
se razlog odpravi, ter o nastanku razloga in ukrepih obvestiti
agencijo.
(2) Sistemski operater mora obvestiti agencijo po prejšnjem odstavku takoj, ko izve za razlog, ki predstavlja kršitev v
zvezi z zahtevami iz 60., 61., 63. ali 64. člena tega zakona, in
pri tem ukreniti, kar lahko, da se razlog odpravi.
(3) Sistemski operater mora agencijo obvestiti tudi o vsaki načrtovani transakciji, zaradi katere bi lahko bila potrebna
ponovna proučitev izpolnjevanja zahtev iz 60., 61., 63. ali
64. člena tega zakona.
(4) Agencija nadzira izpolnjevanje v zvezi z zahtevami iz
60., 61., 63. in 64. člena tega zakona. Če pri nadzoru ugotovi,
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da je pri določeni osebi nastal razlog, ki predstavlja kršitev, jo
opozori na razlog in na dolžnost ukrepanja po prvem oziroma
drugem odstavku tega člena.
66. člen
(ukrepi agencije)
(1) Če v razumnem času, ki ni krajši od enega in ne daljši
od šest mesecev od dneva obvestitve o razlogu v skladu s prvim, drugim ali tretjim odstavkom prejšnjega člena ali če v času,
ko je agencija opozorila na razlog v skladu s četrtim odstavkom
prejšnjega člena, razlog v zvezi z zahtevami iz 60., 61., 63. ali
64. člena tega zakona ni odpravljen, agencija z odločbo:
– prepove izvrševanje glasovalnih pravic ali izvrševanje
lastniških upravičenj v zvezi z upravljanjem manj kot polovičnega lastniškega deleža v nasprotju s 61. členom tega zakona;
– naloži prodajo deleža na osnovnem kapitalu ali lastniškega deleža na prenosnem sistemu, kolikor presega polovico
osnovnega kapitala ali delnic družbe;
– ugotovi, da je bil član uprave, nadzornega sveta ali
drugega organa, ki zastopa podjetje, imenovan v nasprotju s
tem zakonom, ali da je bila oseba, ki predstavlja lastnika prenosnega sistema, pooblaščena v nasprotju s tem zakonom ter
pristojnemu organu predlaga uvedbo postopka za razrešitev
ali odvzem pooblastila;
– prepove izvrševanje posrednega ali neposrednega nadzora iz 14. točke 36. člena tega zakona.
(2) Agencija lahko z odločbo naloži enega ali več ukrepov iz
prejšnjega odstavka, kolikor je to nujno potrebno, da se odpravi
razlog kršitve zahtev iz 60., 61., 63. ali 64. člena tega zakona.
(3) Če je odločbo iz prvega odstavka tega člena treba
izvršiti s prisilitvijo, ne glede na zakon, ki ureja splošni upravni
postopek, posamična denarna kazen v postopku izvršbe s
prisilitvijo ne sme presegati 100.000 eurov.
(4) Če z ukrepi iz tega člena ni mogoče odpraviti razloga
kršitve z zahtevami iz 60., 61., 63. ali 64. člena tega zakona,
začne agencija postopek preizkusa pogojev za certifikat.
2. pododdelek: Certificiranje in imenovanje
sistemskega operaterja
67. člen
(certifikat)
(1) Sistemski operater mora biti certificiran.
(2) Certificiran je sistemski operater, ki ima certifikat.
(3) V postopku certificiranja agencija ugotavlja, ali vlagatelj zahteve za izdajo certifikata izpolnjuje pogoje za sistemskega operaterja iz 60., 61., 63. in 64. člena tega zakona.
68. člen
(zahteva za certifikat)
(1) Postopek certificiranja se začne z vložitvijo popolne
vloge za izdajo certifikata s strani lastnika prenosnega sistema
ali sistemskega operaterja. Vloga je popolna, ko se k vlogi
predložijo dokazila o izpolnjevanju zahtev iz 60., 61., 63. in
64. člena tega zakona.
(2) Agencija ob prejemu popolne vloge za certificiranje
izda potrdilo o prejemu popolne vloge, ki mora vsebovati rok
odločitve o zahtevi za certificiranje in informacijo, pod kakšnimi
pogoji se uporabi pravna domneva izdaje certifikata.
(3) Agencija mora o zahtevi odločiti v štirih mesecih od
prejema popolne vloge. Če agencija do preteka tega roka
stranki ne vroči odločitve o zahtevi za certificiranje, se domneva, da je agencija izdala certifikat.
(4) Rok za izdajo odločbe ne teče, če je postopek prekinjen ali če je bilo zadržano izvajanje predpisa, na podlagi
katerega mora agencija odločiti.
(5) V postopku certificiranja ni mogoče zahtevati vrnitve
v prejšnje stanje.
(6) V primeru domneve iz tretjega odstavka tega člena se
popolna vloga in potrdilo o prejemu popolne vloge, po preteku
roka iz drugega odstavka 69. člena tega zakona štejeta za
izdan certifikat, razen če je agencija izdala zavrnilno odločbe
v tem postopku.
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(7) Rok za vložitev pravnih sredstev zoper certifikat, ki
ima pravno veljavo na podlagi prejšnjega odstavka, začne teči
naslednji dan po preteku roka iz drugega odstavka 69. člena
tega zakona.
(8) Pravna domneva o izdanem certifikatu iz šestega odstavka tega člena se ne uporabi v postopkih na podlagi izrednih
pravnih sredstev.
(9) Sistemski operater in podjetja, ki opravljajo dejavnost
proizvodnje ali dobave morajo agenciji in Evropski komisiji
posredovati vse zahtevane informacije, ki jih potrebujeta za
izvajanje nalog v postopku certificiranja.
(10) V postopku certificiranja mora agencija varovati zaupnost poslovno občutljivih podatkov.
69. člen
(posredovanje Evropski komisiji)
(1) Odločitev agencije ali domnevo o izdaji certifikata iz
tretjega odstavka 68. člena tega zakona agencija nemudoma
posreduje Evropski komisiji, skupaj s podatki, ki se nanašajo
na odločitev.
(2) Odločitev agencije ali domneva izdaje certifikata iz
tretjega odstavka 68. člena tega zakona začneta učinkovati po
izdaji mnenja Evropske komisije ali po preteku roka iz prvega
odstavka 3. člena Uredbe (ES) št. 714/2009.
70. člen
(certificiranje v zvezi s tretjimi državami)
(1) Če certificiranje zahteva lastnik prenosnega sistema
ali sistemski operater, ki ga nadzoruje oseba ali osebe iz države
ali držav, ki niso članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
tretja država) ali ki je sam iz tretje države oziroma držav, se za
postopek certificiranja in preizkus pogojev za certifikat uporabljajo 67., 68., 69. in 71. člen tega zakona, če ni drugače določeno. Za tretjo državo šteje tudi država članica Evropske unije,
za katero velja odstopanje iz 44. člena Direktive 2009/72/ES.
(2) Agencija o prejemu vloge in o okoliščinah, zaradi
katerih bi oseba ali osebe iz tretje države ali tretjih držav lahko
pridobile nadzor iz 14. točke 36. člena tega zakona nad prenosnim sistemom ali sistemskim operaterjem nemudoma obvesti
Evropsko komisijo.
(3) Sistemski operater je dolžan nemudoma obvestiti
agencijo o okoliščinah, zaradi katerih bi oseba ali osebe iz
tretje države ali tretjih držav lahko pridobile nadzor iz 14. točke
36. člena tega zakona nad prenosnim sistemom ali sistemskim
operaterjem.
(4) V postopku certificiranja po tem členu se ne uporablja
domneva izdaje certifikata iz tretjega odstavka 68. člena tega
zakona.
(5) Vlagatelj zahteve za izdajo certifikata iz prvega odstavka tega člena mora v postopku certificiranja agenciji dokazati,
da izpolnjuje pogoje iz 60., 61., 63. ali 64. člena tega zakona ter
da izdaja certifikata ne bo ogrozila zanesljivosti oskrbe Republike Slovenije, druge države članice Evropske unije in Evropske
unije z energijo. Pri tem agencija upošteva:
– pravice in obveznosti Evropske unije v zvezi s to tretjo
državo, ki izhajajo iz mednarodnega prava ter iz sporazumov,
sklenjenih z eno ali več tretjimi državami, katerih podpisnica je
Evropska unija, in ki obravnavajo zanesljivost oskrbe z energijo;
– pravice in obveznosti držav članic do te tretje države,
ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih z njo, če so v skladu s
pravom Evropske unije, in
– druge posebne lastnosti primera in zadevne tretje države.
(6) Agencija mora sprejeti osnutek odločitve v štirih mesecih po prejemu vloge in nemudoma seznaniti Evropsko komisijo
z njim in z vsemi informacijami v zvezi z njim.
(7) Agencija mora pred sprejetjem odločitve o certificiranju Evropsko komisijo zaprositi za mnenje o tem, ali stranka
izpolnjuje prepovedi iz 60., 61., 63. ali 64. člena tega zakona
in ali lahko odobritev certificiranja ogrozi zanesljivost oskrbe
Evropske unije z energijo.
(8) Agencija izda odločbo v postopku certificiranja po tem
členu v dveh mesecih po izteku roka za izdajo mnenja Evrop-
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ske komisije skladno s šestim odstavkom 11. člena Direktive
2009/72/ES, pri čemer v čim večji meri upošteva mnenje Evropske komisije. Agencija Evropsko komisijo nemudoma seznani z
odločitvijo in z vsemi informacijami v zvezi z njo.
(9) Agencija lahko zavrne izdajo certifikata, če bi njegova
izdaja ogrozila zanesljivost oskrbe Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije z energijo.
(10) Dokončna odločba agencije in mnenje Evropske komisije se objavita skupaj v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če se dokončna odločba razlikuje od mnenja Evropske komisije, se objavi tudi obrazložitev odločbe agencije.
71. člen
(postopek preizkusa pogojev za certifikat)
(1) Agencija spremlja, ali sistemski operater izpolnjuje
zahteve iz 60., 61., 63. in 64. člena tega zakona. Agencija po
uradni dolžnosti začne postopek preizkusa pogojev za certifikat, če:
– prejme obvestilo sistemskega operaterja iz drugega
odstavka 65. člena tega zakona;
– je seznanjena z načrtovano transakcijo iz tretjega odstavka 65. člena tega zakona;
– ugotovi, da obstaja utemeljen razlog za domnevo, da je
prišlo ali bi lahko prišlo zaradi načrtovane spremembe pravic
ali vpliva nad lastniki prenosnega sistema ali sistemskega
operaterja do kršitve zahtev iz 60., 61., 63., ali 64. člena tega
zakona, skladno s četrtim odstavkom 66. člena tega zakona;
– tako utemeljeno zahteva Evropska komisija.
(2) V postopku za preizkus pogojev za certifikat se uporabljajo določbe tega zakona o rednem postopku certificiranja,
če ni v tem členu ta postopek urejen drugače.
(3) Domneva iz tretjega odstavka 68. člena tega zakona
se uporablja v postopku preizkusa pogojev za certifikat le v
primeru iz prve in četrte alineje prvega odstavka tega člena. Štirimesečni rok za uveljavitev domneve izdaje certifikata
začne teči z dnem, ko agencija prejme obvestilo sistemskega
operaterja ali zahtevo Evropske komisije.
(4) Agencija z odločbo:
– odloči o skladnosti načrtovane transakcije z zahtevami
iz 60., 61., 63. in 64. člena tega zakona;
– potrdi certifikat;
– odvzame certifikat.
(5) Odvzem certifikata začne učinkovati z dnem pravnomočnosti odločbe.
72. člen
(imenovanje sistemskega operaterja)
(1) Če so po dokončnosti odločbe o izdaji certifikata ali po
vzpostavitvi domneve iz tretjega odstavka 68. člena tega zakona,
pri določeni pravni ali fizični osebi izpolnjeni pogoji iz prve in druge
alineje tretjega odstavka 55. člena tega zakona, jo imenuje vlada
na predlog agencije za sistemskega operaterja s sklepom.
(2) Vlada na predlog agencije na podlagi dokončne odločbe
o ugotovitvi neizpolnjevanja pogojev, razveljavi sklep o imenovanju sistemskega operaterja, če sistemski operater ne izpolnjuje
katerega od pogojev za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja iz tretjega odstavka 55. člena tega zakona, pa ni mogoče
pričakovati, da bo ta pogoj v razumnem času izpolnjen.
(3) Sklep o imenovanju oziroma sklep o razveljavitvi imenovanja se objavi v Uradnem listu Evropske unije in Uradnem
listu Republike Slovenije ter posreduje Evropski komisiji.
73. člen
(ukrepi v primeru prenehanja izvajanja dejavnosti
sistemskega operaterja)
(1) Če kateri od pogojev za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja iz tretjega odstavka 55. člena tega zakona ni
izpolnjen, pa v razumnem času ni mogoče pričakovati izpolnitve pogoja ali če sistemski operater preneha izvajati dejavnost
sistemskega operaterja in v razumnem času ni pričakovati
nadaljevanja izvajanja dejavnosti, agencija z odločbo:
– določi certificiranega sistemskega operaterja v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije, da začasno
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prevzame izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja na prenosnem sistemu, na katerega se nanaša razlog neizpolnjevanja pogojev ali prenehanje izvajanje dejavnosti sistemskega
operaterja;
– določi pogoje, pod katerimi je lastnik ali so solastniki
dolžni dati v uporabo prenosni sistem sistemskemu operaterju,
ki bo prevzel izvajanje dejavnosti po prejšnji alineji tega odstavka, ter rok, v katerem je lastnik ali so solastniki to dolžni storiti;
– odloči o drugih vprašanjih razmerja med lastnikom ali
solastniki prenosnega sistema in operaterjem iz prve alineje
tega odstavka v zvezi z začasnim izvajanjem dejavnosti sistemskega operaterja.
(2) Operater iz prve alineje prejšnjega odstavka opravlja
dejavnost sistemskega operaterja do prevzema opravljanja dejavnosti s strani drugega sistemskega operaterja, ki izpolnjuje
pogoje iz tretjega odstavka 55. člena tega zakona.
(3) Če lastnik ali lastniki prenosnega sistema v enem
letu od dokončnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena,
ne zagotovijo, da začne dejavnost sistemskega operaterja na
njihovem prenosnem sistemu izvajati sistemski operater, ki
izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 55. člena tega zakona,
pa je obratovanje tega prenosnega sistema nujno za varno
in zanesljivo oskrbo z elektriko v Republiki Sloveniji ali delu
njenega ozemlja ali gre za povezovalni vod, predlaga agencija
Republiki Sloveniji kot razlastitvenemu upravičencu, začetek
postopka razlastitve ali omejitve lastninske pravice.
(4) Razlastitev ali omejitev lastninske pravice v primeru iz
prejšnjega odstavka je v javno korist.
3. oddelek: Zagotavljanje sistemskih storitev
74. člen
(naložitev obveznosti sklenitve pogodbe za zagotovitev
sistemskih storitev)
(1) Kadar sistemski operater na trgu ne uspe zagotoviti
zadostnih sistemskih storitev (sekundarna regulacija s sekundarno rezervo, rezerva v višini največje proizvodne enote,
zagon brez omrežnega napajanja in po potrebi regulacija napetosti) ali če jih ne uspe nabaviti pod konkurenčnimi pogoji, lahko
agencija na zahtevo sistemskega operaterja brez poseganja v
sklenjene pogodbe o dobavi z odločbo naloži enemu ali več
proizvajalcem ali odjemalcem elektrike, ki lahko glede na tehnična in ekonomska merila pod najugodnejšimi pogoji ponudijo
ustrezne količine sistemskih storitev (v nadaljnjem besedilu
tega člena: zavezanec), naj nemudoma sklenejo pogodbo za
zagotavljanje sistemskih storitev s sistemskim operaterjem.
(2) Odsotnost konkurenčnih pogojev iz prejšnjega odstavka se ugotavlja zlasti glede na strukturo upoštevnega trga,
število ponudnikov na trgu, togost ponujenih cen, vstopnih ovir
na trg ter glede na druga merila, od katerih je odvisno delovanje
učinkovite konkurence.
(3) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena agencija na
podlagi metodologije iz četrtega odstavka tega člena določi
vrsto, ceno in količino sistemskih storitev, čas trajanja pogodbe
in rok za sklenitev pogodbe.
(4) Agencija s splošnim aktom določi metodologijo določanja cen sistemskih storitev. Pri določitvi metodologije agencija
izhaja iz stroškov zagotavljanja sistemskih storitev, vključno s
primerno stopnjo donosnosti naložbe glede na vložena sredstva, pri čemer upošteva s tem povezana tveganja. Pri tem lahko agencija upošteva tudi cene, ki so za primerljive sistemske
storitve na voljo pri sistemskih operaterjih v regiji.
(5) Agencija lahko v postopku izdaje odločbe zahteva od
zavezanca podatke, potrebne za odločitev o zahtevi sistemskega operaterja iz prvega odstavka tega člena.
(6) Če je zaradi zanesljive oskrbe z elektriko neogibno
potrebno, da se še pred koncem postopka zagotovijo sistemskemu operaterju sistemske storitve, agencija izda začasno
odločbo, s katero začasno uredi razmerja v skladu s tem
členom. V postopku izdaje začasne odločbe po tem členu se
uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljnjem besedilu: ZUP), razen drugega odstavka 221. člena ZUP.
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(7) Če iz razlogov, ki so na strani zavezanca, ne pride do
sklenitve pogodbe, se zavezanca prisili k izpolnitvi obveznosti
po izvršljivi odločbi z denarno kaznijo v skladu z ZUP o izvršitvi upravnih odločb s prisilitvijo. Ne glede na tretji odstavek
298. člena ZUP, prva denarna kazen, ki se izreče za prisilitev,
ne sme presegati 100.000 eurov.
(8) Zavezanec, ki ravna v nasprotju z odločbo, s katero
mu je bil naložen ukrep po tem členu, je dolžan udeležencem
trga z elektriko in sistemskemu operaterju povrniti vso škodo,
ki jim je bila s tem povzročena.
(9) Če agencija zavezancu naloži obveznost po tem členu, ima zavezanec pravico od Republike Slovenije zahtevati
primerno odškodnino, če mu zaradi izvrševanja ukrepa nastane
škoda.
75. člen
(nabava rezervne delovne moči)
(1) V obsegu, ki ga terja interes zanesljivega izvajanja sistemskih storitev in ki ga pogojujejo objektivni razlogi tehnične
narave, kot na primer tehnične omejitve prenosnega sistema
oziroma omejitve čezmejnih povezovalnih vodov, sistemski
operater zagotavlja rezervno delovno moč iz razpoložljivih
rezervnih zmogljivosti, ki se nahajajo znotraj regulacijskega
območja prenosnega sistema Republike Slovenije.
(2) Kadar na razpisu za nakup rezervne zmogljivosti sodelujejo ponudniki proizvodnih enot lociranih zunaj regulacijskega
območja, s katerim upravlja sistemski operater, morajo v postopku oddaje naročila izkazati:
– da imajo v obsegu ponujenih količin sistemskih storitev
zagotovljene prenosne čezmejne zmogljivosti na mejah med
različnimi regulacijskimi območji,
– da je ponujeni obseg rezervne zmogljivosti namenjen
izključno samo za zagotavljanje razpisanih potreb po rezervni
delovni moči (prepoved večkratne prodaje istih zmogljivosti
različnim naročnikom) in
– da izpolnjujejo minimalne zahteve glede tehnične usposobljenosti za nudenje rezervne delovne moči, ki so opredeljene v sistemskih obratovalnih navodilih.
(3) Sistemski operater prenosnega omrežja mora pred
odločitvijo o izbiri kandidata iz prejšnjega odstavka preveriti izpolnjevanje tehnične sposobnosti in druge navedbe v ponudbi.
Če ni mogoče na drug način, kot na primer s certifikati o skladnosti tehnične opremljenosti kandidata, ki jih izdajo uradne
pooblaščene ustanove, zanesljivo preveriti resničnost podatkov
o tehnični sposobnosti iz izbrane ponudbe, se opravi ogled in
testiranje proizvodnih zmogljivosti, ki ga opravijo pooblaščeni
predstavniki sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Če
obstaja utemeljen dvom v poštenost ponudbe izbranega ponudnika, sistemski operater prenosnega omrežja zaprosi za
informacije o zakupljenih rezervnih zmogljivosti pri drugih naročnikih pristojne operaterje sistema v drugih državah oziroma
sistemskega operaterja prenosnega omrežja iz katerega se
nudi rezerva delovne moči.
(4) Če obseg ustreznih rezervnih zmogljivosti iz obstoječih proizvodnih enot ne zadošča za zagotavljanje zadostnega
obsega rezervne delovne moči za proizvodnjo izravnalne energije, ki je potrebna za zanesljivo obratovanje sistema, lahko
sistemski operater spodbudi vlaganje v manjkajoče rezervne
zmogljivosti z dolgoročno pogodbo o zakupu rezervne delovne
moči iz nove proizvodne enote.
4. oddelek: Zaupnost podatkov za sistemskega operaterja
in za lastnike prenosnih sistemov
76. člen
(obveznost varovanja zaupnosti)
(1) Sistemski operater je dolžan varovati tajnost poslovno
občutljivih podatkov, ki jih dobi med izvajanjem svoje poslovne
dejavnosti, ne glede na to, ali so določeni kot poslovna tajnost.
(2) Sistemski operater je dolžan preprečevati diskriminatorno razkrivanje poslovno koristnih podatkov o svojih dejavnostih, zlasti pa ne sme razkriti poslovno občutljivih podatkov
drugim delom podjetja, ki se ne ukvarjajo z dejavnostjo sistem-
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skega operaterja, razen če in kolikor je to nujno potrebno za
izvedbo pravnega posla.
(3) Lastnik prenosnega sistema in v primeru operaterja
kombiniranega sistema tudi distribucijski operater ter ostali deli
podjetja, ki se ne ukvarjajo z dejavnostjo sistemskega operaterja, ne smejo imeti skupnih služb, kot so skupne pravne službe,
razen upravnih služb ali služb za informacijsko tehnologijo.
(4) Določbe tega člena ne posegajo v dolžnost razkritja
podatkov agenciji in pristojnim organom.
77. člen
(prepoved zlorabe podatkov in dolžnost objave)
(1) Sistemski operater pri prodaji ali nabavi elektrike prek
povezanih podjetij ne sme zlorabiti poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih od tretjih oseb v okviru zagotavljanja dostopa
do sistema ali pogajanja o njem.
(2) Sistemski operater je dolžan objaviti podatke, potrebne za učinkovito konkurenco in uspešno delovanje trga. Ta
obveznost ne posega v dolžnost varovanja poslovno občutljivih
podatkov iz prejšnjega člena.
IV. poglavje: DISTRIBUCIJA
1. oddelek: Gospodarska javna služba dejavnost
distribucijskega operaterja
78. člen
(naloge gospodarske javne službe)
(1) Dejavnost distribucijskega operaterja je obvezna državna gospodarska javna služba.
(2) Gospodarska javna služba dejavnost distribucijskega
operaterja obsega:
1. varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema;
2. razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju:
– predvidenih potreb uporabnikov sistema,
– zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema, ter
– usmeritev iz razvojnega načrta distribucijskega operaterja iz 30. člena tega zakona;
3. zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
sistema, tako da omogoča razumne zahteve za priključitev na
sistem in distribucijo energije;
4. zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z elektriko z ustrezno
zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja;
5. upravljanje pretokov elektrike v sistemu in zagotavljanje
sistemskih storitev;
6. zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema
in dobaviteljem, da lahko učinkovito sklepajo pogodbe o dobavi
in uveljavljajo pravico do priključitve;
7. napovedovanje porabe elektrike ter potrebnih energetskih virov z uporabo metode celovitega načrtovanja in z
upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih;
8. posredovanje informacij, potrebnih za zagotovitev varnega in učinkovitega obratovanja, usklajenega razvoja in skladnega delovanja povezanih sistemov kateremu koli drugemu
operaterju;
9. zagotavljanje kakovosti oskrbe v skladu z minimalni
standardi;
10. nakup elektrike za pokritje izgub in sistemskih storitev
v distribucijskem sistemu po preglednih, nediskriminatornih in
tržno zasnovanih postopkih.
(3) Pri načrtovanju razvoja distribucijskega sistema distribucijski operater upošteva ukrepe za energetsko učinkovitost
oziroma uravnavanje odjema ali porazdeljeno proizvodnjo, s
katerimi nadgradnja ali nadomeščanje elektroenergetskih zmogljivosti ne bi bila potrebna.
(4) Distribucijski operater lahko po predhodnem soglasju
vlade s pogodbo začasno prenese izvajanje nalog iz drugega
odstavka tega člena na drugo fizično ali pravno osebo, ki razpolaga z ustreznimi kadri in tehnično opremo, ki je potrebna za
izvajanje prenesenih nalog, in ki v isti osebi ne izvaja dejavnosti dobave ali proizvodnje elektrike. Ta mora distribucijskemu
operaterju omogočiti neposreden in stalen dostop do vseh
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podatkov, ki jih uporablja in jih pridobiva za potrebe izvajanja
nalog distribucijskega operaterja.
(5) V primeru prenosa nalog na osebo iz prejšnjega odstavka lahko v okviru strokovnih nalog za izvrševanje javnih pooblastil distribucijskega operaterja vodijo in odločajo v postopkih iz 147. in 465. člena tega zakona osebe, ki so zaposlene
pri tej tretji osebi in izpolnjujejo pogoje za vodenje in odločanje
v upravnem postopku.
(6) Distribucijski operater je dolžan kvartalno izvajati nadzor nad izvajanjem prenesenih nalog, fizična ali pravna oseba
iz četrtega odstavka tega člena pa je dolžna distribucijskemu
operaterju omogočiti celoten vpogled za potrebe izvajanja nadzora.
(7) Distribucijski operater nabavi elektriko, ki jo potrebuje
pri opravljanju dejavnosti, po preglednih, nediskriminatornih in
tržno zasnovanih postopkih.
(8) Distribucijski operater ne sme diskriminirati posameznih uporabnikov sistema ali dobaviteljev, zlasti ne v korist
svojih povezanih podjetij.
(9) Distribucijski operater je zadolžen za razvoj osnovne
javne infrastrukture hitrih polnilnic cestnih vozil na električni
pogon na avtocestnem križu.
79. člen
(financiranje gospodarske javne službe)
Dejavnost distribucijskega operaterja se financira iz omrežnine in iz drugih prihodkov za storitve gospodarske javne
službe.
80. člen
(območje gospodarske javne službe)
(1) Izvajanje gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja lahko zagotovi država na delu svojega
območja ali na celotnem območju države na način, določen z
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) Za koncesijo iz prejšnjega odstavka se ne plačuje
koncesijska dajatev ali drugo plačilo, ki bi bilo z njo po učinku
izenačeno.
81. člen
(pogoji za izvajanje dejavnosti distribucijskega operaterja)
Dejavnost distribucijskega operaterja lahko izvaja oseba,
ki od vlade pridobi koncesijo za opravljanje te gospodarske
javne službe in ki ima v lasti ali najemu distribucijski sistem.
82. člen
(najem distribucijskega sistema in plačilo za izvajanje nalog)
(1) Če distribucijski operater ni lastnik distribucijskega sistema ali njegovega dela, ki ima javni značaj, mora z lastnikom
ali drugo osebo, ki z lastnino upravlja ali razpolaga, skleniti
pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega sistema za
opravljanje nalog distribucijskega operaterja po tem zakonu. V
pogodbi se zlasti uredi obseg in namen uporabe sistema, višino
najemnine oziroma drugega plačila distribucijskega operaterja,
pogoje in način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki distribucijskemu operaterju omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge po tem zakonu. Agencija
nadzira vsebino pogodbe in način njenega izvrševanja z vidika
skladnosti s splošnimi akti agencije. Sistem ali del sistema ima
javni značaj, če je potreben za napajanje več kot enega uporabnika sistema. Skupni deli, namenjeni napajanju posameznih
uporabnikov sistema v stanovanjskih in drugih stavbah z več
posameznimi deli, in priključni vod, ki je v skupnem lastništvu
lastnikov takšne stavbe, nimajo javnega značaja.
(2) Pogodbeni stranki s pogodbo ne smeta določiti višje obveznosti plačila najemnine oziroma plačila za izvajanje
nalog, ki jih je distribucijski operater na podlagi četrtega odstavka 78. člena tega zakona prenesel na najemodajalca, kot
jo določi agencija z odločbo o regulativnem okviru v skladu s
123. členom tega zakona. Določbe pogodbe, ki so v nasprotju s
to pogodbo, so nične, namesto njih pa se za obveznosti strank
glede plačila najemnine oziroma storitev uporablja odločba
agencije o regulativnem okviru.
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(3) Če distribucijski operater z lastnikom ali drugo osebo,
ki upravlja sistem ali njegov del oziroma razpolaga z njima, ne
doseže soglasja o sklenitvi najemne pogodbe v treh mesecih
po tem, ko je operater ugotovil obstoj takega sistema ali dela
sistema in o tem obvestil agencijo in lastnika, agencija na zahtevo distribucijskega operaterja naloži lastniku ali drugi osebi,
ki upravlja lastnino oziroma razpolaga z njo (v nadaljnjem
besedilu tega člena: zavezanec), dolžnost oddati sistem ali
njegov del v uporabo distribucijskemu operaterju. Sestavni del
odločbe je tudi seznam objektov, naprav in drugih sredstev, na
katere se ta ukrep nanaša.
(4) Distribucijski operater mora v zahtevi za naložitev
obveznosti iz prejšnjega odstavka natančno opredeliti objekte,
naprave in druga sredstva, na katere se obveznost nanaša, z
navedbo enoličnih identifikacijskih znakov, ki se uporabljajo v
prometu s temi sredstvi. Če teh sredstev ni mogoče ugotoviti
z ogledom kraja ali na drug način, ki ne posega v pravice zavezanca, lahko agencija v postopku ugotavljanja po pridobitvi
odločbe sodišča mimo volje zavezanca vstopi v prostore in
objekte, na zemljišča ter k opremi in napravam zavezanca.
Stroške vstopa in morebitno škodo, ki pri tem neizogibno nastane, nosi zavezanec.
(5) Če so sredstva v prostorih oziroma na zemljiščih, ki ne
pripadajo zavezancu, mora lastnik ali posestnik teh prostorov
oziroma zemljišč dovoliti ogled distribucijskemu operaterju, če
so tam stvari zavezanca, ki so predmet postopka iz tretjega
odstavka tega člena. Če oseba ne dovoli ogleda, se zoper njo
in na njene stroške po pridobitvi odločbe sodišča lahko ogled
opravi tudi mimo njene volje.
(6) Če distribucijski operater ob vložitvi zahteve iz tretjega odstavka tega člena nima na razpolago ustreznega števila
kadrov, s katerimi lahko prevzame v uporabo sistem ali njegov
del, ali če je to iz dejanskih razlogov neizvedljivo, agencija na
njegovo zahtevo naloži obveznost lastniku ali drugi osebi, ki
upravlja lastnino oziroma z njo razpolaga in ki je do vložitve
zahteve opravljal storitve v zvezi z vzdrževanjem in obratovanjem distribucijskega sistema, ki so potrebne za izvajanje
gospodarske javne službe, da te storitve še naprej opravlja
pod pogoji in na način, kot jih določi agencija v odločbi, če je
to nujno potrebno za nemoteno in varno obratovanje sistema.
Agencija v tem primeru z odločbo opredeli vrsto teh storitev in
pogoje njihovega izvajanja.
(7) Če zavezanec ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo,
s katero so mu bili naloženi ukrepi po tem členu, se zavezanca
prisili k izpolnitvi obveznosti z denarno kaznijo v skladu z ZUP o
izvršitvi upravnih odločb s prisilitvijo. Ne glede na tretji odstavek
298. člena ZUP, prva denarna kazen, ki se izreče za prisilitev,
ne sme presegati 50.000 eurov.
(8) Zavezanec, ki ravna v nasprotju z odločbo, s katero
so mu bili naloženi ukrepi po tem členu, je dolžan uporabnikom
sistema, dobaviteljem in distribucijskemu operaterju povrniti
vso škodo, ki jim je bila s tem povzročena.
(9) Zavezancu, ki so mu bile naložene obveznosti po tem
členu, pripada pravica do plačila za uporabo njegovega sistema v višini najemnine, ki jo določi agencija z odločbo o regulativnem okviru oziroma odločbo iz tretjega odstavka tega člena.
Enako velja tudi za plačilo storitev v zvezi z vzdrževanjem in
obratovanjem, ki se nanašajo na opravljanje nalog distribucijskega operaterja, pri čemer lahko plačilo določi agencija tudi v
odločbi iz šestega odstavka tega člena.
(10) Ukrep agencije iz tretjega odstavka tega člena traja
do sklenitve najemne ali druge potrebne pogodbe, pravnomočnega dokončanja razlastitvenega postopka iz četrtega odstavka 83. člena tega zakona ali dokler distribucijski operater ne
zgradi svojega sistema, na katerega priključi vse uporabnike
sistema na zadevnem območju.
83. člen
(ukrepi v primeru prenehanja izvajanja dejavnosti operaterja
distribucijskega sistema)
(1) Če kateri od pogojev za izvajanje dejavnosti distribucijskega operaterja iz 81. člena tega zakona ni izpolnjen, pa v
razumnem času ni mogoče pričakovati izpolnitve pogoja ali če
distribucijski operater preneha izvajati dejavnosti distribucijske-
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ga operaterja in v razumnem času ni pričakovati nadaljevanja
izvajanja dejavnosti, agencija z odločbo:
– določi distribucijskega operaterja v Republiki Sloveniji
ali drugi državi članici Evropske unije, da začasno prevzame
izvajanje dejavnosti distribucijskega operaterja na distribucijskem sistemu, operaterja na katerega operaterja se nanaša
razlog neizpolnjevanja pogojev ali prenehanje izvajanja dejavnosti sistemskega operaterja;
– določi pogoje, pod katerimi je lastnik ali so solastniki
dolžni dati v uporabo distribucijski sistem distribucijskemu operaterju, ki bo prevzel izvajanje dejavnosti po prejšnji alineji, ter
rok, v katerem so dolžni to storiti;
– odloči o drugih vprašanjih razmerja med lastnikom ali
solastniki distribucijskega sistema in operaterjem iz prve alineje
tega odstavka v zvezi z začasnim izvajanjem dejavnosti distribucijskega operaterja.
(2) Operater iz prve alineje prejšnjega odstavka opravlja
dejavnosti distribucijskega operaterja do takrat, ko prevzame
distribucijski operater, ki izpolnjuje pogoje iz 81. člena tega
zakona.
(3) Če lastnik ali solastniki distribucijskega sistema v
enem letu od dokončnosti odločbe iz prvega odstavka tega
člena ne zagotovijo, da začne dejavnost distribucijskega operaterja na njihovem distribucijskem sistemu izvajati distribucijski
operater, ki izpolnjuje pogoje iz 81. člena tega zakona, lahko
država kot razlastitveni upravičenec začne postopek razlastitve
ali omejitve lastninske pravice.
(4) Razlastitev ali omejitev lastninske pravice v primeru iz
prejšnjega odstavka je v javno korist.
2. oddelek: Ločevanje distribucijskih operaterjev
84. člen
(funkcionalna ločitev)
(1) Če je distribucijski operater sestavni del vertikalno integriranega podjetja, mora biti neodvisen od drugih dejavnosti,
ki niso povezane z distribucijo glede pravne oblike, organizacije, sprejemanja odločitev in informacijskega sistema.
(2) Ta zahteva ne predstavlja obveznosti po lastniškem
ločevanju nad sredstvi distribucijskega sistema od vertikalno
integriranega podjetja.
(3) Določbe 84. in 85. člena tega zakona se ne uporabljajo
za distribucijskega operaterja, ki ima manj kot 1000 priključenih
odjemalcev.
85. člen
(zahteve glede ločitve dejavnosti)
(1) Dejavnost distribucijskega operaterja mora distribucijski operater izvajati v ločeni pravni osebi, ki ne opravlja druge
dejavnosti.
(2) Če je distribucijski operater sestavni del vertikalno
integriranega podjetja, mora biti poleg zahteve iz prejšnjega
odstavka neodvisen od drugih dejavnosti, ki niso povezane z
distribucijo, tudi glede organizacije in sprejemanja odločitev. V
ta namen mora zagotoviti izvajanje najmanj naslednjih ukrepov:
a) osebe, ki so odgovorne za upravljanje distribucijskega operaterja, ne smejo sodelovati v organih integriranega
elektroenergetskega podjetja, ki so posredno ali neposredno
odgovorni za tekoče operacije proizvodnje, prenosa in dobave
električne energije;
b) poklicni interesi oseb, pristojnih za upravljanje distribucijskega operaterja, se upoštevajo na način, ki zagotavlja
njihovo sposobnost za neodvisno delovanje;
c) distribucijski operater mora imeti, neodvisno od integriranega elektroenergetskega podjetja, dejanske pravice sprejemanja odločitev glede sredstev, ki so potrebna za obratovanje,
vzdrževanje in razvoj omrežja.
(3) Za izpolnjevanje nalog iz c) točke prejšnjega odstavka
mora imeti distribucijski operater na voljo tudi potrebne človeške, tehnične, finančne in fizične vire. Matično podjetje potrjuje
letni finančni načrt ali drug enakovreden instrument distribucijskega operaterja, določa omejitve zadolževanja distribucijskega operaterja kot hčerinskega podjetja ter ohranja pravice
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do ekonomskega nadzora in nadzora upravljanja v zvezi z
donosom sredstev v hčerinskem podjetju. Matično podjetje ne
sme dajati navodil v zvezi z vsakodnevnim poslovanjem ali s
posameznimi odločitvami o gradnji ali nadgradnji distribucijskih
vodov, ki ne presegajo omejitev v potrjenem finančnem načrtu
ali v drugem enakovrednem instrumentu.
(4) Distribucijski operater mora oblikovati program za
doseganje skladnosti, ki določa ukrepe za preprečevanje diskriminatornega ravnanja in zagotavlja ustrezen nadzor nad
izvajanjem programa. Program za doseganje skladnosti določa posebne obveznosti, ki jih morajo zaposleni izpolniti za
uresničitev tega cilja. K programu za doseganje skladnosti
mora distribucijski operater pred začetkom njegove veljavnosti
pridobiti soglasje agencije.
(5) Distribucijski operater mora imeti nadzornika za skladnost, ki mora biti popolnoma neodvisen od distribucijskega
operaterja in mora imeti dostop do vseh informacij distribucijskega operaterja in morebitnih povezanih podjetij, ki jih potrebuje za izpolnjevanje svojih nalog. Ukrepi za zagotovitev
neodvisnosti nadzornika za skladnost in učinkovitosti njegovega nadzora morajo biti določeni v programu za doseganje
skladnosti.
(6) Oseba ali organ, ki je odgovoren za nadzor nad programom za doseganje skladnosti, pošlje agenciji letno poročilo
o sprejetih ukrepih, ki se objavi.
86. člen
(preprečevanje izkrivljanja konkurence)
(1) Če je distribucijski operater del vertikalno integriranega podjetja, mora agencija spremljati dejavnosti distribucijskega operaterja, da vertikalne integracije ne izrablja za izkrivljanje
konkurence.
(2) Vertikalno integrirani distribucijski operaterji ne smejo
z dejavnostmi na področju komuniciranja in trženja blagovne
znamke ustvarjati zmede v zvezi z ločeno identiteto dela vertikalno integriranega podjetja, ki se ukvarja z dobavo.
3. oddelek: Zaupnost podatkov za distribucijskega
operaterja
87. člen
(zahteve glede zaupnosti podatkov)
(1) Distribucijski operater je dolžan varovati zaupnost poslovno občutljivih podatkov, ki jih pridobi med izvajanjem svoje
poslovne dejavnosti, in preprečiti, da bi se poslovno koristni
podatki o njegovih dejavnostih razkrili, tako da bi povzročali
diskriminacijo uporabnikov distribucijskega sistema.
(2) Distribucijski operater v zvezi s prodajo ali nabavo
elektrike prek povezanih podjetij ne sme zlorabljati poslovno
občutljivih podatkov, pridobljenih od tretjih oseb, pri izvajanju
dejavnosti distribucijskega operaterja.
(3) Določbe tega člena ne posegajo v dolžnost razkritja
podatkov agenciji in pristojnim organom.
4. oddelek: Operater kombiniranega sistema
88. člen
(operater kombiniranega sistema)
Ne glede na 84. člen tega zakona lahko ista pravna ali
fizična oseba hkrati opravlja dejavnost sistemskega operaterja
in dejavnost distribucijskega operaterja, če deluje v skladu s
60., 61., 63. in 64. členom tega zakona.
5. oddelek: Zaprti distribucijski sistemi
89. člen
(splošna določba)
Distribucija električne energije znotraj malih in zaprtih
sistemov za distribucijo električne energije, ki v skladu s tem
zakonom pridobijo status zaprtega distribucijskega sistema, se
ne opravlja kot gospodarska javna služba dejavnost operaterja
distribucijskega sistema iz 78. člena tega zakona.
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90. člen
(pogoji za pridobitev statusa zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Sistem za distribucijo elektrike, ki je s skupnim odjemnim mestom priključen neposredno na prenosni sistem in
je namenjen distribuciji elektrike na geografsko zaokroženem
industrijskem ali poslovnem območju ali območju za skupne
storitve, in ki praviloma ne oskrbuje gospodinjskih odjemalcev,
pridobi status zaprtega distribucijskega sistema z dovoljenjem
agencije, če:
– so iz posebnih tehničnih ali varnostnih razlogov operacije ali proizvodni procesi končnih odjemalcev tega sistema
integrirani, ali
– sistem distribuira elektriko predvsem lastniku ali operaterju sistema ali njegovim povezanim podjetjem. Ta pogoj je
izpolnjen, če vsaj 80 % vsote letno porabljene in proizvedene
energije odpade na lastnika sistema in njegova povezana
podjetja.
(2) Če sistem za distribucijo elektrike iz prejšnjega odstavka postransko uporablja majhno število gospodinjskih odjemalcev, ki so v zaposlitvenem ali drugačnem razmerju z lastnikom
tega omrežja, to ne onemogoča pridobitev statusa zaprtega
distribucijskega sistema.
91. člen
(dovoljenje o pridobitvi statusa zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Agencija izda dovoljenje o pridobitvi statusa zaprtega
distribucijskega sistema na podlagi zahteve lastnika tega sistema ali druge osebe, ki bo upravljala zaprt distribucijski sistem
(v nadaljevanju: operater zaprtega distribucijskega sistema).
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda za obdobje
10 let.
(3) Dovoljenje o pridobitvi statusa zaprtega distribucijskega sistema mora poleg sestavin, ki so z zakonom o splošnem
upravnem postopku predpisane za pisne odločbe, v izreku vsebovati tudi opredelitev zaokroženega geografskega območja,
ki je jasno ločeno od preostalega območja.
(4) V postopku izdaje dovoljenja se lahko distribucijski
operater, ki opravlja to dejavnost na geografskem območju, kjer
se nahaja zaprt distribucijski sistem kot stranski udeleženec
udeležuje postopka.
(5) Agencija na zahtevo operaterja zaprtega distribucijskega sistema podaljša dovoljenje vsakokrat za 10 let, če so
izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku veljavnosti dovoljenja predpisani za pridobitev statusa zaprtega distribucijskega sistema.
92. člen
(posledice pridobitve statusa zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema mora operaterju zaprtega distribucijskega sistema pod pogoji iz tega zakona omogočiti
dostop do prenosnega sistema skladno s tem zakonom.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema ima enake pravice in obveznosti ter odgovornosti, kot jih ima po tem
zakonu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih distribucijski operater, razen izjem, ki jih z odločbo odobri agencija
skladno z 93. členom tega zakona.
(3) Pridobitev statusa zaprtega distribucijskega sistema ni
ovira, da se končnemu odjemalcu, ki se nahaja na geografsko
zaokroženem območju, na njegovo zahtevo skladno s tem
zakonom omogoči dostop do distribucijskega sistema ali do
prenosnega sistema.
93. člen
(izjeme operaterja zaprtega distribucijskega sistema)
(1) Agencija lahko na zahtevo operaterja zaprtega distribucijskega sistema odloči, da:
– operaterju zaprtega distribucijskega sistema ni potrebno
kupovati elektrike, ki jo potrebuje za pokritje izgub energije in
rezervne zmogljivosti v svojem sistemu, po preglednih, nediskriminatornih in tržno zasnovanih postopkih;

Št.

17 / 7. 3. 2014 /

Stran

1805

– agencija ne določa omrežnine na področju zaprtega
distribucijskega sistema.
(2) Ne glede na odločbo iz prejšnjega odstavka, agencija
določi omrežnino na podlagi zahteve uporabnika zaprtega distribucijskega sistema.
(3) Agencija v splošnem aktu določi kriterije za določanje
omrežnine v zaprtih distribucijskih sistemih, pri tem pa mora
uporabljati metodologijo iz akta o metodologiji iz 116. člena
tega zakona.
94. člen
(prenos dovoljenja na drugo osebo)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema lahko prenese dovoljenje o pridobitvi statusa zaprtega distribucijskega
sistema na novega operaterja zaprtega distribucijskega sistema z dovoljenjem agencije.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na zahtevo
prenosnika ali prevzemnika dovoljenja, v kateri mora biti izkazano, da:
– prevzemnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti
operaterja zaprtega distribucijskega sistema;
– sta prenosnik in prevzemnik uredila vsa razmerja z
odjemalci v zvezi s prenosom dovoljenja.
95. člen
(razlogi za odvzem statusa zaprtega distribucijskega sistema)
(1) Agencija z odločbo odvzame status zaprtega distribucijskega sistema na zahtevo operaterja zaprtega distribucijskega sistema, distribucijskega operaterja, ali po uradni dolžnosti,
če niso več izpolnjeni pogoji za status zaprtega distribucijskega
sistema iz tega zakona.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema mora vsako spremembo izpolnjevanja pogojev iz 90. člena tega zakona
nemudoma sporočiti agenciji.
96. člen
(posledice prenehanja statusa zaprtega
distribucijskega sistema)
Po prenehanju dovoljenja o pridobitvi statusa zaprtega distribucijskega sistema ali v primeru, če je bila zahteva za podaljšanje pravnomočno zavrnjena, ali po pravnomočnosti odločbe o
odvzemu statusa zaprtega distribucijskega sistema, se za ureditev
razmerij med lastnikom zaprtega distribucijskega sistema in operaterjem distribucijskega sistema, na območju katerega se nahaja
zaprt distribucijski sistem, uporabi 82. člen tega zakona.
V. poglavje: DEJAVNOST OPERATERJA TRGA
Z ELEKTRIKO
97. člen
(gospodarska javna služba)
(1) Dejavnost operaterja trga z elektriko je obvezna državna gospodarska javna služba.
(2) Gospodarska javna služba dejavnost operaterja trga
z elektriko obsega:
– upravljanje bilančne sheme trga z elektriko;
– evidentiranje pogodb o članstvu v bilančni shemi, obratovalnih napovedi in zaprtih pogodb;
– izvajanje izravnalnega trga z elektriko;
– izvajanje dejavnosti centra za podpore iz 376. člena
tega zakona;
– izvajanje bilančnega obračuna;
– izvajanje obračuna in poravnave poslov, povezanih z
nalogami iz prejšnjih alinej;
– zbiranje, analiza in objava podatkov z namenom zagotavljanja preglednosti delovanja trga z elektriko.
(3) Operater trga mora svoje dejavnosti opravljati tako, da
omogoča pošteno, nediskriminatorno in pregledno delovanje trga.
(4) Operater trga za izvajanje gospodarske javne službe
po javnem pooblastilu izdaja naslednje predpise:
– pravila za delovanje trga z elektriko, za katera mora
pred njihovo objavo v Uradnem listu Republike Slovenije pridobiti soglasje agencije;
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– pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko, ki jih
izda po predhodnem usklajevanju s sistemskim operaterjem in
za katera mora pred njihovo objavo v Uradnem listu Republike
Slovenije pridobiti soglasje agencije;
– pravila za delovanje centra za podpore, za katera mora
pred njihovo objavo v Uradnem listu Republike Slovenije pridobiti soglasje vlade.
(5) Kadar terjatve oseb v okviru izvajanja dejavnosti iz
drugega odstavka tega člena preidejo na operaterja trga in
slednji prevzame denarne obveznosti teh oseb zaradi pobotanja vzajemnih denarnih terjatev in obveznosti, se v stečajnem
postopku nad temi osebami ne uporabljajo določbe predpisa,
ki ureja stečajni postopek o nedovoljenosti pobota terjatev
ob začetku stečajnega postopka in prepovedi pobota terjatev
stečajnega dolžnika, nastalih po začetku stečajnega postopka.
(6) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za terjatve oseb,
ki v okviru izvajanja dejavnosti energetske borze in kliringa
borznih poslov preidejo na izvajalca te dejavnosti in slednji
prevzame denarne obveznosti teh oseb zaradi pobotanja vzajemnih denarnih terjatev in obveznosti.
(7) Izvajalci energetskih dejavnosti so operaterju trga
dolžni omogočiti sproten in neomejen dostop do podatkov, ki jih
operater trga potrebuje za izvajanje nalog v okviru gospodarske
javne službe operaterja trga. Vrste podatkov in način dostopa
se uredijo s predpisi iz četrtega odstavka tega člena.
98. člen
(financiranje gospodarske javne službe)
(1) Dejavnost operaterja trga z elektriko se financira iz:
– prispevka za delovanje operaterja trga;
– plačil članov bilančne sheme za evidentiranje zaprtih
pogodb;
– dela prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov
energije, ki se določi na podlagi sedmega odstavka 378. člena
tega zakona;
– iz drugih plačil uporabnikov za uporabo storitev gospodarske javne službe.
(2) Prispevek za delovanje operaterja trga je namenjen
pokrivanju stroškov operaterja trga, ki se nanašajo na opravljanje nalog gospodarske javne službe. Prispevek plačujejo
končni odjemalci po posameznem odjemnem mestu glede na
prevzeto delovno električno energijo (kWh). Končni odjemalec
plačuje prispevek kot posebno postavko na mesečnem računu
za omrežnino. Oseba, ki prejme prispevek skupaj s plačilom
računa, ga mora nemudoma in brezplačno prenesti v korist
operaterja trga.
(3) K plačilu za evidentiranje zaprtih pogodb iz druge
alineje prvega odstavka tega člena so zavezani člani bilančne
sheme, ki v zaprtih pogodbah nastopajo na strani dobave, razen izvajalcev gospodarske javne službe iz 54., 78. in 97. člena
tega zakona ter energetske borze. Plačila članov bilančne sheme so odvisna od obsega evidentiranih zaprtih pogodb, brez
upoštevanja zaprtih pogodb za uvoz elektrike.
(4) Višino virov financiranja iz prve in druge alineje prvega
odstavka tega člena določi vlada ob upoštevanju obsega del
posameznih vrst nalog operaterja trga in upravičenih stroškov
poslovanja skladno z načeli racionalnosti in učinkovitosti poslovanja. Ob tem vlada upošteva predviden obseg stroškov,
ki se razdelijo na posamezne prispevke. Če viri financiranja v
posameznem obdobju presežejo stroške, se to upošteva ob
naslednji spremembi višine virov.
99. člen
(izključna pravica)
(1) Za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko Republika Slovenija kot koncedent podeli
koncesijo enemu operaterju trga za celotno območje Republike
Slovenije.
(2) Za koncesijo iz prejšnjega odstavka se ne plačuje
koncesijska dajatev ali drugo plačilo, ki bi bilo z njo po učinku
izenačeno.
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100. člen
(način podelitve koncesije)
Glede podelitve koncesije za izvajanje gospodarske javne
službe dejavnost operaterja trga z električno energijo se uporabljajo predpisi o gospodarskih javnih službah in o javno-zasebnih partnerstvih, če ni s tem zakonom posamezno vprašanje
urejeno drugače.
101. člen
(vloge na trgu električne energije)
(1) Udeleženci na trgu poslujejo z elektriko na naslednji
način:
– proizvajalec: prodaja v svojem imenu po odprti pogodbi;
– končni odjemalec: kupuje v svojem imenu po odprti
pogodbi;
– dobavitelj uporabnikom sistema: prodaja končnim odjemalcem ali kupuje od proizvajalcev po odprti pogodbi;
– trgovec: kupuje in prodaja elektriko po zaprti pogodbi.
(2) Posamezna pravna ali fizična oseba lahko hkrati posluje z elektriko v več različnih vlogah iz prejšnjega odstavka.
(3) Pri operaterju trga se količinsko in terminsko evidentirajo vse sklenjene zaprte pogodbe, potrebne za oskrbo z
elektriko na celotnem območju Republike Slovenije, vključno z
zaprtimi pogodbami z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti, najmanj enkrat dnevno za naslednji dan.
102. člen
(bilančna shema)
(1) Trg z elektriko je hierarhično urejen v bilančno shemo,
v kateri so razmerja med člani bilančne sheme ter vodenje bilanc prilivov in odlivov članov bilančne sheme enolično določena s pogodbami o članstvu v bilančni shemi. Članstvo v bilančni
shemi in njena struktura sta določena z bilančnimi pogodbami
in pogodbami o izravnavi, ki so podrobneje urejene s predpisom iz prve alineje četrtega odstavka 97. člena tega zakona.
(2) V bilančno shemo se posamezna fizična ali pravna
oseba vključi kot član bilančne sheme le z eno bilančno pogodbo ali eno pogodbo o izravnavi, razen izvajalcev gospodarske
javne službe iz 54., 78. in 97. člena tega zakona, ki lahko za
potrebe transparentnega in ekonomsko učinkovitejšega izvajanja posameznih nalog iz obsega gospodarske javne službe
poleg obvezne ustanovitve lastne bilančne skupine oblikujejo
ločene bilančne skupine ali podskupine. S pravili za delovanje
trga z elektriko iz prve alineje četrtega odstavka 97. člena
tega zakona se lahko določijo posebni statusi članov bilančne
sheme, ki izvajajo gospodarsko javno službo po tem zakonu.
(3) Operater trga mora bilančni obračun voditi na način
in v rokih, ki ne predstavljajo ovire za pravico končnega odjemalca, da se zamenjava dobavitelja izvede v roku iz drugega
odstavka 40. člena tega zakona.
(4) Udeleženci trga, ki želijo aktivno poslovati na trgu in s
tem prevzeti odgovornost za izravnavo odstopanj in finančno
poravnavo bilančnega obračuna v primeru neizravnane bilance, se morajo uvrstiti v bilančno shemo.
(5) Organizator trga s sklenitvijo bilančne pogodbe z
udeležencem trga oziroma na podlagi pogodbe o izravnavi
uvrsti v bilančno shemo tistega udeleženca trga, ki izpolnjuje
predpisane pogoje.
(6) Članstvo v bilančni shemi preneha s prenehanjem
veljavnosti bilančne pogodbe ali pogodbe o izravnavi.
(7) Za namene upravljanja bilančne sheme, vpisa podatkov o pravnih poslih in drugih razmerjih, ki vplivajo na bilanco
prilivov in odlivov članov bilančne sheme, operater trga na
podlagi druge alineje drugega odstavka 97. člena tega zakona vzpostavi in vodi evidenco, ki obsega najmanj naslednje
podatke o:
– pogodbah o članstvu v bilančni shemi,
– obratovalnih napovedih,
– zaprtih pogodbah ter
– obstoju in uporabi pravic uporabe čezmejnih prenosnih
zmogljivosti.
(8) Zaprta pogodba se lahko sklene le med dvema članoma bilančne sheme, razen zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih
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prenosnih zmogljivosti, kjer je ena izmed strank član bilančne
sheme, druga pa udeleženec tujega trga.
(9) Odprta pogodba se lahko sklene le med članom bilančne sheme in pravno ali fizično osebo, ki je upravičena skleniti odprto pogodbo za prevzemno-predajno mesto v Republiki
Sloveniji, ki je predmet pogodbe. V odprtih pogodbah in zaprtih
pogodbah z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti lahko na
obeh straneh nastopa ista pravna ali fizična oseba.
(10) Dejanska realizacija prevzemno-predajnega mesta
se upošteva v bilanci člana bilančne sheme, ki mu prevzemno-predajno mesto pripada.
103. člen
(vzajemnost)
Operater trga lahko zavrne ali omeji vključitev v bilančno
shemo zaradi vzajemnosti. Operater trga lahko odloči, da se
ta pravica ne podeli pravni osebi, ustanovljeni v državi, v kateri nimajo vsi odjemalci pravice do proste izbire dobavitelja.
Operater trga lahko takemu dobavitelju prepove dobavo tistim
odjemalcem v Republiki Sloveniji, ki ne bi mogli kupovati elektrike od dobavitelja po lastni izbiri v državi, v kateri je dobavitelj
ustanovljen.
104. člen
(tržni plan in vozni red)
(1) Vsaka zaprta pogodba mora biti evidentirana pri operaterju trga na način, določen s pravili za delovanje trga z električno energijo iz prve alineje četrtega odstavka 97. člena tega
zakona. Operater trga na podlagi količin prodane in kupljene
elektrike v evidentiranih zaprtih pogodbah izračunava tržni plan
članov bilančne sheme, ki je osnova za bilančni obračun.
(2) Obratovalno napoved oddaje ali odjema vsakega prevzemno-predajnega mesta mora odgovorni bilančne skupine,
čigar bilančni skupini ali bilančni podskupini oziroma hierarhično nižji bilančni podskupini prevzemno-predajno mesto pripada, dnevno napovedati operaterju trga na način, določen
s pravili za delovanje trga z elektriko iz četrtega odstavka
97. člena tega zakona.
(3) Število prevzemno-predajnih mest, ki jih ima lahko
član bilančne sheme, ni omejeno.
(4) Operater trga na podlagi evidentiranih zaprtih pogodb
in obratovalnih napovedi sestavi okvirni vozni red prenosnega
in distribucijskega omrežja. Sistemski operater izdela končni
vozni red tako, da v okvirni vozni red doda rešitve morebitnih
tehničnih ovir in sistemskih storitev ter ga takoj posreduje v
vednost operaterju trga. Končni vozni red je osnova za obratovanje prenosnega sistema in izvajanje izravnalnega trga.
105. člen
(obvezen izravnalni trg)
Za potrebe učinkovitega in transparentnega delovanja izravnalnega trga so proizvajalci in odjemalci dolžni sodelovati na
izravnalnem trgu glede na tehnične parametre njihovih naprav
ter druge relevantne lastnosti in okoliščine. Način sodelovanja
proizvodnih in porabniških enot na izravnalnem trgu se podrobneje uredi s pravili za izvajanje izravnalnega trga z elektriko iz
četrtega odstavka 97. člena tega zakona.
106. člen
(poravnava in presežek bilančnega obračuna)
(1) Operater trga izvaja obračun in finančno poravnavo
bilančnega obračuna odgovornih bilančnih skupin.
(2) Presežki prihodkov nad odhodki iz naslova bilančnega obračuna so namenjeni za zavarovanje in kritje tveganj
operaterja trga in jih operater trga vodi na posebnem računu.
Določitev višine potrebnih sredstev za namene zavarovanja in
kritja tveganj operaterja trga se podrobneje uredi s pravili za
delovanje trga z elektriko iz četrtega odstavka 97. člena tega
zakona.
(3) Sredstva, ki v posameznem koledarskem letu presegajo namene iz prejšnjega odstavka, agencija razporedi med
udeležence bilančnega obračuna glede na dejanske stroške, ki
jih je imel v istem letu sistemski operater iz naslova izravnave.
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(4) Sistemski operater posreduje operaterju trga podatke
o dejanjih izravnave elektroenergetskega sistema Republike
Slovenije, iz katerih izvirajo stroški izravnave odstopanj, tako
da sta razvidna namen nakupa oziroma prodaje elektrike in
izvor oziroma ponor elektrike.
107. člen
(spremljanje restriktivnih pogodbenih praks)
(1) Operater trga spremlja pojave restriktivnih pogodbenih praks, ki lahko velikim poslovnim odjemalcem preprečijo
sklenitev pogodb z več kot enim dobaviteljem hkrati ali jih pri
tem omejujejo, ter o tem obvešča agencijo in organ pristojen
za varstvo konkurence.
(2) Zbrane podatke operater trga posreduje agenciji.
(3) Operater trga mora zagotavljati varstvo poslovno občutljivih podatkov, ki jih pridobi pri izvajanju svojih nalog.
VI. poglavje: LOČEVANJE IN PREGLEDNOST
RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
108. člen
(revidiranje in objava letnih računovodskih izkazov)
(1) Elektroenergetska podjetja morajo ne glede na lastništvo ali pravno obliko pripraviti, predložiti v revizijo in objaviti
revidirane letne računovodske izkaze v skladu z zakonom, ki
ureja gospodarske družbe, če ta zakon ne določa drugače.
(2) Elektrooperater in najemodajalci in vzdrževalci iz prvega in tretjega odstavka 121. člena tega zakona, morajo ne
glede na velikost pripraviti, revidirati in javno objaviti letne računovodske izkaze in letno poročilo na način, ki ga določa zakon,
ki ureja gospodarske družbe, za velike družbe.
(3) Elektrooperater in najemodajalci in vzdrževalci iz prvega in tretjega odstavka 121. člena tega zakona predložijo
agenciji nerevidirano letno poročilo v treh mesecih po preteku
koledarskega leta, revidirano letno poročilo in revizorjevo poročilo pa v roku osem dni od prejema revizorjevega poročila oziroma najkasneje v šestih mesecih po izteku koledarskega leta.
(4) Pri reviziji letnih računovodskih izkazov se zlasti preveri upoštevanje zahtev iz 86. člena tega zakona glede izogibanja
diskriminaciji in navzkrižnemu subvencioniranju ter zahtev iz
četrtega in petega odstavka 120. člena tega zakona glede
izkazovanja ugotovljenih odstopanj od regulativnega okvira.
(5) Elektroenergetska podjetja, ki po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, niso zavezana objavljati letnih računovodskih izkazov, morajo njihovo kopijo hraniti na sedežu, tako
da je dostopna javnosti.
109. člen
(ločene dejavnosti)
(1) Elektroenergetska podjetja morajo skladno z računovodskimi standardi voditi ločene računovodske evidence in v
pojasnilih k računovodskim izkazom razkriti ločene računovodske izkaze za prenosne in distribucijske dejavnosti, kot bi se to
od njih zahtevalo, če bi te dejavnosti opravljala ločena podjetja.
(2) Če elektroenergetska podjetja opravljajo druge dejavnosti, ki niso prenosne ali distribucijske, morajo tudi za te
dejavnosti voditi ločene računovodske evidence in v pojasnilih
k računovodskim izkazom razkriti računovodske izkaze skladno
s prejšnjim odstavkom.
(3) Elektroenergetska podjetja morajo v pojasnilih k računovodskim izkazom izkazati prihodke in stroške iz najemnine
prenosnega ali distribucijskega sistema.
(4) Če opravljajo elektroenergetska podjetja tudi dejavnosti, ki niso elektroenergetske dejavnosti, lahko vodijo zbirne
računovodske evidence in v pojasnilih k računovodskim izkazom razkrijejo računovodske izkaze za te dejavnosti skladno s
prvim odstavkom tega člena.
(5) Za ločene računovodske izkaze iz prvega in drugega
odstavka tega člena se štejejo: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov.
(6) Elektroenergetska podjetja, na katera se nanaša zakon, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje dejavnosti, so dolžna voditi računovodske evidence in
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izkaze tudi po navedenem zakonu, če to ni v nasprotju s tem
zakonom.

(5) Pred priključitvijo na sistem mora uporabnik sistema
skleniti tudi pogodbo o dobavi.

110. člen
(sodila za razporejanje po dejavnostih in prikaz poslov
s povezanimi družbami)
(1) Elektroenergetska podjetja morajo v notranjih aktih
opredeliti sodila za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov ter odhodkov in prihodkov, ki jih upoštevajo pri vodenju
ločenih računovodskih evidenc in pri sestavi ločenih računovodskih izkazov za energetske dejavnosti.
(2) Za določanje sodil iz prejšnjega odstavka se uporablja zakon, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno
evidentiranje dejavnosti.
(3) Sodila iz prvega odstavka tega člena se lahko spremenijo samo izjemoma, pri čemer morajo biti spremembe utemeljene ter v letnem poročilu pojasnjene.
(4) Elektroenergetska podjetja morajo v pojasnilih k računovodskim izkazom razkriti vse posle, opravljene s povezanimi
podjetji, katerih posamična vrednost presega 100.000 eurov.
(5) Elektroenergetska podjetja morajo v pojasnilih k računovodskim izkazom skupaj z ločenimi računovodskimi izkazi za
energetske dejavnosti, za katere se zahteva ločeno razkrivanje,
v celoti razkriti tudi sodila iz prvega odstavka tega člena. Ustreznost sodil in pravilnost njihove uporabe mora revizor letno
revidirati in o tem podati posebno poročilo.
(6) Agencija nadzira primernost in izvajanje sodil skladno
z določbami tega zakona o nadzoru.

113. člen
(zavrnitev priključitve)
(1) Elektrooperater lahko zavrne priključitev ali zmanjšanje obratovalne omejitve uporabnika sistema zaradi pomanjkanja zmogljivosti ali če bi mu povečan odjem oziroma oddaja
energije onemogočil izvajanje obveznosti javne službe iz 54. in
78. člena tega zakona.
(2) Razloge za zavrnitev priključitve ali zavrnitev zmanjšanja obratovalne omejitve mora elektrooperater ustrezno
utemeljiti na podlagi objektivnih ter tehnično in ekonomsko
upravičenih meril in te razloge nemudoma pisno sporočiti osebi, ki zahteva priključitev ali zmanjšanje obratovalne omejitve.
Zavrnjeni osebi mora operater omogočiti tudi vpogled v vso
dokumentacijo, ki je povezana z zavrnitvijo.
(3) O sporih v zvezi s priključitvijo ali zmanjšanjem
obratovalne omejitve odloča agencija po postopku iz 414. do
419. člena tega zakona.
(4) Elektrooperater, ki zavrne priključitev ali zmanjšanje
obratovalne omejitve zaradi pomanjkanja zmogljivosti ali pomanjkanja povezav, je dolžan na zahtevo zavrnjene osebe
izvesti potrebne razširitve sistema, če je to gospodarno ali če
je ta oseba, lahko tudi skupaj z drugimi osebami, pripravljena
plačati stroške razširitve.
(5) Če po pogajanjih med elektrooperaterjem in osebo
iz prejšnjega odstavka ne pride do sklenitve pogodbe o povečanju zmogljivosti sistema, odloči o tem na zahtevo te osebe
agencija po postopku iz 414. do 419. člena tega zakona ter določi pogoje povečanja zmogljivosti sistema ali zavrne zahtevo.

111. člen
(pravica do vpogleda v računovodske izkaze)
(1) Agencija ima pravico do vpogleda v računovodske
izkaze elektroenergetskih podjetij, vodenih skladno s 108.,
109. in 110. členom tega zakona, kolikor je to potrebno za
opravljanje njenih nalog.
(2) Če elektroenergetsko podjetje ne omogoči vpogleda v
svoje računovodske izkaze, opravi agencija vpogled po določbah tega zakona o nadzoru agencije.
(3) Agencija je dolžna varovati zaupnost poslovno občutljivih podatkov, ki jih pridobi z vpogledom v računovodske izkaze. Ta določba ne preprečuje agenciji, da posreduje podatke
pristojnemu državnemu organu, organu lokalne skupnosti ali
nosilcu javnih pooblastil, če jih ta v skladu z zakonom potrebuje
za izvrševanje svojih pristojnosti.
VII. poglavje: DOSTOP DO SISTEMA
1. oddelek: Organiziranje dostopa do sistema
1. pododdelek: Splošne določbe o dostopu do sistema
112. člen
(načelo reguliranega dostopa do sistema)
(1) Oskrba z elektriko se izvaja po načelu reguliranega
dostopa tretje strani do sistema. Uporabniki sistema plačujejo
stroške sistema na podlagi tarifnih postavk, predhodno objavljenih skladno s 138. členom tega zakona.
(2) Osebe, ki želijo postati uporabniki sistema in elektrooperaterji, imajo pravico do priključitve na sistem, skladno z
merili v sistemskih obratovalnih navodilih.
(3) Elektrooperater vsakemu uporabniku sistema ali elektrooperaterju v soglasju za priključitev na sistem iz 147. člena
tega zakona določi obseg pravice do uporabe sistema, tako da
določi največjo priključno moč ali drugo obratovalno omejitev.
(4) Pred pričetkom oddaje elektrike v sistem ali odjema
elektrike iz sistema oziroma pred priključitvijo na sistem skleneta elektrooperater in uporabnik sistema pogodbo o uporabi
sistema v okviru omejitev iz prejšnjega odstavka. Elektrooperater mora pred sklenitvijo pogodbe o uporabi sistema obvestiti
uporabnika sistema o pravicah in obveznostih izbire dobavitelja
in seznaniti končnega odjemalca s seznamom dobaviteljev
končnim odjemalcem.

2. pododdelek: Pogodba o uporabi sistema in dobavi elektrike
končnim odjemalcem
114. člen
(pogodba o uporabi sistema)
(1) Če elektrooperater zahteve za priključitev ali zmanjšanje obratovalne omejitve ne zavrne v skladu s prejšnjim členom, mora uporabniku sistema zagotoviti uporabo prenosnega
ali distribucijskega sistema s sklenitvijo pogodbe o uporabi
sistema, na podlagi katere se uporabnik zavezuje plačevati
omrežnino, elektrooperater pa se zaveže uporabniku omogočiti
oddajo elektrike v sistem oziroma odjem elektrike iz sistema
v okviru postavljene obratovalne omejitve. Če se spremenijo
obratovalne omejitve prevzemno-predajnega mesta skladno s
147. členom tega zakona, je to razlog za spremembo pogodbe
o uporabi sistema.
(2) Uporabnik sistema lahko pogodbo o uporabi distribucijskega sistema z distribucijskim operaterjem sklene sam
ali pa jo po njegovem pooblastilu zanj sklene dobavitelj, ki mu
dobavlja elektriko.
(3) Če uporabnik sistema ni imetnik soglasja za priključitev na sistem iz 147. člena tega zakona, mora za sklenitev
pogodbe o uporabi sistema pridobiti soglasje osebe, ki je imetnik soglasja za priključitev, iz katerega mora izhajati, da soglasodajalec dovoljuje uporabniku sistema, da uporablja njegovo
prevzemno-predajno mesto.
(4) Obveznost plačevanja omrežnine za posamezno prevzemno-predajno mesto lahko namesto ali poleg uporabnika
sistema in v dogovoru z njim prevzame dobavitelj, tako da
uporabniku izstavi enotni račun. Elektrooperater ima pravico
zavrniti sklenitev pogodbe z dobaviteljem o plačevanju omrežnine, če dobavitelj na zahtevo elektrooperaterja ne priskrbi
ustreznega zavarovanja za prevzete obveznosti.
(5) Podrobnejša pravila o sklepanju in izvajanju pogodb
o uporabi sistema ter načinu plačevanja omrežnine določi elektrooperater v sistemskih obratovalnih navodilih.
115. člen
(pogodba o dobavi)
(1) Dobavitelj in uporabnik sistema skleneta pogodbo o
dobavi elektrike, ki določa bilančno pripadnost posameznega
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prevzemno-predajnega mesta uporabnika (v nadaljnjem besedilu: odprta pogodba).
(2) Če uporabnik sistema ni imetnik soglasja za priključitev na sistem iz 147. člena tega zakona, mora za sklenitev
pogodbe o dobavi pridobiti soglasje osebe, ki je imetnik soglasja za priključitev, iz katerega mora izhajati, da soglasodajalec
dovoljuje uporabniku sistema, da odjema elektriko preko njegovega prevzemno-predajnega mesta.
(3) Z uporabnikom sistema lahko odprto pogodbo sklene
samo dobavitelj, ki je član bilančne sheme.
(4) Uporabnik sistema mora imeti za posamezno prevzemno-predajno mesto sklenjeno odprto pogodbo o dobavi.
(5) Za posamezno prevzemno-predajno mesto na distribucijskem sistemu je istočasno lahko sklenjena samo ena
odprta pogodba z enim dobaviteljem. Za prevzemno-predajno
mesto s priključno močjo, višjo od 40 MW, lahko uporabniki
sistema istočasno sklenejo odprto pogodbo z več dobavitelji.
V tem primeru je bilančna pripadnost vnaprej porazdeljena
med dobavitelje.
(6) Evidenco prevzemno-predajnih mest in njihove bilančne pripadnosti vodijo elektrooperaterji, ki morajo zagotoviti
dostop do podatkov iz evidence operaterju trga in agenciji.
(7) Podrobnejša pravila o evidentiranju odprtih pogodb
določi elektrooperater v sistemskih obratovalnih navodilih iz
144. člena tega zakona.
2. oddelek: Omrežnina za prenosni in distribucijski sistem
1. pododdelek: Regulativni okvir
116. člen
(metodologija za določitev regulativnega okvira)
(1) Uporabnik sistema je dolžan za uporabo sistema
elektrike plačati omrežnino, ki je eden izmed virov, namenjenih
pokrivanju upravičenih stroškov elektrooperaterjev. Upravičene
stroške elektrooperaterjev, omrežnino in druge vire za pokrivanje teh stroškov določi agencija v regulativnem okviru.
(2) Agencija s splošnim aktom predpiše metodologijo
za določitev regulativnega okvira na način, ki spodbuja učinkovitost elektrooperaterjev in uporabe sistema. Agencija pri
določitvi metodologije izhaja iz metode reguliranega letnega
prihodka in reguliranih omrežnin elektrooperaterja, ki operaterju
zagotavlja pokritje vseh letnih upravičenih stroškov, vključno z
reguliranim donosom.
(3) Agencija s splošnim aktom iz prejšnjega odstavka
podrobneje predpiše:
– trajanje regulativnega obdobja,
– vrste elementov regulativnega okvira,
– kriterije za določitev posameznih elementov regulativnega okvira,
– način izračunavanja posameznih elementov regulativnega okvira,
– vrste upravičenih stroškov, vključno z reguliranim donosom, kriterije za njihovo ugotavljanje in način njihovega
določanja,
– pravila in način ugotavljanja odstopanj od regulativnega
okvira ter način upoštevanja ugotovljenih odstopanj,
– parametre posameznih dimenzij kakovosti, njihove referenčne vrednosti ter načine in standarde njihovega izračunavanja,
– pravila za izračunavanje vpliva kakovosti na upravičene
stroške,
– minimalne standarde kakovosti različnih storitev elektrooperaterjev in
– višino nadomestila ter način in roke za plačilo nadomestila iz tretjega odstavka 130. člena tega zakona.
117. člen
(določitev regulativnega okvira)
(1) Agencija določi regulativni okvir z odločbo, v kateri
vrednostno opredeli načrtovane upravičene stroške elektrooperaterja po posameznih letih regulativnega obdobja, načrtovane
omrežnine, načrtovane druge prihodke iz izvajanja dejavnosti
elektrooperaterja, presežke ali primanjkljaje omrežnin iz prete-
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klih let. Če je regulativno obdobje daljše od enega leta, regulativni okvir, z namenom preprečitve skokovitega spreminjanja
tarifnih postavk omrežnine po posameznih letih regulativnega
obdobja, lahko določa tudi izravnavo tarifnih postavk.
(2) Agencija določi vrednosti regulativnega okvira tako, da
omrežnina skupaj z drugimi prihodki iz opravljanja dejavnosti
elektrooperaterja in upoštevaje ugotovljeni kumulativni presežek oziroma primanjkljaj omrežnin elektrooperaterja iz preteklih
let pokrije načrtovane upravičene stroške elektrooperaterja,
kot jih določi agencija, upoštevaje vse predvidene okoliščine
stroškovno učinkovitega poslovanja elektrooperaterja.
(3) Pri določitvi regulativnega okvira se drugi prihodki iz
upravljanja prezasedenosti, po predhodni napovedi sistemskega operaterja, upoštevajo v tistem letu regulativnega obdobja,
ko se načrtujejo upravičeni stroški iz namenov, določenih v
šestem odstavku 16. člena Uredbe (ES) št. 714/2009 ter skladno s smernicami iz Priloge 1 Uredbe (ES) št. 714/2009, in se
v regulativnem okviru razkrijejo ločeno.
(4) Sistemski operater ločeno spremlja zneske prihodkov
iz upravljanja prezasedenosti čezmejnih zmogljivosti, ki začasno še ne bodo porabljeni za enega od namenov, določenih
v šestem odstavku 16. člena Uredbe (ES) št. 714/2009, za
katere upravičeni stroški še ne bodo nastali, vključno z zneski
na ločenem računu po tretjem pododstavku šestega odstavka
16. člena Uredbe (ES) št. 714/2009, ki se do nastanka upravičenih stroškov spremljajo zunaj regulativnega okvira.
(5) Sistemski operater pred začetkom novega regulativnega obdobja zagotovi in agenciji napove:
– ločene podatke o načrtovanih prihodkih iz upravljanja
prezasedenosti čezmejnih vodov po posameznih letih regulativnega obdobja;
– zneske prihodkov iz upravljanja prezasedenosti, ki še
niso bili vključeni v pretekle regulativne okvire skladno s prejšnjim odstavkom, vključno z zneskom začasno neporabljenih
prihodkov iz preteklih let iz ločenega računa po tretjem pododstavku šestega odstavka 16. člena Uredbe (ES) št. 714/2009;
– zneske odstopanj od regulativnega okvira iz 120. člena
tega zakona, ki se nanašajo na področje upravljanja prezasedenosti čezmejnih vodov;
– ločene podatke o namenih porabe prihodkov od prve
do tretje alineje tega odstavka za namene iz šestega odstavka
16. člena Uredbe (ES) št. 714/2009 in o zneskih načrtovanih
upravičenih stroškov za te namene po posameznih letih regulativnega obdobja.
(6) Agencija pri določitvi regulativnega okvira, pod pogoji iz Uredbe (ES) št. 714/2009, odobri namensko porabo
prihodkov iz upravljanja prezasedenosti čezmejnih vodov za
pokrivanje omrežnine po drugem pododstavku šestega odstavka 16. člena Uredbe (ES) št. 714/2009, če sistemski operater
izkaže, da prihodkov iz upravljanja prezasedenosti čezmejnih
vodov ni mogoče učinkovito uporabiti za namene iz a) in b) točke šestega odstavka 16. člena Uredbe (ES) št. 714/2009.
(7) Agencija pri določitvi regulativnega okvira ločeno razkrije prihodke iz upravljanja prezasedenosti čezmejnih vodov,
vključno z neporabljenimi prihodki iz upravljanja prezasedenosti zaradi odstopanj od regulativnega okvira in z začasno
neporabljenimi prihodki iz preteklih let na ločenem računu po
tretjem pododstavku šestega odstavka 16. člena Uredbe (ES)
št. 714/2009, ter upravičene stroške po namenih iz šestega
odstavka 16. člena Uredbe (ES) št. 714/2009.
(8) Za posameznega elektrooperaterja določi agencija
regulativni okvir z odločbo, ki jo izda elektrooperaterju najkasneje do 15. novembra v letu pred prvim letom regulativnega
obdobja, na katero se nanaša (v nadaljnjem besedilu: odločba
o regulativnem okviru). Za operaterja distribucijskega sistema
se lahko regulativni okvir razdeli na posamezna območja distribucijskega sistema.
(9) Odločbo o regulativnem okviru izda agencija po uradni
dolžnosti. Najkasneje do 15. septembra v letu pred prvim letom
naslednjega regulativnega obdobja agencija uvede postopek
odločanja o regulativnem okviru s sklepom, v katerem določi
elektrooperaterju, katere podatke mora v določenem roku poslati agenciji za odločanje v postopku, vključno z naložbenim
načrtom iz 118. člena tega zakona.
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118. člen
(naložbeni načrt elektrooperaterja)
(1) Zaradi določitve regulativnega okvira pripravi elektrooperater naložbeni načrt in ga predloži agenciji do 31. januarja
v letu, v katerem agencija odloča o regulativnem okviru. V
naložbenem načrtu elektrooperater finančno ovrednoti naložbe
iz veljavnega desetletnega razvojnega načrta, ki jih bo izvedel
v naslednjem regulativnem obdobju. V naložbenem načrtu sistemski operater posebej razkrije naložbe, ki jih bo financiral iz
namenskih prihodkov za upravljanje prezasedenosti čezmejnih
vodov po Uredbi (ES) št. 714/2009.
(2) V postopku določitve regulativnega okvira agencija
preveri in oceni naložbeni načrt. Navedena ocena je podlaga
za določitev načrtovanih upravičenih stroškov elektrooperaterja
v naslednjem regulativnem obdobju. Pri oceni naložbenih načrtov in določitvi upravičenih stroškov elektrooperaterja agencija
ni vezana na vrednosti naložb in dinamiko njihove izvedbe iz
EKS, drugih načrtov razvoja na področju energetike ali načrtov
razvoja elektrooperaterjev.
(3) Če agencija pri oceni naložbenih načrtov ugotovi, da
ima upoštevanje vseh naložb iz naložbenega načrta v upravičenih stroških elektrooperaterja prevelik vpliv na omrežnino,
lahko upošteva le določene naložbe po prioritetnem vrstnem
redu, kot so opredeljene v naložbenem načrtu.
(4) Distribucijski operater mora v naložbenem načrtu posebej razkriti investicije, ki so namenjene za ohranjanje obratovalne sposobnosti obstoječe infrastrukture (rekonstrukcije) in
investicije v novo infrastrukturo.
(5) Če sistemski operater ne realizira načrtovanih naložb
v povečanje povezovalnih zmogljivosti, ki naj bi jih skladno
z naložbenim načrtom financiral iz namenskih prihodkov za
upravljanje prezasedenosti čezmejnih vodov po Uredbi (ES)
št. 714/2009, jih obravnava kot še neporabljene prihodke iz
upravljanja prezasedenosti, ki se lahko porabijo le za namene
iz šestega odstavka 16. člena Uredbe (ES) št. 714/2009 ter njene Priloge 1 oziroma jih agencija uporabi za znižanje omrežnin
pri določitvi regulativnega okvira.
(6) Agencija s splošnim aktom določi metodologijo za
pripravo in ocenitev naložbenih načrtov, v katerem določi vsaj:
– metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje
naložb;
– vrste in obvezno vsebino naložbenih načrtov;
– postopke za pripravo in ocenjevanje naložbene dokumentacije ter odločanje o naložbah;
– minimum meril za ugotavljanje učinkovitosti projektov.
119. člen
(upravičeni stroški elektrooperaterja)
(1) Upravičeni stroški elektrooperaterja za izvajanje dejavnosti elektrooperaterja, se ugotavljajo in določajo za posamezno leto regulativnega obdobja. Kadar elektrooperater
poleg storitev dejavnosti elektrooperaterja opravlja tudi druge
dejavnosti, mora tem dejavnostim ustrezno pripisati sorazmerni
del stroškov.
(2) Upravičeni stroški obsegajo tudi reguliran donos elektrooperaterja.
(3) Način ugotavljanja in določanja upravičenih stroškov
mora spodbujati elektrooperaterja k stroškovno učinkovitemu
poslovanju in mu omogočati, da doseže višji realiziran donos
od priznanega v regulativnem okviru, če so prihranki pri upravičenih stroških rezultat njegovih prizadevanj za večjo stroškovno
učinkovitost. Če elektrooperater posluje s stroški, ki so višji od
upravičenih, razliko krije iz priznanega reguliranega donosa
na sredstva.
(4) Pri določitvi upravičenih stroškov agencija upošteva,
da mora elektrooperater učinkovitost svojega poslovanja izboljšati za določen faktor, ki ga v splošnem aktu opredeli agencija,
upoštevaje načrtovano splošno produktivnost gospodarstva in
učinkovitost elektrooperaterja, ki izhaja iz primerjalnih analiz
učinkovitosti po strokovnih metodah.
(5) Reguliran donos elektrooperaterja in upravičeni strošek amortizacije se določita na način, da omogočata ekonomsko upravičenost vlaganja v razvoj sistema in sta odvisna od
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regulirane višine opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi
in neopredmetenih sredstev v uporabi v odvisnosti od uporabe sistema, narave dejavnosti elektrooperaterja ter regulirane
strukture virov financiranja in učinkovite uporabe sistema. Reguliran donos na sredstva se ne prizna za del vrednosti sredstev v višini brezplačno prevzetih sredstev, pridobljenih s plačili
nesorazmernih stroškov za priključitev na sistem, na sredstva
v gradnji in izdelavi, sredstva, zgrajena iz sredstev od prezasedenosti, sredstva, zgrajena s sofinanciranjem, brezplačno
prevzeta evropska sredstva in druga nepovratna sredstva ter
sredstva, ki niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja. Za brezplačno prevzeta evropska
sredstva se operaterju sistema prizna posebna stimulacija za
pridobitev takih sredstev v deležu od njihove višine. Ta stimulacija se vključi v regulativni okvir v letu, ko se sredstva, zgrajena
iz teh virov, predajo v uporabo.
120. člen
(odstopanja od regulativnega okvira)
(1) Elektrooperater je dolžan ugotavljati odstopanja od
regulativnega okvira za posamezno leto, ki se odražajo v
presežku ali primanjkljaju omrežnin, in ugotovljena odstopanja
razkriti v pojasnilih k računovodskim izkazom.
(2) Presežek omrežnin je presežek reguliranega letnega
prihodka nad dejanskimi letnimi upravičenimi stroški elektrooperaterja. Ugotovi se kot presežek celotnega letnega zneska
zaračunanih omrežnin (zmanjšanega za primanjkljaj omrežnin
iz preteklih let ali povečanega za presežek omrežnin iz preteklih let) in zneska drugih letnih prihodkov iz dejavnosti elektrooperaterja nad zneskom dejanskih letnih upravičenih stroškov.
(3) Primanjkljaj omrežnin je presežek dejanskih letnih
upravičenih stroškov nad reguliranim letnim prihodkom elektrooperaterja. Ugotovi se kot presežek dejanskih letnih upravičenih stroškov nad celotnim letnim zneskom omrežnin (povečanim za primanjkljaj omrežnin iz preteklih let ali zmanjšanim za
presežek omrežnin iz preteklih let) in drugimi letnimi prihodki iz
dejavnosti elektrooperaterja.
(4) Presežek omrežnin je dolžan elektrooperater uporabiti
kot plačilo za storitve gospodarske javne službe dejavnost elektrooperaterja naslednjega ali naslednjih let, zato mora presežek omrežnin izkazati kot preplačilo tistega leta regulativnega
obdobja za katerega je presežek ugotovljen. Agencija znesek
presežka omrežnin upošteva pri določitvi omrežnin v naslednjem regulativnem obdobju kot že zaračunano omrežnino v
preteklih obdobjih.
(5) Primanjkljaj omrežnin ima elektrooperater pravico prejeti v naslednjem letu oziroma zaradi preprečitve skokovitega
spreminjanja tarifnih postavk omrežnin v naslednjih letih kot
plačilo za storitve gospodarske javne službe dejavnost elektrooperaterja tistega leta, za katero je primanjkljaj ugotovljen.
Primanjkljaj omrežnin elektooperater izkaže kot terjatev tistega
leta regulativnega obdobja, za katerega je primanjkljaj omrežnin ugotovljen, če zanesljivo pričakuje, da bo primanjkljaj
omrežnine zaračunan in plačan v naslednjih obdobjih. Agencija
znesek primanjkljaja omrežnin upošteva pri določitvi omrežnin
v naslednjem regulativnem ali naslednjih regulativnih obdobjih.
(6) Elektrooperater je dolžan agenciji posredovati izračun
presežka oziroma primanjkljaja omrežnin posameznega leta
regulativnega obdobja v 15 dneh od prejema revizorjevega
poročila oziroma najkasneje v šestih mesecih po izteku koledarskega leta. Če agencija v postopku ugotavljanja odstopanja
ugotovi drugačne presežke oziroma primanjkljaje omrežnin, kot
jih je ugotovil elektrooperater, o tem izda posebno odločbo, s
katero v skladu z določbami drugega in tretjega odstavka tega
člena ugotovi višino presežka oziroma primanjkljaja.
(7) Ne glede na osmi odstavek 117. člena tega zakona
lahko agencija med regulativnim obdobjem izda odločbo, s katero določi nov regulativni okvir za preostala leta regulativnega
obdobja, če je zaradi nepričakovanih sprememb v obsegu uporabe sistema ali drugih nepričakovanih okoliščin nastal tolikšen
presežek ali primanjkljaj omrežnin, da ga ni mogoče izravnati
pri določitvi regulativnega okvira v naslednjem regulativnem
obdobju.
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(8) Sistemski operater v izračunu odstopanj od regulativnega okvira za posamezno leto ločeno razkrije prihodke in
upravičene stroške za področje upravljanja prezasedenosti
čezmejnih vodov.
(9) Sistemski operater v letnem poročilu ločeno razkrije tudi letne zneske prejemkov in izdatkov iz plačil za pridobitev pravice do uporabe čezmejne prenosne zmogljivosti skladno z nameni iz šestega odstavka 16. člena Uredbe
(ES) št. 714/2009.
(10) Agencija preverja dejansko namensko porabo prihodkov iz upravljanja prezasedenosti čezmejnih vodov, pri čemer
preveri ter potrdi, ali je skupni dejanski znesek prihodkov od
prezasedenosti, ki izhaja iz dodeljevanja čezmejnih vodov,
namenjen enemu od namenov iz šestega odstavka 16. člena
Uredbe (ES) št. 714/2009.
(11) Določbe o poračunavanju presežka oziroma primanjkljaja omrežnin se uporabljajo tudi v primeru, da dejavnost
operaterja na zadevnem sistemu začne izvajati drug izvajalec.
Dosedanji izvajalec je dolžan morebitni presežek plačati novemu izvajalcu, morebitni primanjkljaj pa lahko zahteva od novega izvajalca, oboje najkasneje do konca regulativnega obdobja,
v katerem se ta primanjkljaj oziroma presežek upoštevata pri
določitvi omrežnine.
2. pododdelek: Posebne določbe o določitvi regulativnega
okvira, če distribucijski operater ni lastnik pomembnega
dela distribucijskega sistema ali če bistvene naloge
distribucijskega operaterja izvaja druga oseba
121. člen
(določitev regulativnega okvira na distribucijskem sistemu,
ki ga operater nima v lasti)
(1) Če distribucijski operater ni lastnik vsega ali pomembnega dela distribucijskega sistema, na katerem opravlja dejavnost, in najame pomemben del ali celoto distribucijskega
sistema od lastnika ali druge pravne ali fizične osebe, ki ga
upravlja ali z njim razpolaga (v nadaljnjem besedilu: najemodajalec), oziroma ga uporablja na drugi pravni podlagi, ki ni
lastninska pravica, se za določitev regulativnega okvira na
takem distribucijskem sistemu, za ugotavljanje odstopanj od
regulativnega okvira in za obračunavanje omrežnine poleg
116. do 120. in 127. do 130. člena tega zakona, uporablja tudi
121. do 126. člen tega zakona.
(2) Pomemben del distribucijskega sistema iz prejšnjega
odstavka je del sistema, ki izpolnjuje naslednja pogoja:
– da je nanj v koledarskem letu pred letom, v katerem
se določi omrežnina za naslednje regulativno obdobje, bilo v
katerem koli dnevu priključenih najmanj 1000 končnih odjemalcev in
– da je letno prenesena električna energija po tem omrežju obsegala v koledarskem letu pred letom, v katerem se določi
omrežnina za naslednje regulativno obdobje, najmanj 5 % vse
prenesene električne energije po distribucijskem sistemu v
Republiki Sloveniji.
(3) Prvi odstavek tega člena velja tudi za primer, ko naloge distribucijskega operaterja, vključno s strokovnimi nalogami
za izvrševanje javnih pooblastil, izvaja druga pravna ali fizična
oseba, na katero je distribucijski operater prenesel opravljanje
nalog ali te naloge opravlja na drugi pravni podlagi (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec).
(4) Distribucijski operater mora razmerje z najemodajalcem in vzdrževalcem iz prvega in tretjega odstavka tega člena
urediti za celotno naslednje regulativno obdobje najkasneje do
začetka postopka za določitev regulativnega okvira. Agencija
vroči sklep iz devetega odstavka 117. člena tega zakona tudi
najemodajalcem in vzdrževalcem iz prvega in tretjega odstavka
tega člena, če ob izdaji sklepa razpolaga s podatki, ki jih potrebuje za določitev regulativnega okvira, sicer pridobi te podatke
od distribucijskega operaterja in pozove te stranke v postopek
po pridobitvi podatkov.
(5) Distribucijski operater razmerij z najemodajalcem in
vzdrževalcem iz prvega in tretjega odstavka tega člena med
regulativnim obdobjem ne sme spreminjati. Če je zaradi razlogov, ki so nastali po začetku regulativnega obdobja, na katere

Št.

17 / 7. 3. 2014 /

Stran

1811

distribucijski operater ni mogel vplivati, treba med regulativnim
obdobjem spremeniti razmerja z najemodajalcem in vzdrževalcem iz prvega in tretjega odstavka tega člena, pa to bistveno
vpliva na veljavni regulativni okvir, izda agencija novo odločbo
o regulativnem okviru s smiselno uporabo sedmega odstavka
120. člena tega zakona.
122. člen
(ločeno vodenje računovodskih izkazov)
(1) Najemodajalci in vzdrževalci iz prvega in tretjega odstavka 121. člena tega zakona morajo v poslovnih knjigah
zagotavljati ločene računovodske evidence in sestavljati ločene računovodske izkaze skladno s 109. do 111. členom tega
zakona, tudi če ne opravljajo energetske dejavnosti s področja
električne energije.
(2) Najemodajalci in vzdrževalci iz prvega in tretjega odstavka 121. člena tega zakona v poslovnih knjigah zagotavljajo
ločene računovodske evidence in sestavljajo ločene računovodske izkaze od drugih dejavnosti za distribucijski sistem in
njegov razvoj ter ločeno za opravljanje nalog.
(3) Pri izdaji odločbe iz osmega odstavka 117. člena tega
zakona lahko agencija uporabi drugačna sodila za razporeditev stroškov, odhodkov in prihodkov na različne dejavnosti, če
najemodajalec in vzdrževalec iz prvega in tretjega odstavka
121. člena tega zakona ne uporablja sodil, ki bi bila skladna
s 109. do 111. členom tega zakona o ločenih računovodskih
izkazih elektroenergetskih podjetij.
123. člen
(pravila za določitev najemnine oziroma plačila
za izvajanje nalog)
(1) Za določitev najemnine distribucijskega operaterja
za uporabo distribucijskega sistema (v nadaljnjem besedilu:
plačilo za najem sistema), in za plačila za izvajanje nalog, ki
jih opravlja druga oseba, se uporablja 116. do 120. člen tega
zakona o določitvi regulativnega okvira.
(2) Plačilo za najem sistema in plačilo za izvajanje nalog
se določita v odločbi o regulativnem okviru po posameznih pomembnih delih distribucijskega sistema tako, da v regulativnem
obdobju pokrijeta načrtovane upravičene stroške za distribucijski sistem in izvajanje nalog distribucijskega operaterja, skupaj
z reguliranim donosom.
(3) Določbe pogodbe med najemodajalci in vzdrževalci
iz prvega in tretjega odstavka 121. člena tega zakona ter
distribucijskim operaterjem, ki določajo višje plačilo za najem
sistema ali plačilo za izvajanje nalog kot jih določa odločba o
regulativnem okviru iz prejšnjega odstavka, so nične.
124. člen
(določitev plačila za najem in izvajanje nalog v odločbi
o regulativnem okviru)
V primeru iz prvega in drugega odstavka 121. člena tega
zakona agencija z odločbo iz osmega odstavka 117. člena tega
zakona določi tudi višino plačila za najem sistema ali plačila za
izvajanje nalog za najemodajalca in vzdrževalca iz prvega in
tretjega odstavka 121. člena tega zakona. To plačilo je upravičeni strošek distribucijskega operaterja.
125. člen
(pošiljanje podatkov in nadzor)
Določbe tega zakona o obveznosti posredovanja podatkov agenciji iz 407. člena tega zakona in o nadzoru agencije iz
421. do 433. člena tega zakona se uporabljajo tudi za najemodajalce in vzdrževalce iz prvega in tretjega odstavka 121. člena
tega zakona.
126. člen
(najem drugih delov distribucijskega omrežja
ali opravljanje storitev)
(1) Če ima distribucijski operater v najemu ali v uporabi
del distribucijskega sistema, ki ni pomemben del distribucijskega sistema v smislu prvega odstavka 121. člena tega zakona,
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ali če opravlja na takem delu distribucijskega sistema posamezne naloge za distribucijskega operaterja druga pravna ali
fizična oseba, mora v postopku določitve regulativnega okvira
predložiti agenciji vse potrebne podatke za določitev višine
upravičenih stroškov za najem takega dela sistema ali take
storitve.
(2) Če distribucijski operater ne predloži podatkov iz prejšnjega odstavka, se za določitev regulativnega okvira uporabljajo najmanjši upravičeni stroški za najem takega dela
sistema ali za take storitve, ki so bili ugotovljeni za primerljiv
del distribucijskega sistema ali primerljive storitve.
3. pododdelek: Določbe o reguliranju s kakovostjo
127. člen
(reguliranje s kakovostjo)
(1) Pri določitvi upravičenih stroškov za namen določitve
regulativnega okvira na distribucijskem sistemu elektrike agencija upošteva tudi reguliranje s kakovostjo oskrbe z elektriko v
okviru dejavnosti distribucijskega operaterja.
(2) Kakovost oskrbe v okviru izvajanja dejavnosti distribucijskega operaterja se ugotavlja glede na naslednje dimenzije
kakovosti:
– kakovost napetosti,
– komercialno kakovost in
– neprekinjenost napajanja.
(3) Za posamezne dimenzije kakovosti agencija za distribucijskega operaterja oziroma za posamezno območje distribucijskega sistema določi referenčne vrednosti parametrov
dimenzij kakovosti, ki glede na stanje sistema, dosedanje izvajanje dejavnosti in poslovanje sistema predstavljajo realen cilj
zagotavljanja kakovosti oskrbe.
(4) Distribucijski operater je odgovoren za kakovost oskrbe, tudi v primeru, če sam ne opravlja vseh storitev, glede katerih se ugotavljajo dosežene vrednosti parametrov posameznih
dimenzij kakovosti, razen kolikor gre za najemodajalce in vzdrževalce iz prvega in tretjega odstavka 121. člena tega zakona,
ki odgovarjajo za kakovost skupaj z operaterjem sistema.
128. člen
(monitoring kakovosti oskrbe in nadzor monitoringa)
(1) Distribucijski operater oziroma najemodajalci in vzdrževalci iz prvega in tretjega odstavka 121. člena tega zakona
so za distribucijski sistem oziroma posamezno območje distribucijskega sistema dolžni izvajati monitoring kakovosti oskrbe,
ki obsega:
– meritve kakovost napetosti,
– izračunavanje parametrov dimenzij kakovosti iz drugega
odstavka 127. člena tega zakona in
– sporočanje rezultatov meritev in parametrov dimenzij
kakovosti agenciji.
(2) Agencija nadzoruje monitoring kakovosti pri distribucijskem operaterju oziroma najemodajalcu in vzdrževalcu iz
prvega in tretjega odstavka 121. člena tega zakona.
(3) Postopek nadzora mora biti voden tako, da ne ovira
poslovanja in izvajanja dejavnosti distribucijskega operaterja
ter ne nalaga operaterju nesorazmernih bremen v zvezi s
presojo monitoringa.
(4) Pooblaščena oseba agencije po opravljenem nadzoru
sestavi poročilo, v katerem oceni ustreznost monitoringa.
(5) Če agencija pri nadzoru monitoringa ugotovi nepravilnosti pri njegovem izvajanju, se glede vpliva na upravičene
stroške upošteva največji negativni vpliv, ki ga določa splošni
akt agencije.
(6) Agencija s splošnim aktom predpiše pravila monitoringa kakovosti oskrbe, s katerim določi:
– postopke in načine monitoringa kakovosti oskrbe ter
izračunavanja različnih parametrov kakovosti,
– način in roke posredovanja teh podatkov agenciji in
– postopek in način presoje monitoringa kakovosti ter
ukrepe za njegovo izboljšanje.
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129. člen
(vpliv kakovosti oskrbe na regulativni okvir)
(1) Agencija pri določitvi omrežnine za prihodnje regulativno obdobje upošteva vpliv dosežene vrednosti parametrov
posameznih dimenzij kakovosti v razmerju z referenčnimi vrednostmi teh parametrov, ki jih določajo minimalni standardi
kakovosti na upravičene stroške, razen v primeru iz petega
odstavka 128. člena tega zakona.
(2) Spodbuda za boljšo kakovost oziroma sankcija za
slabšo kakovost se določa glede na odstopanje dosežene ravni
kakovosti od referenčne ravni in se odraža v deležu upravičenih
stroškov elektrooperaterja.
130. člen
(zajamčeni standardi kakovosti oskrbe)
(1) Minimalni standardi kakovosti oskrbe distribucijskega
operaterja v obliki zajamčenih standardov, ki jih mora zagotavljati operater, so določeni z minimalnimi vrednostmi parametrov kakovosti storitev, ki jih mora distribucijski operater
zagotavljati za vsako prevzemno-predajno mesto.
(2) Če distribucijski operater posameznemu uporabniku
sistema krši zajamčeni standard kakovosti, in je kršitev nastala
iz razlogov na njegovi strani, je dolžan uporabniku sistema na
njegovo pisno zahtevo plačati nadomestilo.
(3) Višino nadomestila ter način in roke plačila nadomestila za posamezno vrsto kršitve določi agencija s splošnim aktom
iz 116. člena tega zakona tako, da odvrača operaterje sistema
od ponavljanja teh kršitev.
(4) Če operater uporabniku sistema ne plača nadomestila
v predpisanem roku po vložitvi pisne zahteve, odloči o pravici do nadomestila na zahtevo uporabnika sistema agencija.
Postopka določitve nadomestila agencija ne more uvesti po
uradni dolžnosti.
(5) Ne glede na plačilo nadomestila, lahko uporabnik
sistema od elektrooperaterja po splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti zahteva povrnitev škode zaradi kršitve
zajamčenega standarda kakovosti, če škoda presega plačano
nadomestilo.
131. člen
(določbe, ki veljajo za sistemskega operaterja)
Prva in tretja alineja drugega odstavka 127. člena, četrti
odstavek 127. člena ter prvi, drugi, tretji, četrti, peti in sedmi
odstavek 128. člena tega zakona se uporabljajo tudi za sistemskega operaterja.
4. pododdelek: Obračunavanje omrežnine in drugih
storitev elektrooperaterja
132. člen
(načelo določitve metodologije)
(1) Uporabniki sistema plačujejo omrežnine, ki predstavljajo plačilo za storitve elektrooperaterja, ki jih je ta dolžan
izvajati skladno s tem zakonom.
(2) Kategorije uporabnikov sistema in medsebojna razmerja njihovih tarifnih postavk predpiše agencija tako, da odražajo stroške, ki jih povzročajo pri uporabi sistema električne
energije.
(3) V tarifnih postavkah za proizvajalce iz obnovljivih virov
morajo biti upoštevane uresničljive stroškovne koristi, ki izhajajo iz vključitve elektrarne v omrežje.
(4) Agencija s splošnim aktom podrobneje predpiše metodologijo obračunavanja omrežnine, in sicer za prenosni in
distribucijski sistem, čezmerno prevzeto jalovo energijo in za
druge storitve ter za priključno moč na način, ki spodbuja učinkovitost elektrooperaterjev in uporabe sistema.
133. člen
(omrežnina za prenosni sistem)
(1) Omrežnina za prenosni sistem je namenjena pokrivanju stroškov sistemskega operaterja, ki se nanašajo na vzdrževanje, delovanje in razvoj sistema. Omrežnina za prenosni
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sistem je namenjena tudi pokrivanju stroškov sistemskega
operaterja za sistemske storitve, katerih namen je izravnavanje nihanj moči v sistemu, regulacija napetosti in jalove moči
ter angažiranje zagona agregatov brez zunanjega napajanja.
(2) Omrežnino za prenosni sistem, ki se zaračunava periodično, plačujejo končni odjemalci po posameznem prevzemno-predajnem mestu.
(3) Tarifne postavke za omrežnino za prenosni sistem so
določene glede na obračunsko moč (kW) in prevzeto delovno
električno energijo (kWh).
134. člen
(omrežnina za distribucijski sistem)
(1) Omrežnina za distribucijski sistem je namenjena pokrivanju stroškov distribucijskega operaterja, ki se nanašajo na
vzdrževanje in delovanje ter razvoj sistema.
(2) Omrežnino za distribucijski sistem, ki se periodično
zaračunava, plačujejo končni odjemalci po posameznem prevzemno-predajnem mestu.
(3) Tarifne postavke za omrežnino za distribucijski sistem
so določene glede na obračunsko moč (kW) in prevzeto delovno električno energijo (kWh).
135. člen
(omrežnina za priključno moč)
(1) Omrežnina za priključno moč je namenjena pokrivanju
stroškov elektrooperaterja, ki se nanašajo na vzdrževanje in
delovanje ter razvoj sistema.
(2) Omrežnino za priključno moč mora plačati vsak končni
odjemalec kot enkratni pavšalni znesek glede na priključno
moč (kW) ob prvi priključitvi na omrežje in ob vsakem povečanju priključne moči že obstoječega priključka, razen za začasne
priključitve, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili iz
144. člena tega zakona.
(3) Višino omrežnine za priključno moč določi agencija
glede na vpliv moči priključka uporabnika sistema na potrebne
razširitve, ojačitve in razvoj sistema.
136. člen
(omrežnina za čezmerno prevzeto jalovo energijo)
(1) Omrežnina za čezmerno prevzeto jalovo energijo je
namenjena pokrivanju stroškov elektrooperaterja za zagotavljanje napetostnih razmer v omrežju, hkrati pa spodbuja uporabnike k ukrepom za zmanjšanje porabe jalove energije.
(2) Omrežnino za čezmerno prevzeto jalovo energijo, ki
se periodično zaračunava, plačujejo uporabniki sistema glede
na čezmerno prevzeto ali oddano jalovo energijo (kvarh) po
posameznem prevzemno-predajnem mestu.
137. člen
(plačilo za druge storitve)
Cene za ostale storitve, ki niso vsebovane v omrežnini in
jih elektrooperater sistema zaračunava uporabnikom sistema,
določi agencija tako, da upošteva dejanske stroške teh storitev.
138. člen
(določitev tarifnih postavk)
(1) Za omrežnine iz 133. do 136. člena tega zakona agencija določi tarifne postavke z odločbo o regulativnem okviru iz
117. člena tega zakona. Plačilo za druge storitve iz 137. člena
tega zakona določi agencija po uradni dolžnosti ali na zahtevo
elektrooperaterja s posebno odločbo.
(2) Agencija določi tarifne postavke za omrežnine iz prejšnjega odstavka po uradni dolžnosti ali na zahtevo elektrooperaterja tudi v primeru, če ne izda nove odločbe o regulativnem
okviru, pa je to potrebno zaradi nepredvidenih odstopanj dejanske uporabe sistema od načrtovane.
(3) Tarifne postavke za omrežnine iz prvega odstavka
tega člena objavi agencija v Uradnem listu Republike Slovenije
najmanj pet dni pred začetkom veljavnosti.
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VIII. poglavje: DRUGE DOLOČBE
1. oddelek: Izvzetje za novo infrastrukturo
– novi povezovalni vodi
139. člen
(obseg in pogoji izvzetja)
(1) Za novo elektroenergetsko infrastrukturo večjega obsega, če gre za nove povezovalne vode za enosmerni tok ali
pomembna povečanja zmogljivosti na obstoječih povezovalnih vodih, lahko agencija v skladu s 17. členom Uredbe (ES)
št. 714/2009 za določeno obdobje na zahtevo stranke dovoli
izvzetje iz obsega uporabe določb šestega odstavka 16. člena
Uredbe (ES) št. 714/2009 ter 60. do 64., 112. in 116. do
138. člena tega zakona.
(2) Odločbo o izvzetju agencija objavi na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje v enem
mesecu po njeni dokončnosti.
140. člen
(postopek agencije po odločitvi Evropske komisije)
(1) Ne glede na zakon, ki ureja splošni upravni postopek,
agencija po uradni dolžnosti uvede obnovo postopka izdaje
odločbe o dovolitvi izvzetja v enem mesecu po prejemu odločitve Evropske komisije, v kateri Evropska komisija od agencije
zahteva, naj spremeni ali odpravi odločbo o odobritvi izvzetja.
(2) V obnovljenem postopku agencija odloča brez posebnega ugotovitvenega postopka, mora pa omogočiti stranki,
da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev.
2. oddelek: Distribucijski čezmejni vod
141. člen
(distribucijski čezmejni vod)
(1) Če se preko distribucijskega voda, ki prečka državno
mejo, oskrbujejo z elektriko odjemalci zunaj Republike Slovenije, je zavezanec za plačilo omrežnine dobavitelj, ki po čezmejnem distribucijskem vodu tem odjemalcem dobavlja elektriko.
(2) Glede plačevanja omrežnine se dobavitelj iz prejšnjega odstavka šteje za končnega odjemalca ali proizvajalca s
prevzemno-predajnim mestom na meji z odjemom oziroma
proizvodnjo v višini pretoka elektrike na distribucijskem čezmejnem vodu. Dobavitelj na čezmejnem distribucijskem vodu
je oproščen plačila prispevkov iz 377. člena tega zakona.
(3) Za priključitev in način obratovanja čezmejnega distribucijskega voda je potrebno pridobiti tudi soglasje sistemskega
operaterja.
3. oddelek: Neposredni vodi

za:

142. člen
(dopustnost neposrednega voda)
(1) Oskrba z elektriko po neposrednem vodu je dopustna

– pravne ali fizične osebe, ki izvajajo dejavnost proizvodnje in dobave končnim odjemalcem s sedežem v Republiki
Sloveniji, da oskrbijo svoje obrate, podružnice in odjemalce;
– končne odjemalce na ozemlju Republike Slovenije, ki se
želijo po neposrednem vodu oskrbovati z elektriko neposredno
od pravne ali fizične osebe, ki izvaja dejavnost proizvodnje in
dobave končnim odjemalcem.
(2) Možnost dobave elektrike po neposrednem vodu iz
prejšnjega odstavka ne vpliva na možnost sklenitve pogodb o
dobavi elektrike v skladu z 39. členom tega zakona.
143. člen
(dovoljenje za neposredni vod)
(1) Neposredni vod lahko zgradi elektroenergetsko podjetje ali odjemalec, če pridobi dovoljenje agencije.
(2) Agencija izda dovoljenje za neposredni vod le, če je
bila pravnim ali fizičnim osebam ali končnim odjemalcem iz prvega odstavka 142. člena tega zakona pravnomočno zavrnjena
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priključitev na sistem po 113. členu tega zakona ali če potrebni
sistem ne obstaja in če agencija ne odloči, da se poveča zmogljivosti sistema po petem odstavku 113. člena tega zakona.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko agencija zavrne
dovoljenje za neposredni vod, če bi se občutno poslabšali pogoji za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja.
(4) Agencija podrobneje določi merila za izdajo dovoljenja
za gradnjo neposrednega voda, ki morajo biti objektivna in
nediskriminatorna.
4. oddelek: Sistemska obratovalna navodila in tehnična
varnost obratovanja
144. člen
(sistemska obratovalna navodila)
(1) Sistemska obratovalna navodila urejajo obratovanje in
način vodenja prenosnih in distribucijskih sistemov. Sistemska
obratovalna navodila morajo zagotavljati zmožnost skupnega
delovanja sistemov ter morajo biti pregledna, objektivna in
nediskriminatorna.
(2) S sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti uredijo:
– tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje sistemov z
namenom zanesljive in kakovostne oskrbe z elektriko;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopki za obratovanje sistemov v kriznih stanjih;
– pogoji za priključitev na sistem in način priključitve na
sistem;
– tehnični pogoji za medsebojno priključitev in delovanje
sistemov različnih elektrooperaterjev;
– monitoring kakovosti storitev oskrbe z elektriko;
– vrsta, struktura, frekvenca in način izmenjave podatkov
med elektrooperaterji, potrebnih za varno obratovanje in učinkovito vodenje sistemov.
(3) Sistemska obratovalna navodila morajo urejati stroške
tehničnih ukrepov, ki so potrebni za priključitev novih proizvajalcev elektrike.
(4) V sistemskih obratovalnih navodilih morajo biti vloge in
odgovornosti sistemskih operaterjev, distribucijskih operaterjev,
dobaviteljev, končnih odjemalcev, proizvajalcev in operaterja
trga opredeljene glede na pogodbene dogovore, obveznosti do
odjemalcev, izmenjavo podatkov, lastništvo podatkov in odgovornost za merjenje porabe, vključno s postopki, ko dobavitelj
ali končni odjemalec odstopi od pogodbe o dobavi.
(5) Sistemska obratovalna navodila za posamezen prenosni ali distribucijski sistem izda po javnem pooblastilu elektrooperater, ki na tem sistemu izvaja dejavnost operaterja, in jih
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(6) Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil mora
elektrooperater pridobiti soglasje agencije in vlade.
145. člen
(tehnična varnost obratovanja)
(1) Elektrooperater ali druga oseba, ki vodi obratovanje
energetskih postrojev, naprav in omrežij, mora zagotoviti varnost njihovega delovanja.
(2) Tehnični predpisi iz 32. člena tega zakona, ki se
nanašajo na področje oskrbe z električno energijo, morajo
zagotavljati interoperabilnost sistemov ter morajo biti objektivni
in nediskriminatorni.
5. oddelek: Zaščitni ukrepi zaradi kriznih stanj
v elektroenergetskem sistemu
146. člen
(izjemna stanja v sistemu)
(1) Če na energetskem trgu nastopi nenadna kriza in so
ogroženi zdravje ljudi, varnost opreme in naprav ali celovitost
elektroenergetskega sistema, lahko sistemski operater uvede
ukrepe, s katerimi omeji dobavo energije določenim kategorijam odjemalcev, določi vrstni red omejitev, določi način uporabe
energije in obvezno proizvodnjo energije. Sistemski operater
izvaja ukrepe v sodelovanju z distribucijskim operaterjem.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek uvede ukrepe distribucijski operater, če so pogoji za uvedbo ukrepov iz prejšnjega
odstavka omejeni na distribucijski sistem.
(3) Ukrepi iz prvega odstavka tega člena morajo biti izvedeni na način, da se v najmanjši meri povzroča motnje v delovanju notranjega trga z elektriko, ter po obsegu in trajanju ne
smejo preseči okvira, ki je nujno potreben za odpravo posledic
pomanjkanja in vzpostavitev normalnega delovanja sistema.
(4) Način izvajanja in razloge za uvedbo ukrepov iz prvega in drugega odstavka tega člena določi vlada z uredbo,
natančneje pa jih v okviru sistemskih obratovalnih navodil
določijo elektrooperaterji. Pri določanju obsega in vrstnega
reda omejevanja mora elektrooperater upoštevati varnostne,
zdravstvene, tehnične in ekonomske kriterije in pri tem enakopravno upoštevati odjem v državi in čezmejne izmenjave.
(5) V primeru omejevanja obtežb v skladu s prvim in drugim
odstavkom tega člena je operater, ki izvaja omejevanje obtežb,
oproščen morebitne odškodninske odgovornosti oziroma odškodninskih zahtev s strani odjemalcev, proizvajalcev, trgovcev,
posrednikov, dobaviteljev in operaterjev povezanih omrežij.
(6) Elektrooperater mora o uvedbi ukrepov iz prvega in
drugega odstavka tega člena in pogojih njihovega izvajanja
nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za energijo, to pa
mora o sprejetih ukrepih nemudoma obvestiti druge države
članice Evropske unije in Evropsko komisijo.
(7) Elektrooperater mora nemudoma spremeniti ali ukiniti
ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena, če Evropska
komisija ugotovi, da so v nasprotju s pravili o varstvu konkurence na notranjem trgu.
6. oddelek: Priključevanje na sistem in možnost odklopa
uporabnika sistema
147. člen
(priključitev na sistem)
(1) Za priključitev na prenosni ali distribucijski sistem ali
njeno spremembo mora potencialni uporabnik sistema pridobiti
soglasje za priključitev, skladno z zakonom, ki ureja graditev
objektov, in tem zakonom. Soglasje za priključitev po tem zakonu se šteje za soglasje za priključitev na elektroenergetsko
omrežje po zakonu, ki ureja gradnjo objektov. Za pridobitev
soglasja pri novogradnji je potrebno elektrooperaterju predložiti
idejno zasnovo ali idejni projekt, skladno z zakonom, ki ureja
graditev objektov. Elektrooperater v soglasju za priključitev
določi priključno mesto in pogoje za priključitev. Podrobnejše
pogoje za soglasje za priključitev določajo sistemska obratovalna navodila.
(2) Dokončno soglasje za priključitev velja dve leti. V tem
roku mora imetnik soglasja za priključitev obstoječega objekta
izpolniti vse pogoje, predpisane v soglasju za priključitev, in
izvesti priključitev.
(3) Če imetnik soglasja za priključitev gradi nov objekt,
mora v roku iz prejšnjega odstavka predložiti dokončno gradbeno dovoljenje, s čimer se izdanemu soglasju za priključitev
veljavnost podaljša za obdobje veljavnosti predloženega gradbenega dovoljenja.
(4) Veljavnost soglasja za priključitev lahko elektrooperater na zahtevo imetnika soglasja za priključitev podaljša
največ dvakrat, vendar vsakič največ za eno leto. Zahtevo za
podaljšanje mora imetnik soglasja za priključitev podati 30 dni
pred iztekom veljavnosti soglasja za priključitev.
(5) Če je imetnik soglasja za priključitev pred potekom
veljavnosti soglasja za priključitev sklenil pogodbo o priključitvi
in plačal omrežnino za priključno moč, te za isto merilno mesto
ni več dolžan plačati.
(6) Po izvedbi priključitve veljajo pogoji iz soglasja za priključitev do ukinitve oziroma spremembe na merilnem mestu.
(7) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča
po javnem pooblastilu elektrooperater z odločbo v upravnem
postopku.
(8) Potencialni uporabnik sistema nima pravice do priključitve, če:
– ne izpolnjuje predpisanih pogojev za priključitev,
– bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi ali
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– bi priključitev elektrooperaterju povzročila nastanek nesorazmernih stroškov.
(9) Nesorazmerni stroški iz prejšnjega odstavka pomenijo
stroške gradnje priključitvenega voda do točke v sistemu, kjer
je priključitev možna, ali stroške, ki so potrebni zaradi ojačitve
obstoječega omrežja, ali kombinacijo obojega, pri čemer ni pričakovati, da bi v razumnem času prišlo do povečanja uporabe
sistema na novem priključitvenem vodu oziroma obstoječem
omrežju v tolikšnem obsegu, ki omogoča normalno amortizacijo
naložbe.
(10) V primeru iz tretje alineje osmega odstavka tega
člena ima uporabnik sistema pravico do priključitve v skladu s
sistemskimi obratovalnimi navodili, če sam krije stroške, ki so
višji od sorazmernih.
(11) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja
za priključitev odloča agencija. Zavrnjeni uporabnik sistema
ima pravico do vpogleda v vso tehnično dokumentacijo elektrooperaterja v zvezi z zavrnitvijo soglasja za priključitev.
(12) Po dokončnosti odločbe o soglasju za priključitev
skleneta elektrooperater in uporabnik sistema, v korist katerega
je bilo izdano soglasje za priključitev (v nadaljnjem besedilu:
imetnik soglasja za priključitev), pogodbo o priključitvi, s katero
pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja, ki se nanašajo
na izvedbo priključka in priključitev, ter medsebojna razmerja v
zvezi z vzdrževanjem priključka.
(13) Uporabnik sistema mora zaprositi za novo soglasje
za priključitev, če želi spremeniti obratovalne omejitve, zapisane v soglasju za priključitev.
(14) Če elektrooperater končnemu odjemalcu zavrne priključitev ali zmanjšanje obratovalne omejitve, ker sistem nima
zadostne zmogljivosti ali mu to onemogoča izvajanje obveznosti javne službe iz 37. člena tega zakona, se za zavrnitev uporablja 113. člen tega zakona. Glede višine sredstev, potrebnih
za ojačitev sistema, se uporablja deveti odstavek tega člena o
nesorazmernih stroških.
148. člen
(prenos priključka)
(1) Soglasje za priključitev se lahko prenese na pravno
ali fizično osebo, ki pridobi objekte, naprave ali napeljave, če:
– imetnik soglasja, ki je fizična oseba, umre,
– imetnik soglasja, ki je pravna oseba, preneha obstajati,
– se spremeni gradbeno dovoljenje zaradi spremembe
investitorja,
– se izvrši pravni promet z objektom, napravo ali napeljavo.
(2) Novi uporabnik sistema mora najkasneje v 30 dneh po
prejemu sodne oziroma upravne odločbe ali sklenitve pogodbe
o nastali spremembi obvestiti elektrooperaterja in o tem predložiti ustrezne listine, ki dokazujejo zatrjevane spremembe, sicer
mora zaprositi za novo soglasje za priključitev.
(3) Prenos soglasja za priključitev, ki ni posledica univerzalnega pravnega nasledstva, je dopusten le pod pogojem, če
so v roku, ki ga v postopku za prenos soglasja določi elektrooperater in ki ne sme biti krajši od deset dni, poravnane vse
obveznosti iz naslova pogodbe o uporabi sistema in pogodbe o
priključitvi na sistem v zvezi s priključkom, ki se prenaša, razen
če se v tem roku prevzemnik priključka in elektrooperater ne
dogovorita o prevzemu dolga ali pristopu k dolgu.
149. člen
(tehnične zahteve za naprave uporabnika sistema)
(1) Postroji, naprave in napeljave uporabnika sistema
morajo izpolnjevati predpisane tehnične zahteve, s katerimi
se zagotavljata njihovo nemoteno delovanje ter varnost ljudi
in premoženja. Za izpolnjevanje tehničnih zahtev za objekt,
napravo ali napeljavo je odgovoren lastnik.
(2) Elektrooperater sme začasno odkloniti priključitev novih objektov, naprav in napeljav na svoj sistem oziroma sme
uporabnika sistema odklopiti, če ugotovi, da objekti, naprave
ali omrežje uporabnika sistema ne izpolnjujejo predpisanih
tehničnih zahtev, ali če ugotovi, da gre za nedovoljeno gradnjo
po predpisih o graditvi objektov.
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(3) Priključitev na sistem ali ponovni priklop izvede elektrooperater po odpravi pomanjkljivosti.
(4) Energetski inšpektor (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) nadzira skladnost energetskih postrojev, naprav in napeljav
uporabnika.
150. člen
(začasni odklop)
(1) Elektrooperater sme začasno odklopiti uporabnika
sistema zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(2) Za predvideni odklop mora elektrooperater izbrati čas,
ki čim manj prizadene uporabnika sistema.
(3) Elektrooperater mora o predvidenem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug
oseben način. V primeru večjega števila odjemalcev in v primeru, da osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v
sredstvih javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred
odklopom.
151. člen
(odklop po predhodnem obvestilu)
(1) Elektrooperater odklopi uporabnika sistema na posameznem prevzemno-predajnem mestu po predhodnem obvestilu, če ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje
obveznosti, če uporabnik sistema:
a) moti oskrbo z elektriko drugih uporabnikov sistema;
b) odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo operaterja sistema, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in
merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav,
kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje;
c) brez soglasja elektrooperaterja priključi na omrežje
svoje energetske naprave ali napeljave ali če omogoči prek
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov;
č) na opomin elektrooperaterja ne zniža odjema ali oddaje
moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem
roku;
d) onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin
elektrike ali če uporablja elektriko brez zahtevanih oziroma
dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;
e) ne plača omrežnine v predpisanem roku;
f) v roku, ki ga določi elektrooperater oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci;
g) nima veljavne pogodbe o dobavi elektrike na določenem prevzemno-predajnem mestu ali dobavitelj pisno obvesti
operaterja, da je dobavitelj ali končni odjemalec odstopil od
pogodbe o dobavi elektrike na določenem prevzemno-predajnem mestu uporabnika sistema, razen v primerih iz 44. člena
tega zakona.
(2) Distribucijski operater ne sme odklopiti ranljivega odjemalca iz razloga iz e) in g) točke prejšnjega odstavka, če so
izpolnjeni pogoji iz 51. člena tega zakona.
(3) Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi, ali
dobavitelj, kateremu je končni odjemalec sporočil, da odstopa
od pogodbe o dobavi, je dolžan distribucijskega operaterja
obvestiti o odstopu najkasneje zadnji delovni dan tekom odpovednega roka.
(4) V primeru, ko dobavitelj odstopi od pogodbe o dobavi
iz razlogov na strani končnega odjemalca, je zavezanec za plačilo vseh stroškov, ki iz tega naslova nastanejo distribucijskemu
operaterju, končni odjemalec.
(5) V primeru odstopa od pogodbe o dobavi s strani
dobavitelja ali končnega odjemalca, distribucijski operater prevzemno-predajno mesto, ki je predmet te pogodbe o dobavi,
izključi iz bilančne skupine dosedanjega dobavitelja z dnem
odčitka zaključnega stanja merilne naprave, ne glede na to,
ali je distribucijski operater dejansko izvedel odklop skladno s
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tem členom. Distribucijski operater je dolžan zaključni odčitek
merilne naprave opraviti najkasneje v petih delovnih dneh pred
ali po zadnjem dnevu v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je
bil distribucijski operater obveščen o odstopu, oziroma zadnjem
dnevu dobave, če je že prej urejena zamenjava dobavitelja ali
sklenjena nova pogodba o dobavi z obstoječim dobaviteljem.
(6) Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi iz razlogov neplačila stroškov dobavljene elektrike, lahko do izvedbe
odčitka zaključnega stanja merilne naprave s strani distribucijskega operaterja, z enostransko izjavo odstop prekliče.
(7) Distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navodilih
iz 144. člena tega zakona podrobneje določi obveznosti in postopek ravnanja distribucijskega operaterja in dobavitelja v primeru
odstopa od pogodbe o dobavi s strani dobavitelja ali končnega
odjemalca, ter vrste stroškov iz četrtega odstavka tega člena.
(8) Če traja odklop iz prvega odstavka tega člena dlje
kot tri leta, mora uporabnik sistema pred ponovnim priklopom
pridobiti novo soglasje za priključitev na sistem iz 147. člena
tega zakona in skleniti novo pogodbo o priključitvi brez plačila
omrežnine za priključno moč.
(9) Elektrooperater mora gospodinjskega odjemalca o
odklopu obvestiti vsaj 15 dni vnaprej, poslovnega odjemalca
pa vsaj osem dni vnaprej.
152. člen
(odklop brez predhodnega obvestila)
(1) Elektrooperater odklopi uporabnika sistema brez predhodnega obvestila, če:
– uporabnik sistema z obratovanjem svojih energetskih
objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi
ali ogroža premoženje;
– uporabnik sistema ob pomanjkanju elektrike ne upošteva zaščitnih ukrepov o omejevanju odjema elektrike iz sistema
iz 146. člena tega zakona.
(2) Elektrooperater je dolžan uporabnika sistema na njegove stroške ponovno priklopiti na sistem. Če traja odklop iz
prejšnjega odstavka dlje kot tri leta, mora uporabnik sistema
pred ponovnim priklopom pridobiti novo soglasje za priključitev
na sistem iz 147. člena tega zakona in skleniti novo pogodbo o
priključitvi, brez plačila omrežnine za priključno moč.
(3) Če uporabnik sistema elektrooperaterju oziroma pooblaščeni osebi elektrooperaterja ne dovoli izvesti odklopa
skladno s tem členom in s 150. in 151. členom tega zakona ali
mu grozi, lahko pooblaščena oseba operaterja izvede odklop
s pomočjo policije.
153. člen
(odklop na zahtevo uporabnika sistema)
(1) Uporabnik sistema, ki je imetnik soglasja za priključitev, lahko zahteva od elektrooperaterja, naj njegovo prevzemno-predajno mesto odklopi od omrežja.
(2) Elektrooperater je dolžan uporabnika sistema na njegove stroške ponovno priklopiti na sistem. Če traja odklop iz
prejšnjega odstavka dlje kot tri leta, mora uporabnik sistema
pred ponovnim priklopom pridobiti novo soglasje za priključitev
na sistem iz 147. člena tega zakona in skleniti novo pogodbo o
priključitvi, brez plačila omrežnine za priključno moč.
(3) Elektrooperater lahko uporabniku sistema, ki je zahteval odklop, zavrne ponovno priključitev na sistem ali izdajo
novega soglasja za priključitev, dokler uporabnik sistema ne
poravna vseh zapadlih obveznosti iz pogodbe o uporabi sistema in pogodbe o priključitvi na sistem.
(4) Elektrooperater v sistemskih obratovalnih navodilih
podrobneje uredi medsebojna razmerja in plačilo stroškov v
primeru ponovnega priklopa, če je bil odklop izveden na zahtevo uporabnika sistema.
154. člen
(ponovni priklop ter odklop in priklop po odločbi
pristojnega organa)
(1) Elektrooperater je dolžan uporabnika sistema, ki je bil
odklopljen, na njegove stroške ponovno priklopiti na sistem, ko
ugotovi, da je uporabnik sistema odpravil razloge za odklop,
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in sicer najkasneje v treh dneh po plačilu stroškov odklopa in
ponovnega priklopa.
(2) Elektrooperater, ki je uporabnika sistema neutemeljeno odklopil, mora v 24 urah od ugotovitve neutemeljenega
odklopa na svoje stroške znova priklopiti objekte, naprave ali
napeljave uporabnika sistema na svoj sistem.
(3) Elektrooperater je dolžan uporabnika sistema odklopiti
ali priklopiti tudi na podlagi odločbe pristojnega organa.
155. člen
(povračilo škode zaradi odklopa)
(1) Elektrooperater ima pravico do povračila škode, ki je
nastala zaradi ravnanja uporabnika sistema, zaradi katerih je
elektrooperater odklopil uporabnika sistema po predhodnem
obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik sistema ima pravico do povračila škode,
ki mu je bila povzročena zaradi neutemeljenega odklopa elektrooperaterja.
7. oddelek: Evidence
156. člen
(hramba in posredovanje podatkov)
(1) Dobavitelji so dolžni najmanj pet let hraniti podatke v
zvezi s pravnimi posli o dobavi elektrike in z izvedenimi finančnimi instrumenti za trgovanje z elektriko, ki so jih imeli z drugimi
dobavitelji in sistemskimi operaterji, ter omogočiti dostop do teh
podatkov agenciji, državnim organom, organom, pristojnim za
varstvo konkurence, in Evropski komisiji v zvezi z opravljanjem
njihovih pristojnosti.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka vključujejo podrobnosti
o transakcijah, kot so trajanje, pravila za dobavo in poravnavo,
količina, datum in ura izvedbe, cene transakcij in način identifikacije trgovca, pa tudi podrobnosti o neporavnanih pogodbah
o dobavi elektrike in izvedenih finančnih instrumentih za trgovanje z elektriko.
(3) Agencija s splošnim aktom za izvrševanje javnih pooblastil določi vrste informacij, ki se lahko posredujejo udeležencem na trgu, pod pogojem, da se ne razkrijejo poslovno
občutljivi podatki o posameznih akterjih na trgu ali posameznih
transakcijah. Ta odstavek se ne uporablja za podatke o finančnih instrumentih, ki spadajo na področje uporabe zakona, ki
ureja trg finančnih instrumentov.
157. člen
(izvedeni finančni instrumenti)
(1) Hramba in dostop do podatkov v zvezi s izvedenimi
finančnimi instrumenti za trgovanje z elektriko iz prejšnjega
člena se zagotovi po sprejemu smernice iz četrtega odstavka
40. člena Direktive 2009/72/ES.
(2) Določbi prejšnjega in tega člena subjektom, za katere
se uporablja zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, ne
nalagata dodatnih obveznosti do organov iz prvega odstavka
156. člena tega zakona.
(3) Če organi iz prvega odstavka 156. člena tega zakona
potrebujejo dostop do podatkov, ki jih hranijo subjekti, za katere se
uporablja zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, organ, pristojen za regulacijo trga finančnih instrumentov, organom iz prvega
odstavka 156. člena tega zakona posreduje zahtevane podatke.
Tretji del
ZEMELJSKI PLIN
I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE
1. oddelek: Uvodne določbe
158. člen
(uporaba določb tega dela)
(1) Določbe tega dela zakona se uporabljajo za podjetja
plinskega gospodarstva na področju zemeljskega plina in odjemalce zemeljskega plina.
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(2) Energetske dejavnosti, ki jih opravljajo podjetja na
področju plinskega gospodarstva iz prejšnjega odstavka, obsegajo:
– pridobivanje zemeljskega plina,
– dejavnost operaterja prenosnega sistema zemeljskega
plina,
– dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina,
– dobavo zemeljskega plina,
– dejavnost operaterja skladišča zemeljskega plina,
– dejavnost operaterja terminala za utekočinjen zemeljski
plin (v nadaljnjem besedilu: UZP).
(3) Določbe tega dela zakona se uporabljajo tudi za
bioplin ali druge vrste plinov, če jih je tehnično mogoče varno
dodajati v sistem zemeljskega plina in jih prek njega prenašati.

men:

159. člen
(pomen izrazov)
V tem delu zakona imajo posamezni izrazi naslednji po-

1. »bioplin« pomeni energetski plin, pridobljen iz biomase
ali iz biološko razgradljivih odpadkov, ali lesni plin, ki ga je mogoče prečistiti do kakovosti, da je zamenljiv z zemeljskim plinom;
2. »bilančna pogodba« je pogodba o izravnavanju in obračunavanju odstopanj med uporabnikom sistema in operaterjem
prenosnega sistema;
3. »bilančna shema zemeljskega plina« je seznam udeležencev na trgu, ki imajo sklenjeno bilančno pogodbo z operaterjem prenosnega sistema ali pogodbo o izravnavi z nosilcem
bilančne skupine;
4. »bilančna skupina« je skupina uporabnikov sistema, za
katero se izravnavajo in obračunavajo količinska odstopanja
odjema in oddaje zemeljskega plina v okviru obračunskega
intervala;
5. »certifikat« pomeni odločbo, s katero agencija certificira
operaterja prenosnega sistema;
6. »distribucija« pomeni transport zemeljskega plina po
lokalnih ali regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe
odjemalcev, razen dobave;
7. »dobava« pomeni prodajo odjemalcem, tudi nadaljnjo
prodajo zemeljskega plina in UZP;
8. »dobavitelj« pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja
dejavnost dobave;
9. »dolgoročno načrtovanje« pomeni dolgoročno načrtovanje oskrbovalnih in prenosnih zmogljivosti podjetij plinskega
gospodarstva za zadostitev povpraševanja po zemeljskem plinu iz sistema, z namenom zagotoviti raznolike dobavne vire in
zanesljivo oskrbo odjemalcev;
10. »horizontalno integrirano podjetje« pomeni podjetje,
ki izvaja vsaj eno od dejavnosti pridobivanja, prenosa, distribucije, dobave ali skladiščenja zemeljskega plina in neplinsko
dejavnost;
11. »integrirano podjetje plinskega gospodarstva« pomeni
vertikalno ali horizontalno integrirano podjetje;
12. »izstopne točke« so vsa odjemna mesta na prenosnem sistemu in vse točke v katerih je prenosni sistem v
Republiki Sloveniji povezan s prenosnimi sistemi v sosednjih
državah, drugimi prenosnimi sistemi v Republiki Sloveniji ali
skladišči zemeljskega plina;
13. »izvedeni finančni instrument za trgovanje s plinom«
pomeni finančni instrument, opredeljen v 5., 6. ali 7. točki drugega odstavka 7. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov
(Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11,
55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K), če se ta instrument
nanaša na zemeljski plin;
14. »izravnalni trg« je namenjen trgovanju s količinami
zemeljskega plina, ki so potrebne za izravnavo odstopanj pri
operaterju prenosnega sistema med prevzetimi in predanimi
količinami v plinovodnem sistemu;
15. »končni odjemalec« pomeni odjemalca, ki ima sklenjeno
pogodbo o dobavi in kupuje zemeljski plin za svojo lastno rabo;
16. »mali poslovni odjemalec« je negospodinjski odjemalec zemeljskega plina, katerega predvidena povprečna letna
poraba ne presega 10.000 Sm3;

Št.

17 / 7. 3. 2014 /

Stran

1817

17. »nadzor« pomeni, pravice, pogodbe ali druga sredstva, ki vsako zase ali skupaj in ob upoštevanju ustreznih
dejanskih ali pravnih okoliščin omogočajo izvajanje odločilnega
vpliva v podjetju, zlasti z:
a) lastništvom ali pravico do uporabe celotnega ali dela
premoženja podjetja;
b) pravicami ali pogodbami, ki zagotavljajo odločilen vpliv
na sestavo, glasovanje ali odločitve organov podjetja;
18. »nastajajoči trg« pomeni državo članico, v kateri je
bila prva trgovska dobava v okviru prve dolgoročne pogodbe
za oskrbo z zemeljskim plinom izvršena pred manj kot desetimi
leti;
19. »negospodinjski odjemalec« pomeni odjemalca, ki
kupuje zemeljski plin, ki ni namenjen za rabo v lastnem gospodinjstvu;
20. »neposredni plinovod« pomeni plinovod zemeljskega
plina, ki dopolnjuje povezani sistem;
21. »nosilec bilančne skupine« je uporabnik sistema, ki
ima sklenjeno bilančno pogodbo;
22. »nova infrastruktura« pomeni plinsko infrastrukturo, ki
ni bila dokončana do 4. avgusta 2003;
23. »obračunski interval« pomeni časovno obdobje, za
katero se ugotavljajo količinska odstopanja odjema in oddaje
zemeljskega plina in je obdobje izravnave odstopanj v smislu
Uredbe (ES) št. 715/2009;
24. »obrat za UZP« pomeni terminal, ki se uporablja za
utekočinjanje zemeljskega plina, uvoz, raztovarjanje in ponovno uplinjanje UZP ter vključuje sistemske storitve in prehodna
skladišča, ki so nujni pri postopku ponovnega uplinjanja in
kasnejšem dovajanju zemeljskega plina v prenosni sistem,
vendar ne sme vključevati nobenega dela terminalov za UZP,
ki se uporablja za skladiščenje. Izraz se ne nanaša na postroje,
namenjene utekočinjanju zemeljskega plina in distribuciji UZP
v posodah končnim odjemalcem ali končnim odjemalcem na
nepovezanem omrežju;
25. »oddaja zemeljskega plina« je pretok zemeljskega
plina v sistem na vstopni točki;
26. »odjem zemeljskega plina« je pretok zemeljskega
plina iz sistema na izstopni točki;
27. »odjemno mesto« pomeni mesto na prenosnem ali
distribucijskem sistemu, kjer končni odjemalec odjema zemeljski plin iz omrežja, ali mesto, na katerem se izvajajo meritve ali
drug način ugotavljanja količin zemeljskega plina za končnega
odjemalca;
28. »odjemalec« pomeni trgovca, končnega odjemalca
zemeljskega plina ali podjetje plinskega gospodarstva, ki kupuje zemeljski plin;
29. »odprta pogodba« je pogodba o dobavi zemeljskega
plina, ki določa pripadnost odjemnega mesta bilančni skupini;
30. »omrežnina« pomeni znesek, ki ga je za uporabo
sistema zemeljskega plina dolžan plačati uporabnik sistema in
ki se izračuna na podlagi tarifnih postavk omrežnine in obsega
uporabe tega sistema;
31. »operater sistema za UZP« pomeni pravno ali fizično
osebo, ki izvaja dejavnosti utekočinjanja zemeljskega plina ali
dejavnosti uvoza, raztovarjanja in ponovnega uplinjanja UZP in
je odgovorna za upravljanje obrata za UZP;
32. »operater skladiščnega sistema« pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnosti skladiščenja in je odgovorna
za delovanje skladišča;
33. »podjetje plinskega gospodarstva« pomeni pravno
ali fizično osebo, ki opravlja vsaj eno od naslednjih dejavnosti:
pridobivanje, prenos, distribucija, dobava, nakup ali skladiščenje zemeljskega plina, vključno z UZP, ki je odgovorna za
komercialne, tehnične ali vzdrževalne naloge, povezane s temi
dejavnostmi, vendar ne vključuje končnih odjemalcev;
34. »pogodba o dobavi plina« pomeni pogodbo za dobavo
zemeljskega plina, ki ne vključuje izvedenih finančnih instrumentov za trgovanje s plinom;
35. »pogodba o prenosu« pomeni pogodbo, ki jo operater
prenosnega sistema sklene z uporabnikom sistema z namenom izvajati prenos zemeljskega plina;
36. »povezani sistem« pomeni več sistemov, ki so povezani drug z drugim;
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37. »povezano podjetje« pomeni nadrejeno ali podrejeno
družbo v smislu 56. ali 69. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo,
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US in 82/13) ali
podjetje, ki pripada istim delničarjem;
38. »povezovalni plinovod« pomeni prenosni plinovod, ki
prečka ali povezuje meje Republike Slovenije z drugo državo
izključno zaradi povezave nacionalnih prenosnih omrežij teh
držav;
39. »prenos« pomeni transport zemeljskega plina po
omrežju, ki v pretežni meri zajema visokotlačne plinovode, z
namenom dostave odjemalcem, ki ne vključuje dobave. Prenos
ne pomeni transporta po pridobivalnem plinovodnem omrežju
in po delu visokotlačnih plinovodov, ki se uporabljajo predvsem
za lokalno distribucijo zemeljskega plina;
40. »pridobivalno plinovodno omrežje« pomeni plinovod
ali plinovodno omrežje, uporabljeno ali zgrajeno kot del projekta za pridobivanje nafte ali zemeljskega plina, ali pa se
uporablja za prenos zemeljskega plina od enega ali več takih
projektov do obrata za pripravo ali terminala ali do končnega
obalnega terminala;
41. »priključek« pomeni plinovod, ki je namenjen povezavi
distribucijskega ali prenosnega plinovoda in odjemnega mesta;
42. »prosti trg« je trg, na katerem lahko udeleženci neposredno med seboj sklepajo pogodbe o dobavi zemeljskega
plina. Dobavitelj in odjemalec se prosto dogovorita o ceni in
količini dobavljenega zemeljskega plina;
43. »ranljivi odjemalec« je gospodinjski odjemalec, ki si
zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega
vira energije za ogrevanje, ki bi mu povzročil enake ali manjše
stroške za ogrevanje stanovanjskih prostorov;
44. »regulirani letni prihodek« pomeni reguliran letni prihodek operaterja sistema zemeljskega plina posameznega
leta regulativnega obdobja iz zaračunanih omrežnin za sistem
in drugih prihodkov in je namenjen pokrivanju upravičenih
stroškov tega operaterja;
45. »redni cenik« pomeni cenik za določen tip odjemalca
(gospodinjski, poslovni oziroma podskupine poslovnih), ki velja
za vse, ki sklenejo pogodbo o dobavi z dobaviteljem za dotičen
tip odjemalca, z izjemo akcijskih oziroma paketnih cenikov, in
je vanj vključenih najmanj 50 % in najmanj 250 odjemalcev pri
posameznem dobavitelju;
46. »regulativni okvir« pomeni vrednostno opredelitev načrtovanih upravičenih stroškov operaterja sistema zemeljskega
plina po posameznih letih regulativnega obdobja, načrtovanih
omrežnin, drugih prihodkov iz izvajanja dejavnosti operaterja
sistema zemeljskega plina, presežkov ali primanjkljajev omrežnin iz preteklih let;
47. »regulativno obdobje« je obdobje enega ali več zaporednih koledarskih let, za katero se določa regulativni okvir;
48. »sistem« pomeni prenosno omrežje, distribucijsko
omrežje, obrat za UZP oziroma skladišče, ki je v lasti podjetja
plinskega gospodarstva ali ki ga upravlja podjetje plinskega
gospodarstva, vključno s skladiščno zmogljivostjo plinovoda
in njenimi objekti, ki opravljajo sistemske storitve, ter s tistimi
objekti povezanih podjetij, ki so potrebni za zagotavljanje dostopa do prenosa, distribucije in UZP;
49. »sistemske storitve« pomenijo vse storitve, ki so nujne
za zagotavljanje dostopa do in obratovanje prenosnih omrežij,
distribucijskih omrežij, obratov za UZP ali skladišč, vključno z
izravnavo obremenitve, mešanjem in vbrizgavanjem inertnih
plinov, razen objektov, ki so rezervirani izključno za operaterje
prenosnih sistemov in izvajanje njihovih dejavnosti;
50. »skladišče« pomeni objekt za skladiščenje zemeljskega plina, ki je v lasti podjetja plinskega gospodarstva ali ki
ga upravlja podjetje plinskega gospodarstva, vključno z delom
obrata za UZP, ki se uporablja za skladiščenje, razen tistega
dela, ki je namenjen dejavnostim pridobivanja, in razen objektov, ki so namenjeni izključno za operaterje prenosnih sistemov
in izvajanje njihovih dejavnosti;
51. »skladiščna zmogljivost plinovoda« pomeni zmogljivost skladiščenja zemeljskega plina s kompresijo v prenosnih
in distribucijskih sistemih, razen skladiščnih zmogljivosti, ki
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so namenjene za operaterje prenosnih sistemov in izvajanje
njihovih dejavnosti;
52. »tarifa« je strukturirani seznam tarifnih elementov, ki
na podlagi tarifnih postavk omogočajo izračun omrežnine za
uporabo sistema zemeljskega plina;
53. »tarifna postavka omrežnine« je znesek za uporabo
sistema na obračunsko enoto;
54. »transakcija« je vsak pravni posel, ki ga sklene udeleženec na trgu z zemeljskim plinom, na podlagi katerega se
spremeni pravica do razpolaganja z določeno količino zemeljskega plina v prenosnem sistemu v enem ali več obračunskih
intervalih, vključno s pravnimi posli, ki lahko privedejo do take
spremembe, tudi če celotno zaporedje pravnih poslov od oddaje do odjema ni povzročilo spremembe končnega odjemalca;
55. »trgovec na debelo« pomeni fizično ali pravno osebo,
razen operaterja prenosnega sistema ali operaterja distribucijskega sistema, ki kupuje zemeljski plin za nadaljnjo prodajo
znotraj ali zunaj sistema, kjer ima sedež;
56. »uporabnik sistema« pomeni pravno ali fizično osebo,
ki dobavlja v sistem ali ki se ji dobavlja iz sistema;
57. »upravičeni odjemalec« pomeni odjemalca, ki lahko
kupuje plin od dobavitelja po lastni izbiri;
58. »vertikalno integrirano podjetje« pomeni podjetje ali
skupino podjetij plinskega gospodarstva, v katerih lahko nadzor iz 17. točke tega člena izvaja ista oseba ali iste osebe, in
sicer neposredno ali posredno, in v katerih podjetje ali skupina
podjetij opravlja vsaj eno od dejavnosti prenosa, distribucije,
utekočinjanja zemeljskega plina ali skladiščenja in vsaj eno od
dejavnosti pridobivanja ali dobave zemeljskega plina;
59. »virtualna točka« je navidezna točka med vstopnimi
in izstopnimi točkami prenosnega sistema, v kateri se šteje,
da so podjetja plinskega gospodarstva in končni odjemalci v
Republiki Sloveniji izvedli vse transakcije s količinami zemeljskega plina;
60. »vstopne točke« prenosnega sistema so točke, v katerih je prenosni sistem v Republiki Sloveniji povezan s prenosnimi sistemi v sosednjih državah, drugimi prenosnimi sistemi
v Republiki Sloveniji ali dobavnimi viri, skladišči in terminali za
utekočinjen zemeljski plin v Republiki Sloveniji;
61. »zaprta pogodba« je pogodba o dobavi zemeljskega
plina, v kateri je količina dobavljenega zemeljskega plina v relevantnem časovnem obdobju fiksno določena za vsak obračunski interval in za katero se šteje, da je bila v celoti realizirana;
62. »zanesljivost« pomeni zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom in tehnično varnost;
63. »zaprt distribucijski sistem« je od distribucijskega
sistema v lokalni skupnosti izločen distribucijski sistem, ki je
namenjen distribuciji zemeljskega plina na geografsko zaokroženem industrijskem ali poslovnem območju ali območju
za skupne storitve in ki praviloma ne oskrbuje gospodinjskih
odjemalcev na tem območju ter je priključen neposredno na
prenosni sistem na izstopni točki.
2. oddelek: Naloge v javnem interesu in izvajanje
gospodarske javne službe
160. člen
(naloge podjetij plinskega gospodarstva)
(1) Podjetja plinskega gospodarstva morajo v javnem
interesu izvajati naloge, ki se nanašajo na zanesljivost oskrbe,
na rednost, kakovost in ceno oskrbe in na varovanje okolja,
vključno z učinkovito rabo energije, energijo iz obnovljivih virov
in varstvom podnebja.
(2) Podjetja plinskega gospodarstva, ki izvajajo gospodarske javne službe iz tega zakona, morajo zagotoviti:
– trajno in nepretrgano obratovanje sistema okviru omejitev, ki jih določajo stanje tehnike in standardi kakovosti oskrbe;
– varno in zanesljivo obratovanje ter vzdrževanje sistema;
– priključevanje uporabnikov sistema pod splošnimi in
nediskriminatornimi pogoji;
– omogočanje dostopa do sistema pod splošnimi in nediskriminatornimi pogoji;
– zaračunavanje dostopa do sistema po regulirani omrežnini;
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– dolgoročno načrtovanje razvoja sistema;
– druge obveznosti, določene z zakonom ali drugim predpisom;
– zagotavljanje sistema, ki omogoča odjemalcem prosto
izbiro dobavitelja, proizvajalcem in dobaviteljem pa prosto prodajo ter nakup zemeljskega plina.
(3) Ministrstvo, pristojno za energijo, vsaki dve leti obvešča Evropsko komisijo o novih ukrepih za zagotavljanje javnih
storitev, vključno z namenom varstva potrošnikov in okolja,
in o njihovem možnem vplivu na nacionalno in mednarodno
konkurenco.
3. oddelek: Varstvo odjemalcev in potrošnikov
1. pododdelek: Splošne določbe o varstvu odjemalcev
161. člen
(pravica do sklenitve pogodbe z dobaviteljem)
(1) Odjemalci zemeljskega plina, ki so priključeni na prenosni ali distribucijski sistem, imajo pravico do dobave zemeljskega plina na podlagi pogodbe z dobaviteljem, ne glede na
to, v kateri državi članici Evropske unije je dobavitelj registriran.
(2) Dobavitelj mora pred sklenitvijo pogodbe iz prejšnjega odstavka izpolnjevati zahteve glede izravnave odstopanj
in druge zahteve, ki so določene s tem zakonom ter drugimi
predpisi o izvajanju dejavnosti dobave zemeljskega plina v
Republiki Sloveniji.
(3) Za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, ki so priključeni na prenosni ali distribucijski sistem v Republiki Sloveniji, se uporabljajo določbe tega zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov ter splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, ne glede na to, kje je pogodba o dobavi sklenjena.
(4) Operater distribucijskega sistema mora pred priključitvijo na sistem obvestiti odjemalca o njegovih pravicah in obveznostih v zvezi z izbiro dobavitelja in v zvezi z nujno oskrbo,
skladno s tem zakonom.
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(2) Na zahtevo končnega odjemalca ali na podlagi soglasja končnega odjemalca drugi pravni ali fizični osebi mora
operater sistema obvestiti končnega odjemalca oziroma drugo
pravno ali fizično osebo o njegovi porabi plina ter o značilnostih
te porabe. Podatke o tem mora zagotoviti v primernem roku, pri
čemer se upoštevata zmogljivost opreme končnega odjemalca
za merjenje porabe in stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov.
(3) Stroški obvestila iz prejšnjega odstavka morajo ustrezati neposrednim stroškom storitve operaterja. Končnim odjemalcem se stroški obvestila ne smejo zaračunati.
(4) Podrobnejši način obveščanja končnih odjemalcev
o porabi določi operater sistema v sistemskih obratovalnih
navodilih.
164. člen
(zagotavljanje energetske učinkovitosti)
Podjetja plinskega gospodarstva si morajo prizadevati za
zagotavljanje energetske učinkovitosti na način, da skladno s
priporočili agencije optimizirajo porabo zemeljskega plina, zlasti
z nudenjem energetskih storitev upravljanja energije, razvojem
inovativnih formul za oblikovanje cen ali uvajanjem naprednih
merilnih sistemov ali naprednih omrežij, kadar je primerno.
165. člen
(energetski kontrolni seznam)
(1) Dobavitelji so dolžni vsakemu končnemu odjemalcu,
ki mu dobavljajo zemeljski plin, poslati energetski kontrolni
seznam, ki ga vzpostavi Evropska komisija na podlagi dvanajstega odstavka 3. člena Direktive 2009/73/ES, skupaj s podatki
za njegovo uporabo.
(2) Podrobneje uredi način in pogostost pošiljanja energetskega kontrolnega seznama agencija s splošnim aktom. Agencija energetski kontrolni seznam objavi na svoji spletni strani.
2. pododdelek: Zagotavljanje zanesljivosti oskrbe
z zemeljskim plinom

162. člen
(menjava dobavitelja)
(1) Končni odjemalec, ki želi zamenjati dobavitelja, posreduje zahtevo za zamenjavo operaterju sistema, na katerega je
priključen.
(2) V imenu in za račun končnega odjemalca lahko na
podlagi pooblastila zahtevo posreduje tudi novi dobavitelj.
(3) Operater, ki je prejel zahtevo o menjavi dobavitelja,
mora izvesti vse potrebno, da lahko končni odjemalec začne
izvrševati pogodbo o dobavi zemeljskega plina z novim dobaviteljem v 21 dneh od vložitve popolne zahteve. Končnemu
odjemalcu se menjava dobavitelja ne sme zaračunati.
(4) Operater sistema zagotovi odčitek števca ob menjavi.
Stroški, ki jih ima operater sistema z odčitavanjem stanja na
merilni napravi se krijejo iz zneska za meritve. Če dobavitelj v
zvezi z menjavo dobavitelja zahteva izvedbo dodatne meritve,
lahko operater sistema stroške te meritve zaračuna dobavitelju,
skladno s cenikom, ki ga potrdi agencija.
(5) Operater zavrne menjavo dobavitelja v primeru, če
novi dobavitelj ne izpolnjuje zahtev, določenih s tem zakonom
in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter splošnih aktov za
izvrševanje javnih pooblastil.
(6) Končni odjemalec mora prejeti zaključni račun po vsaki
menjavi dobavitelja najkasneje šest tednov po začetku dobave
zemeljskega plina s strani novega dobavitelja.
(7) Podrobnejši način menjave dobavitelja uredi vlada z
uredbo iz 240. člena tega zakona.

166. člen
(splošna določba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe
z zemeljskim plinom)
(1) Zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom se zagotavlja
skladno z Uredbo (EU) št. 994/2010.
(2) Za zagotovitev zanesljive oskrbe na trgu z zemeljskim plinom Republika Slovenija sodeluje z drugimi državami
članicami Evropske unije zaradi spodbujanja regionalne in
dvostranske solidarnosti.
(3) Sodelovanje obsega obveščanje o razmerah, katerih
kratkoročna posledica so ali verjetno bodo resne motnje v
dobavi, ki prizadenejo Republiko Slovenijo in obsegajo zlasti:
a) usklajevanje ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti
oskrbe z zemeljskim plinom;
b) določitev in po potrebi razvoj ali nadgradnjo povezav za
oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom ter
c) pogoje in praktične podrobnosti za medsebojno pomoč.
(4) Ministrstvo, pristojno za energijo, o sodelovanju iz
prejšnjega odstavka obvesti Evropsko komisijo in druge države
članice Evropske unije.
(5) Če je v preteklem koledarskem letu en dobavitelj zagotavljal dobavo zemeljskega plina za končne odjemalce v Republiki Sloveniji, mora v tekočem koledarskem letu zagotavljati
dobavo zemeljskega plina po sklenjenih dobavnih pogodbah iz
vsaj dveh različnih dobavnih virov, pri čemer največji dobavni
vir ne presega 70 % dobavljenih količin tega dobavitelja za
končne odjemalce v Republiki Sloveniji.

163. člen
(obveščanje o porabi)
(1) Operater sistema mora brezplačno periodično obveščati končne odjemalce, ki so uporabniki sistema, na katerem
opravlja dejavnost operaterja sistema, o njihovi porabi zemeljskega plina ter o značilnostih te porabe in sicer tako pogosto,
da lahko sami uravnavajo svojo porabo zemeljskega plina.

167. člen
(imenovanje pristojnega organa iz Uredbe (EU) št. 994/2010)
(1) Pristojni organ iz drugega odstavka 3. člena Uredbe
(EU) št. 994/2010 je agencija.
(2) Agencija lahko posebne naloge iz 2. točke drugega
odstavka 2. člena Uredbe (EU) št. 994/2010 prenese na druge
organe.
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(3) Pristojni organ iz 7. člena Uredbe (EU) št. 994/2010
je agencija, ki glede vsebin iz tega člena odloča v upravnem postopku. Glede postopka obravnave izjeme se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo izvzetja za novo
infrastrukturo.
168. člen
(določitev zaščitenih odjemalcev)
(1) Zaščiteni odjemalci iz 1(a) točke drugega odstavka
2. člena Uredbe (EU) št. 994/2010 so poleg gospodinjskih odjemalcev, ki so priključeni na distribucijski sistem, tudi osnovne
socialne službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni
sistem.
(2) Osnovne socialne službe iz prejšnjega odstavka so
izvajalci:
– zdravstvene dejavnosti, vključno z rehabilitacijo in nego;
– vzgojno-varstvene dejavnosti;
– izobraževalne dejavnosti, vključno z dijaškimi in študentskimi domovi ter univerzitetnimi knjižnicami;
– socialnovarstvene dejavnosti.
(3) O sporih ali je določena oseba zaščiteni odjemalec,
odloča agencija po postopku iz 414. do 419. člena tega zakona.
(4) V pogodbi o dobavi zemeljskega plina se navede ali
je odjemalec zaščiteni odjemalec, ter o tem obvesti operaterja
sistema, na čigar sistem je odjemalec priključen.
169. člen
(nujni ukrepi za zagotavljanje zanesljive oskrbe)
(1) Če zaradi obsega in trajanja izrednih razmer ali drugih okoliščin, zaradi katerih je ogrožena zanesljiva oskrba
zemeljskega plina oziroma je ta oskrba v Republiki Sloveniji
resno motena dalj časa, dobavitelji pa z ukrepi iz Načrta za
izredne razmere iz drugega odstavka 3. člena Uredbe (EU)
št. 994/2010 ne morejo zagotoviti dobave zemeljskega plina
zaščitenim odjemalcem v zadostni količini, morajo operaterji
sistema storiti vse, da pri varnem obratovanju sistema omogočajo prenos in distribucijo za dobavo zemeljskega plina tem
odjemalcem.
(2) Za zagotovitev cilja iz prejšnjega odstavka morajo operaterji sistema pripraviti načrt nujnih ukrepov, ki mora vsebovati
okoliščine za uporabo nujnih ukrepov ter način, čas in obseg
njihove izvedbe, ter mora biti usklajen tudi z Načrtom za izredne razmere, ki ga sprejme agencija, skladno z Uredbo (EU)
št. 994/2010. Ukrepi morajo biti izvedeni nediskriminatorno in
pregledno ter smejo prizadeti odjemalce le toliko, kolikor je
potrebno, da se zagotovi zanesljiva oskrba zaščitenim odjemalcem. Načrt nujnih ukrepov mora operater sistema objaviti
na svoji spletni strani in ga poslati agenciji.
(3) Če zaradi obsega in trajanja izrednih razmer načrtovani nujni ukrepi iz prejšnjega odstavka ne morejo zagotoviti
zanesljive oskrbe zemeljskega plina zaščitenim odjemalcem,
morajo operaterji sistema ne glede na svoje pogodbene obveznosti v razmerju do dobaviteljev, uporabnikov in odjemalcev
v skladu z Načrtom za izredne razmere zmanjšati ali prekiniti
odjem zemeljskega plina na odjemnih mestih posameznih vrst
odjemalcev oziroma njihovih trošil.
(4) Odjemalci, razen gospodinjskih odjemalcev, morajo
operaterju sistema, na katerega sistem so priključeni, sporočiti
podatke o svojih trošilih zaradi izvedbe ukrepa zmanjšanja ali
prekinitve odjema iz prejšnjega odstavka. Če podatki niso
sporočeni, operater sistema odloči na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga, in splošnih značilnosti trošil posamezne
vrste odjemalcev. Obrazce za sporočanje podatkov o trošilih
pripravijo operaterji sistema in jih objavijo na spletnih straneh.
(5) Vrstni red zmanjšanja ali prekinitve odjema zemeljskega plina posameznim vrstam odjemalcev glede na njihova
trošila predpiše agencija v Načrtu za izredne razmere, pri
čemer mora upoštevati način uporabe zemeljskega plina pri
posamezni vrsti odjemalcev, nujnost odjema zemeljskega plina
za zagotavljanje življenja in zdravja ljudi ter vrsto in obseg škode, ki jo pri posamezni vrsti odjemalcev povzroči zmanjšanje
ali prekinitev odjema zemeljskega plina.
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(6) Operater sistema mora o vsakem primeru izvedbe
nujnih ukrepov nemudoma v elektronski obliki in pisno obvestiti
agencijo.
(7) Operater sistema, dobavitelj ali odjemalec zemeljskega plina krije stroške izvedbe nujnih ukrepov oziroma ukrepov
zmanjšanja ali prekinitve odjema iz tretjega odstavka tega člena in nosi škodo, ki mu nastane zaradi tega. V primeru nastopa
višje sile ne nosi odgovornosti za škodo, ki nastane tretjim
osebam zaradi kršitve oziroma neizpolnjevanja pogodbe.
3. pododdelek: Posebne določbe o varstvu gospodinjskih
in malih poslovnih odjemalcev ter drugih uporabnikov sistema
170. člen
(splošno)
(1) Določbe 171. do 176. člena tega zakona se uporabljajo
za gospodinjske odjemalce, določbi 171. in 172. člena tega
zakona pa tudi za male poslovne odjemalce, razen kolikor se nanašajo na obravnavo pritožb iz 175. člena tega zakona. Določba
174. člena tega zakona se uporablja za vse uporabnike sistema.
(2) Dobavitelj ali operater distribucijskega sistema lahko
nediskriminatorno zagotovita pravice, ki so v tem pododdelku
določene za gospodinjske odjemalce, tudi drugim končnim
odjemalcem.
171. člen
(skupna kontaktna točka)
(1) Agencija mora gospodinjskim odjemalcem na enem
mestu omogočiti dostop do informacij glede njihovih pravic,
veljavnih predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil in metod obravnave pritožb iz 175. člena tega zakona,
ki so jim na voljo v primeru spora z dobaviteljem ali operaterjem distribucijskega sistema (v nadaljnjem besedilu: skupna
kontaktna točka).
(2) V skupni kontaktni točki mora agencija zagotoviti dostop najmanj do naslednjih informacij o:
– načinih obravnave pritožb iz prejšnjega odstavka;
– primerjavi veljavnih rednih cenikov zemeljskega plina
za gospodinjske in male poslovne odjemalce, brez primerjave
akcijskih ali paketnih cenikov, in tarifah omrežnine ter splošnoveljavnih pogojih v zvezi z dostopom do teh storitev in njihovo
uporabo;
– načinu pridobitve podatkov o njihovi porabi;
– pravici do menjave dobavitelja;
– pravicah do oskrbe z zemeljskim plinom določene kakovosti po razumni ceni v skladu z veljavnimi predpisi in splošnimi akti;
– pravici do nujne oskrbe iz 176. člena tega zakona.
(3) Dobavitelji morajo za izvajanje nalog iz druge alineje
prejšnjega odstavka na elektronski način, kot ga s splošnim aktom določi agencija, najkasneje z začetkom uporabe spremenjene cene posredovati podatke o spremenjeni ceni agenciji.
(4) Agencija s splošnim aktom določi način elektronskega
posredovanja podatkov za izvajanje nalog iz druge alineje drugega odstavka tega člena, v katerem določi sistem za posredovanje podatkov o cenah in način uporabe sistema oziroma
določi obliko za elektronsko pošiljanje podatkov.
172. člen
(pogodba o dobavi in splošni pogodbeni pogoji)
(1) Pogodba o dobavi zemeljskega plina med gospodinjskim odjemalcem in dobaviteljem zemeljskega plina mora
biti sklenjena v pisni ali elektronski obliki skladno s predpisi o
elektronskem poslovanju.
(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora določati najmanj
naslednje:
– ime in naslov dobavitelja,
– ceno in plačilne pogoje,
– pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbe,
– vrste storitev, ki ji nudi dobavitelj, in ponujeno raven
kakovosti storitev,
– načine pridobivanja podatkov o veljavnih tarifah in stroških vzdrževanja,
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– trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in odpoved
pogodbe ali storitev, ter navedbo, ali je dovoljen brezplačen
odstop od pogodbe,
– dogovore o nadomestilu in povračilu v primeru, da
ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z
nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljenega
zemeljskega plina ali vzdrževalnih storitev,
– način za sprožitev postopkov za obravnavo pritožb v
skladu s 175. členom tega zakona ter
– informacije o pravicah gospodinjskih odjemalcev, vključno z obravnavanjem pritožb iz 175. člena tega zakona in vsemi
informacijami, ki jih morajo dobavitelji pregledno sporočati ob
posredovanju računov in na spletnih straneh.
(3) Gospodinjski odjemalec lahko odstopi od pogodbe o
dobavi brez plačila pogodbene kazni, odškodnine, nadomestila ali kakršnega koli drugega plačila iz naslova odstopa od
pogodbe pred določenim rokom, če odpoved začne učinkovati
najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe.
(4) Zaradi menjave dobavitelja lahko gospodinjski odjemalec od pogodbe o dobavi odstopi brez odpovednega roka.
Če v primeru iz prejšnjega odstavka odstop učinkuje prej kot
eno leto po sklenitvi pogodbe, nosi odjemalec posledice, ki jih
za predčasni odstop od pogodbe o dobavi določa ta pogodba.
(5) Sestavni del pogodbe o dobavi so splošni pogodbeni
pogoji, ki morajo biti pravični in znani vnaprej, dobavitelj pa jih
mora gospodinjskemu odjemalcu zagotoviti pred sklenitvijo
pogodbe, tudi če se pogodbe sklepajo po posrednikih. Splošni
pogodbeni pogoji morajo biti pregledni, objavljeni v jasnem
in razumljivem jeziku ter ne smejo vsebovati nepogodbenih
ovir za uveljavljanje pravic odjemalcev, na primer preobsežno pogodbeno dokumentacijo. Dobavitelj ne sme uporabljati
nepoštenih in zavajajočih načinov prodaje zemeljskega plina.
Dobavitelj mora gospodinjskim odjemalcem zagotoviti pregledne informacije o veljavnih cenah in tarifah ter splošnoveljavnih
pogojih v zvezi z dobavo zemeljskega plina najmanj z objavo
na svoji spletni strani.
(6) Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora dobavitelj neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti
gospodinjskemu odjemalcu najmanj en mesec pred njihovo
uveljavitvijo, če se sprememba nanaša na izpolnjevanje pogodbe z gospodinjskim odjemalcem.
(7) Zaradi spremembe splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka ima gospodinjski odjemalec pravico odstopiti od pogodbe o dobavi zemeljskega plina v roku enega meseca po začetku veljave spremenjenih splošnih pogojev, brez odpovednega
roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni, o čemer ga
mora dobavitelj v obvestilu iz prejšnjega odstavka tudi obvestiti.
(8) Vsako povišanje cene zemeljskega plina mora dobavitelj neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti
vsakemu gospodinjskemu odjemalcu pred iztekom obračunskega obdobja, ki sledi povišanju cene. Določbe prejšnjega
odstavka veljajo tudi za vsako povišanje cene zemeljskega
plina, ki lahko pomeni povišanje plačila za zemeljski plin gospodinjskega odjemalca.
(9) Dobavitelj mora gospodinjskemu odjemalcu ponuditi
možnost široke izbire načinov plačevanja, vključno s sistemom
akontacij, ki morajo biti pravični in odražati verjetno porabo.
Plačilni sistem ne sme povzročiti neupravičenega diskriminiranja odjemalcev, morebitne razlike v ceni in drugih pogojih
plačila pa morajo odražati stroške dobavitelja zaradi različnih
plačilnih sistemov.
(10) Dobavitelj lahko gospodinjskim odjemalcem zaračuna pavšalne stroške poslovanja, ne glede na njihovo poimenovanje v cenikih akcijskih ali paketnih ponudb. Gospodinjskim
odjemalcem ni dovoljeno zaračunati pavšalnih stroškov poslovanja z rednim cenikom. Stroški opomina v primeru zamude
plačila se ne štejejo med pavšalne stroške poslovanja.
173. člen
(obveščanje in dostop do podatkov o porabi)
(1) Operater distribucijskega sistema mora ob priključitvi
na sistem zemeljskega plina obvestiti gospodinjskega odjemalca o njegovih pravicah do oskrbe z zemeljskim plinom določene
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kakovosti po razumni ceni v skladu z veljavnimi predpisi in
splošnimi akti.
(2) Operater distribucijskega sistema mora na zahtevo
gospodinjskega odjemalca ali na podlagi njegovega pooblastila
za vsak primer posebej ali za vse bodoče primere do preklica,
določenemu podjetju plinskega gospodarstva brezplačno omogočiti dostop do podatkov o porabi tega odjemalca. Operater
distribucijskega sistema, ki je odgovoren za obdelavo podatkov,
mora te podatke posredovati podjetju plinskega gospodarstva
v roku petih delovnih dni.
(3) Minister, pristojen za energijo, predpiše obliko za
predstavitev podatkov in postopek, s katerim se dobaviteljem in
odjemalcem zagotovi dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka. Zagotovitve dostopa do podatkov operater distribucijskega
sistema ne sme dodatno zaračunati.
(4) Operater distribucijskega sistema mora gospodinjske
odjemalce, ki so priključeni na distribucijski sistem, na katerem
opravlja dejavnost operaterja sistema, obveščati o dejanski porabi zemeljskega plina in stroških, in sicer najmanj enkrat letno.
Podatke o tem mora zagotoviti v primernem roku, pri čemer se
upoštevata zmogljivost opreme odjemalca za merjenje porabe in
stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov. Te storitve odjemalcem
operater distribucijskega sistema ne sme dodatno zaračunati.
174. člen
(napredni merilni sistemi)
(1) Operater distribucijskega sistema mora gospodinjskim
odjemalcem zagotoviti napredne merilne sisteme, ki spodbujajo
dejavno sodelovanje odjemalcev na trgu dobave zemeljskega
plina.
(2) Vlada predpiše ukrepe in časovni razpored uvajanja
naprednih merilnih sistemov, pri čemer upošteva dolgoročno ekonomsko oceno primernosti oblike, časovnega okvira in
povezanega delovanja naprednih merilnih sistemov za razvoj
notranjega trga z zemeljskim plinom, ki jo izdela agencija.
175. člen
(obravnava pritožb gospodinjskih odjemalcev v zvezi
z dobavo plina)
(1) Dobavitelj zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem mora zagotoviti pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo pritožb odjemalcev.
(2) Za namen iz prejšnjega odstavka dobavitelj sam ali
skupaj z drugimi dobavitelji v okviru združenja imenuje neodvisno in nepristransko osebo ali več oseb, odgovornih za
odločanje o pritožbah, na katere gospodinjski odjemalec naslovi pritožbo v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri
izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina.
(3) Neodvisnost imenovanih oseb se zagotovi z naslednjimi ukrepi:
– imenovana oseba mora imeti znanja, izkušnje in izobrazbo, posebno na pravnem področju, potrebne za reševanje
teh sporov;
– oseba je imenovana za šest let, predčasna razrešitev
je mogoča le v utemeljenih primerih neizpolnjevanja pogojev
iz tega odstavka;
– oseba ne more biti imenovana, če je bila tri leta pred
imenovanjem zaposlena pri istem dobavitelju ali združenju.
(4) Dobavitelj mora pisno ali v drugi primerni obliki zagotoviti gospodinjskemu odjemalcu naslednje informacije:
– natančen opis vrst pritožb, o katerih odloča imenovana
oseba, morebitne omejitev in višine sporne terjatve;
– pravila o dodelitvi pritožbe imenovani osebi, skupaj z
morebitnimi zahtevami za gospodinjskega odjemalca in druga
postopkovna pravila, zlasti glede pisne ali ustne narave postopka, osebne prisotnosti in jezika;
– pravila, ki služijo kot osnova za odločanja o pritožbi;
– vrste odločitev, ki se sprejemajo v postopku iz prvega
odstavka tega člena.
(5) Imenovana oseba mora odločiti o pritožbi v roku dveh
mesecev od prejema pritožbe. Odločitev dobavitelja zavezuje,
če odjemalec v osmih dneh po prejemu odločitve to potrdi s
pisno izjavo. Če se odjemalec z odločitvijo ne strinja, lahko svoj
zahtevek uveljavlja v postopku pred sodiščem.
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(6) Dobavitelj ali združenje iz drugega odstavka tega člena lahko določi sistem povračil in odškodnin, ki jih zagotavlja
odjemalcem za posamezne kršitve svojih obveznosti v zvezi z
dobavo, če je to upravičeno glede na višino škode, težo kršitve
in stopnjo odgovornosti.
(7) Postopek, po katerem imenovana oseba obravnava
pritožbe, mora ustrezati naslednjim načelom:
– obema stranema mora biti omogočeno, da predstavita
svoje argumente ter se seznanita z argumenti nasprotne strani
ali izjavami strokovnjakov;
– enostavnost postopka, kar omogoča odjemalcu, da v
njem sodeluje tudi brez zastopnika;
– brezplačnost postopka;
– imenovana oseba ima pri postopku aktivno vlogo, kar ji
omogoča upoštevanje vseh pomembnih dejstev pri odločanju
o pritožbi;
– odločitev o pritožbi se skupaj z obrazložitvijo posreduje
obema stranema.
(8) Podrobnejša pravila v zvezi z imenovanjem osebe za
obravnavo pritožb, informiranjem gospodinjskih odjemalcev
o reševanju pritožb, sistemom povračil ali odškodnin in s postopkom za obravnavo pritožb določi dobavitelj ali združenje
dobaviteljev in jih javno objavi.
(9) Stroške delovanja imenovane osebe oziroma oseb
mora pokriti dobavitelj oziroma združenje, ki zastopa dobavitelje.
(10) Dobavitelj oziroma združenje, ki zastopa dobavitelje,
vsako leto na svoji spletni strani javno objavi poročilo o rešenih
pritožbah.
176. člen
(ranljivi odjemalci in nujna oskrba)
(1) Operater distribucijskega sistema ne sme ranljivega
odjemalca odklopiti oziroma mu omejiti odjem zemeljskega
plina pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge
podobne okoliščine) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja
življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo.
(2) Stroške odjema zemeljskega plina ranljivih odjemalcev
nosi operater distribucijskega sistema do takrat, ko jih plača
ranljivi odjemalec.
(3) Stroški iz prejšnjega odstavka, ki jih operater distribucijskega sistema ne more izterjati od ranljivega odjemalca, so
upravičeni stroški tega operaterja.
(4) Operater distribucijskega sistema mora odjemalca
pred odklopom obvestiti o možnosti nujne oskrbe, o dokazilih,
ki jih mora odjemalec predložiti operaterju, da mu operater
odobri nujno oskrbo, in o rokih, v katerih je treba ta dokazila
predložiti. Podrobnejšo ureditev varstva ranljivih odjemalcev
v zvezi z zagotavljanjem nadaljnje dobave zemeljskega plina
določi operater distribucijskega sistema v sistemskih obratovalnih navodilih.
II. poglavje: PRENOS, SKLADIŠČENJE IN UZP
1. oddelek: Gospodarska javna služba dejavnost
operaterja prenosnega sistema
177. člen
(gospodarska javna služba)
(1) Dejavnost operaterja prenosnega sistema je obvezna
državna gospodarska javna služba.
(2) Gospodarska javna služba dejavnost operaterja prenosnega sistema obsega:
– izvajanje prenosa;
– varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje prenosnega sistema;
– razvoj sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema, zahtev varnega in zanesljivega obratovanja
sistema in usmeritev razvojnega načrta operaterja prenosnega
sistema iz 30. člena oziroma 200. člena tega zakona;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti prenosnega sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop
do sistema;
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– zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z
ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo sistema;
– zagotavljanje sistemskih storitev;
– ugotavljanje in obračunavanje izravnave odstopanj odjema in oddaje zemeljskega plina od napovedi;
– posredovanje kateremu koli drugemu operaterju prenosnega sistema, operaterju skladiščnega sistema, operaterju
sistema za UZP in operaterju distribucijskega sistema dovolj
informacij, da se lahko zagotovita prenos in skladiščenje zemeljskega plina, ki bosta združljiva z varnim in učinkovitim
obratovanjem povezanega sistema;
– pravočasno zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do sistema;
– vzpostavitev in nadzor mehanizmov za upravljanje pretokov in izravnave odstopanj v omrežju, opredeljenih v sistemskih obratovalnih navodilih prenosnega omrežja zemeljskega
plina;
– napoved porabe zemeljskega plina ter potrebnih virov
z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem
varčevalnih ukrepov pri uporabnikih sistema;
– nediskriminatorno obravnavanje posameznih uporabnikov sistema ali vrst uporabnikov sistema, posebno ne v korist
svojih povezanih podjetij;
– druge naloge, določene z zakonom, predpisom in splošnim aktom za izvrševanje javnih pooblastil;
– organiziranje izravnalnega trga zemeljskega plina.
(3) Gospodarsko javno službo dejavnost operaterja prenosnega sistema izvaja operater prenosnega sistema, ki pridobi koncesijo in izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 178. člena
tega zakona.
(4) Operater prenosnega sistema je dolžan vzpostaviti
zadostno čezmejno zmogljivost za vključitev evropske prenosne infrastrukture, prilagojene vsem ekonomsko upravičenim
in tehnično izvedljivim zahtevam po zmogljivosti, upoštevaje
zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom.
(5) Operaterji prenosnih sistemov nabavljajo energijo, ki
jo potrebujejo za opravljanje svojih dejavnosti, po preglednih,
nediskriminatornih in tržno zasnovanih postopkih.
178. člen
(način izvajanje gospodarske javne službe dejavnost
operaterja prenosnega sistema)
(1) Za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema Republika Slovenija kot koncedent
podeli koncesijo za celotno območje Republike Slovenije, in
sicer za obdobje največ 35 let.
(2) Za koncesijo iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno podeljevati posebnih ali izključnih pravic.
(3) Dejavnost operaterja prenosnega sistema lahko izvaja
koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima v lasti prenosni sistem,
– ima certifikat operaterja prenosnega sistema in
– je imenovan za operaterja prenosnega sistema.
(4) Če lastnik prenosnega sistema ne izpolnjuje pogojev
za izvajanje dejavnosti operaterja prenosnega sistema iz prejšnjega odstavka, mora najkasneje v enem letu od veljavnosti
uporabnega dovoljenja za prenosni sistem, izpolniti te pogoje,
sicer se uporabi 210. člen tega zakona o ukrepih v primeru prenehanja izvajanja dejavnosti operaterja prenosnega sistema.
(5) Vlada z uredbo predpiše podrobnejša pravila načina
izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema.
179. člen
(podelitev koncesije)
(1) Glede podelitve koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe dejavnost operaterja prenosnega sistema se
uporabljajo predpisi o gospodarskih javnih službah in o javno-zasebnem partnerstvu, če ni s tem zakonom posamezno
vprašanje urejeno drugače.
(2) V koncesijskem aktu, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, se določijo splošni, pregledni, nediskriminatorni in sorazmerni pogoji, ki jih mora izpolnjevati pravna ali
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fizična oseba za pridobitev koncesije. Lastništvo prenosnega
sistema oziroma njegovega dela, certifikat operaterja prenosnega sistema in imenovanje za operaterja prenosnega sistema ni pogoj za pridobitev koncesije. Če koncedent omogoči
koncesionarju pridobitev stvarnih pravic na nepremičninah v
lasti države ali drugih ugodnosti v zvezi z izvajanjem koncesije,
mora te ugodnosti nuditi vsakemu koncesionarju pod enakimi
pogoji.
(3) Koncesijo lahko pridobi vsaka pravna ali fizična oseba,
ustanovljena v državi članici Evropske unije.
(4) O podelitvi koncesije odloči na zahtevo stranke vlada z
odločbo. Za podelitev koncesije se ne izvede postopek javnega
razpisa ali drug konkurenčni postopek, določen s predpisi o javno-zasebnem partnerstvu. Za postopek izdaje odločbe iz tega
odstavka se uporabljajo tudi določbe zakona, ki ureja storitve
na notranjem trgu.
(5) O razlogih za zavrnitev podelitve koncesije mora ministrstvo, pristojno za energijo, v 30 dneh po dokončnosti
odločbe, s katero je podelitev koncesije zavrnjena, obvestiti
Evropsko komisijo.
(6) Po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije skleneta
koncesionar in koncedent koncesijsko pogodbo.
180. člen
(financiranje gospodarske javne službe)
(1) Dejavnost operaterja prenosnega sistema se financira
iz omrežnine in iz drugih prihodkov za izvajanje gospodarske
javne službe.
(2) Med druge prihodke iz prejšnjega odstavka spadajo
tudi prihodki iz avkcij zaradi prezasedenosti čezmejnih vodov.
181. člen
(gradnja in obratovanje prenosnega sistema)
(1) V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo
objekta ali naprave, ki je del prenosnega sistema, lahko kot
investitor nastopa koncesionar gospodarske javne službe, ki
opravlja dejavnost operaterja prenosnega sistema ali tretja
osebe na podlagi b) točke petega odstavka 201. člena tega
zakona.
(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za izdajo uporabnega dovoljenja ali drugega posamičnega akta, s katerim je
dovoljeno obratovanje objekta ali naprave, ki je del prenosnega
sistema.
(3) Ministrstvo, pristojno za energijo, v 30 dneh po dokončnosti odločbe državnega organa, organa lokalne skupnosti
ali nosilca javnih pooblastil, s katerimi je bilo koncesionarju
gospodarske javne službe dejavnost operaterja prenosnega
sistema onemogočena izvedba investicije oziroma obratovanje objekta ali naprave, ki je del prenosnega sistema, obvesti
Evropsko komisijo.
2. oddelek: Ločevanje prenosnih sistemov in operaterjev
prenosnih sistemov
1. pododdelek: Lastniška ločitev
182. člen
(lastnina prenosnega sistema)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki ima v lasti prenosni sistem,
mora v skladu s tem zakonom izvajati dejavnost operaterja
prenosnega sistema. Druga oseba, razen operater prenosnega
sistema, ne sme imeti deloma ali v celoti v lasti prenosnega
sistema, na katerem ta operater prenosnega sistema izvaja
dejavnost operaterja prenosnega sistema, razen, če ni v tem
delu zakona drugače določeno.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka je izpolnjena, če dve
ali več pravnih ali fizičnih oseb, ki imajo v lasti prenosni sistem,
ustanovijo skupno podjetje, ki deluje kot operater prenosnega
sistema v dveh ali več državah članicah Evropske unije. Drugo
podjetje ne more biti udeleženo v skupnem podjetju, razen če
je bilo certificirano kot neodvisni operater prenosnega sistema. Lastnika ali lastniki prenosnega sistema, ki so ustanovili
skupno podjetje, morajo izpolnjevati pogoje iz 183., 185. in

Št.

17 / 7. 3. 2014 /

Stran

1823

186. člena tega zakona ali pogoje za neodvisnega operaterja
prenosnega sistema iz 189. člena tega zakona.
183. člen
(prepovedi za proizvajalce, dobavitelje, operaterje sistema
ter osebe, ki jih nadzirajo)
(1) Ista pravna ali fizična oseba oziroma iste pravne ali
fizične osebe ne smejo:
– izvajati neposrednega ali posrednega nadzora iz
17. točke 159. člena tega zakona nad podjetjem, ki opravlja
dejavnost proizvodnje ali dobave, in hkrati ne smejo izvajati
neposrednega ali posrednega nadzora iz 17. točke 159. člena
tega zakona nad operaterjem prenosnega sistema ali prenosnim sistemom ali uveljavljati pravice nad njima ali
– izvajati neposrednega ali posrednega nadzora iz
17. točke 159. člena tega zakona nad operaterjem prenosnega sistema ali prenosnim sistemom in hkrati ne smejo izvajati
neposrednega ali posrednega nadzora iz 17. točke 159. člena
tega zakona nad podjetjem, ki opravlja dejavnost proizvodnje
ali dobave, ali uveljavljati pravice nad njim.
(2) Za podjetje, ki opravlja katero koli dejavnost proizvodnje ali dobave iz prejšnjega odstavka se šteje tudi podjetje, ki
opravlja katero koli dejavnost proizvodnje in dobave v smislu
drugega dela tega zakona, ki ureja električno energijo. Za
operaterja prenosnega sistema in prenosni sistem iz prejšnjega
odstavka se štejeta tudi sistemski operater in prenosni sistem v
smislu drugega dela tega zakona, ki ureja električno energijo.
(3) Ista pravna ali fizična oseba oziroma osebe ne morejo
imenovati članov nadzornega sveta, uprave ali organov, ki
pravno zastopajo podjetje, pri operaterju prenosnega sistema
ali prenosnem sistemu in hkrati ne smejo izvajati neposrednega
ali posrednega nadzora iz 17. točke 159. člena tega zakona ali
uveljavljati pravic nad podjetjem, ki opravlja dejavnost proizvodnje ali dobave.
(4) Določbe tega člena ne pomenijo odstopa od zahteve
iz prvega odstavka 182. člena tega zakona.
184. člen
(opredelitev pravic)
Pravice iz prvega in tretjega odstavka prejšnjega člena
vključujejo zlasti:
a) pravico do izvrševanja glasovalnih pravic,
b) pravico do imenovanja članov nadzornega sveta, uprave ali organov, ki pravno zastopajo podjetje, ali
c) pravico na poslovnem deležu, ki presega polovico
osnovnega kapitala ali delnic družbe.
185. člen
(prepovedi glede članstva v organih)
Ista pravna ali fizična oseba ne sme biti hkrati:
– član uprave, nadzornega sveta ali drugega organa, ki je
zakoniti zastopnik podjetja, pri operaterju prenosnega sistema
ali osebi, ki ima v lasti prenosni sistem, ali predstavnik v zvezi z
lastniškim upravljanjem prenosnega sistema električne energije
ali prenosnega sistema zemeljskega plina in
– član uprave, nadzornega sveta ali drugega organa, ki je
zakoniti zastopnik podjetja, ki izvaja dejavnost proizvodnje ali
dobave zemeljskega plina ali električne energije.
186. člen
(posebna določba v primeru državnega lastništva)
Če je oseba iz 183. ali 185. člena tega zakona Republika
Slovenija ali druga država članica Evropske unije, lokalna
skupnost ali organ teh oseb, se šteje, da so zahteve iz 183. in
185. člena tega zakona izpolnjene, če dva ločena organa teh
oseb izvajata nadzor iz 17. točke 159. člena tega zakona nad
operaterjem prenosnega sistema ali prenosnim sistemom in
nad podjetjem, ki opravlja dejavnost na področju proizvodnje
ali dobave.
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(dolžnost ukrepanja za odpravo razlogov, ki predstavljajo
kršitve prepovedi)
(1) Oseba, pri kateri nastane razlog, ki predstavlja kršitev
v zvezi z zahtevami iz 182., 183., 185. ali 186. člena tega zakona, mora takoj ukreniti vse potrebno, da se razlog odpravi,
ter o nastanku razloga in ukrepih obvestiti agencijo.
(2) Operater prenosnega sistema mora obvestiti agencijo
po prejšnjem odstavku, takoj ko izve za razlog, ki predstavlja
kršitev v zvezi z zahtevami iz 182., 183., 185. ali 186. člena
tega zakona, in pri tem ukreniti, kar more, da se razlog odpravi.
(3) Operater prenosnega sistema mora agencijo obvestiti
tudi o vsaki načrtovani transakciji, zaradi katere bi lahko bila
potrebna ponovna proučitev izpolnjevanja zahtev iz 182., 183.,
185. ali 186. člena tega zakona.
(4) Agencija nadzira izpolnjevanje v zvezi z zahtevami iz
182., 183., 185. in 186. člena tega zakona. Če pri nadzoru ugotovi, da je pri določeni osebi nastal razlog, ki predstavlja kršitev
teh zahtev, opozori osebo na razlog in na dolžnost ukrepanja
po prvem oziroma drugem odstavku tega člena.
188. člen
(ukrepi agencije)
(1) Če v razumnem času, ki ni krajši od enega in ne
daljši od šest mesecev od dne, ko je bila agencija obveščena
o razlogu po prvem, drugem ali tretjem odstavku prejšnjega
člena ali ko je agencija opozorila na razlog po četrtem odstavku prejšnjega člena, razlog v zvezi z zahtevami iz 182.,
183., 185. ali 186. člena tega zakona ni odpravljen, agencija
z odločbo:
– prepove izvrševanje glasovalnih pravic ali izvrševanje
lastniških upravičenj v zvezi z upravljanjem manj od polovičnega lastniškega deleža v nasprotju s 183. členom tega
zakona;
– naloži prodajo deleža na osnovnem kapitalu ali lastniškega deleža na prenosnem sistemu, kolikor presega delež, ki
ne predstavlja kršitve 183. člena tega zakona;
– ugotovi, da je bil član uprave, nadzornega sveta ali
drugega organa, ki zastopa podjetje, imenovan v nasprotju s
tem zakonom, ali da je bila oseba, ki predstavlja lastnika prenosnega sistema, pooblaščena v nasprotju s tem zakonom ter
pristojnemu organu predlaga uvedbo postopka za razrešitev
ali odvzem pooblastila;
– prepove izvrševanje posrednega ali neposrednega nadzora iz 17. točke 159. člena tega zakona.
(2) Agencija lahko z odločbo naloži enega ali več ukrepov
iz prejšnjega odstavka, vendar v obsegu, kolikor je to nujno
potrebno, da se odpravi razlog kršitve zahtev iz 182., 183., 185.
ali 186. člena tega zakona.
(3) Če je odločbo iz prvega odstavka tega člena treba
izvršiti s prisilo, ne glede na zakon, ki ureja splošni upravni postopek, posamična denarna kazen v postopku izvršbe s prisilo
ne sme presegati 100.000 eurov.
(4) Če z ukrepi iz tega člena ni mogoče odpraviti razloga
kršitve z zahtevami iz 182., 183., 185. ali 186. člena tega zakona, začne agencija postopek preizkusa pogojev za certifikat.
2. pododdelek: Neodvisni operater prenosnega sistema
189. člen
(izjema od lastniškega ločevanja)
(1) Ne glede na 182., 183. in 185. člen tega zakona mora
operater prenosnega sistema, ki deluje kot vertikalno integrirano podjetje, ki je imelo 3. septembra 2009 v lasti prenosni
sistem, izpolnjevati zahteve iz 189. do 202. člena tega zakona.
(2) Podjetja, ki opravljajo dejavnost proizvodnje ali dobave, ne smejo prevzeti neposrednega ali posrednega nadzora
iz 17. točke 159. člena tega zakona ali uveljavljati pravic iz
184. člena tega zakona nad operaterji prenosnega sistema, ki
delujejo na podlagi 182. do 188. člena tega zakona.
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190. člen
(pravni status, identiteta in dejavnost neodvisnega operaterja
prenosnega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema mora imeti pravno obliko delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo ali komanditne družbe.
(2) Dejavnost operaterja prenosnega sistema obsega naslednje naloge:
a) zastopanje operaterja prenosnega sistema v pravnem
prometu in v kakršnih koli komunikacijah z agencijo, drugimi
regulativnimi organi ter tretjimi osebami;
b) zastopanje operaterja prenosnega sistema v Evropski
mreži operaterjev prenosnih sistemov za zemeljski plin (ENTSO za plin);
c) odločanje o dostopu do sistema in izvrševanje dejanj,
potrebnih za njegovo izvajanje, pri čemer ne diskriminira posameznih uporabnikov sistema ali vrst uporabnikov sistema,
posebno ne v korist svojih povezanih podjetij;
č) pobiranje vseh plačil v zvezi s prenosnim sistemom;
d) obratovanje, vzdrževanje in razvoj varnega, učinkovitega in ekonomičnega prenosnega sistema;
e) načrtovanje naložb za zagotovitev dolgoročne zmogljivosti sistema, da zadosti razumnemu povpraševanju in zanesljivosti oskrbe;
f) vzpostavitev ustreznih družb, tudi z enim ali več operaterji prenosnih sistemov, borzami zemeljskega plina in drugimi
ustreznimi akterji za napredek pri vzpostavljanju regionalnih
trgov ali olajšanje procesa liberalizacij;
g) opravljanje skupnih storitev, tudi pravnih, računovodskih in informacijskih storitev, ter
h) druge naloge, ki jih določa ta zakon za operaterja prenosnega sistema.
(3) Operater prenosnega sistema ne sme v firmi družbe,
v celostni podobi podjetja, v komunikacijah, pri trženju blagovne znamke in na objektih delovati tako, da ustvarja zmedo v
zvezi z ločeno identiteto vertikalno integriranega podjetja ali
njegovega dela.
(4) Ne glede na pravno obliko družbe, ki je operater prenosnega sistema, mora imeti ta družba organe, kot jih zakon, ki ureja
gospodarske družbe, določa za delniško družbo. Če ta zakon
ne določa drugače, se za vlogo, naloge in odgovornost organov
operaterja prenosnega sistema, smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, o organih delniške družbe.
(5) Operater prenosnega sistema ne sme imeti enotirnega
sistema upravljanja v smislu zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(6) Družbeniki operaterja prenosnega sistema ne smejo
neposredno upravljati družbe ali voditi njenih poslov.
191. člen
(sredstva, oprema in osebje operaterja prenosnega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema mora imeti človeške,
tehnične, fizične in finančne vire, potrebne za izpolnjevanje
svojih obveznosti in za opravljanje dejavnosti prenosa zemeljskega plina.
(2) Operater prenosnega sistema mora imeti v celoti v
lasti prenosni sistem in druga sredstva, potrebna za opravljanje
dejavnosti prenosa zemeljskega plina. Druga oseba ne sme
imeti deloma ali v celoti v lasti prenosni sistem, na katerem
ta operater prenosnega sistema izvaja dejavnost operaterja
prenosnega sistema.
(3) Osebje, potrebno za izvajanje dejavnosti prenosa
zemeljskega plina, vključno z opravljanjem vseh nalog družbe,
mora biti zaposleno pri operaterju prenosnega sistema.
(4) Del vertikalno integriranega podjetja ne sme drugemu
delu podjetja dajati ali zagotavljati osebja, zanj opravljati storitev, najemati osebja, zaposlenega v drugem delu tega podjetja,
ali opravljati storitev, ki jih opravlja drugi del podjetja.
(5) Operater prenosnega sistema lahko opravlja storitve
za vertikalno integrirano podjetje, če:
a) opravljanje teh storitev ni diskriminatorno do uporabnikov sistema, je vsem uporabnikom sistema na voljo pod enakimi pogoji, pogoji pa ne omejujejo, izkrivljajo ali onemogočajo
konkurence pri proizvodnji ali dobavi, in
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b) je k pogojem za opravljanje teh storitev agencija dala
soglasje pred začetkom opravljanja storitev.
(6) Operater prenosnega sistema ne sme deliti sistemov
ali opreme informacijske tehnologije, fizičnih prostorov in sistemov za varnostni dostop z drugim delom vertikalno integriranega podjetja ali jih uporabljati skupaj z njim, ter ne sme imeti
istih svetovalcev ali zunanjih izvajalcev za sisteme ali opremo
informacijske tehnologije in sisteme za varnostni dostop.
192. člen
(finančni viri in finančna neodvisnost operaterja
prenosnega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema zagotavlja finančna in
druga sredstva, potrebna za ustrezno in učinkovito opravljanje dejavnosti operaterja prenosnega sistema ter za razvoj in vzdrževanje učinkovitega, varnega in ekonomičnega prenosnega sistema.
(2) Brez poseganja v odločitve nadzornega organa iz
196. člena tega zakona mora vertikalno integrirano podjetje operaterju prenosnega sistema dati na voljo ustrezne finančne vire
za naložbene projekte in za nadomestitev obstoječih sredstev v
zadostnem času in na zahtevo operaterja prenosnega sistema.
(3) Operater prenosnega sistema obvesti agencijo o finančnih virih iz prejšnjega odstavka.
(4) Brez poseganja v odločitve nadzornega organa iz
196. člena tega zakona mora imeti operater prenosnega sistema pooblastilo za pridobivanje denarja na trgu kapitala, zlasti
z izposojanjem in povečanjem kapitala. Ne glede na zakon, ki
ureja gospodarske družbe, odločitev o najemu posojila ali izdaji dolžniških vrednostnih papirjev sprejme uprava operaterja
prenosnega sistema, odločitev o povečanju kapitala operaterja
prenosnega sistema pa nadzorni organ iz 196. člena tega
zakona.
(5) Operater prenosnega sistema mora imeti neodvisno
od vertikalno integriranega podjetja dejanske pravice sprejemanja odločitev v zvezi s sredstvi, potrebnimi za obratovanje,
vzdrževanje ali razvoj sistema. Brez poseganja v odločitve nadzornega organa iz 196. člena tega zakona sprejema odločitve
v zvezi s sredstvi, potrebnimi za obratovanje, vzdrževanje ali
razvoj sistema, uprava operaterja prenosnega sistema samostojno v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti.
(6) Računovodske izkaze operaterja prenosnega sistema
revidira revizor, ki ne revidira vertikalno integriranega podjetja
ali njegovega dela.
193. člen
(komercialna, finančna in kapitalska razmerja v vertikalno
integriranem podjetju)
(1) Komercialna in finančna razmerja med vertikalno integriranim podjetjem in operaterjem prenosnega sistema, morajo
biti v skladu s tržnimi pogoji. Posojila operaterja prenosnega
sistema vertikalno integriranemu podjetju niso dovoljena.
(2) Operater prenosnega sistema mora voditi evidenco
komercialnih in finančnih razmerij iz prejšnjega odstavka ter
agenciji na zahtevo omogočiti dostop do njih.
(3) Operater prenosnega sistema mora predložiti agenciji
v soglasje komercialne in finančne pogodbe ali sporazume z
vertikalno integriranim podjetjem.
(4) Pogodba ali sporazum iz prejšnjega odstavka, h kateremu ni dala soglasja agencija, je ničen.
(5) Hčerinska podjetja vertikalno integriranega podjetja,
ki opravljajo dejavnost proizvodnje ali dobave, ne smejo neposredno ali posredno imeti v lasti delnic ali deležev operaterja
prenosnega sistema.
(6) Operater prenosnega sistema ne sme imeti neposredno ali posredno v lasti delnic ali deležev hčerinskega podjetja
vertikalno integriranega podjetja, ki opravljajo dejavnost proizvodnje ali dobave, ter ne sme prejemati dividend tega podjetja
in ne sme imeti drugih finančnih koristi od tega podjetja.
194. člen
(neodvisnost delovanja operaterja prenosnega sistema)
(1) Splošna struktura upravljanja in akt o ustanovitvi oziroma statut družbe operaterja prenosnega sistema morata za-
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gotavljati dejansko neodvisnost operaterja prenosnega sistema
v skladu s 189. do 202. členom tega zakona.
(2) Vertikalno integrirano podjetje ne sme neposredno ali
posredno po svojih predstavnikih v organih operaterja prenosnega sistema določati ravnanja operaterja prenosnega sistema pri dejavnostih in upravljanju sistema ter zagotavljanju
konkurenčnosti tega delovanja ali pri dejavnostih, potrebnih
za pripravo desetletnega načrta za razvoj omrežja na podlagi
200. člena tega zakona.
(3) Operater prenosnega sistema mora pri opravljanju
nalog iz tega zakona ter pri upoštevanju prvega odstavka
13. člena, a) točke prvega odstavka 14. člena, drugega, tretjega in petega odstavka 16. člena, šestega odstavka 18. člena ter
prvega odstavka 21. člena Uredbe (ES) št. 715/2009 različne
osebe ali subjekte obravnavati brez diskriminacije ter ne sme
omejevati, izkrivljati ali preprečevati konkurence na področju
proizvodnje ali dobave.
(4) Vertikalno integrirano podjetje se mora vzdržati dejanj, ki operaterja prenosnega sistema ovirajo pri izpolnjevanju
obveznosti iz tega zakona ali nanj vplivajo, ter od operaterja
prenosnega sistema ne sme zahtevati, da mora od vertikalno
integriranega podjetja pridobiti dovoljenje za izpolnjevanje teh
obveznosti.
(5) Uprava operaterja prenosnega sistema samostojno
v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti sprejema potrebne
odločitve in izvršuje potrebna dejanja za zagotavljanje neodvisnega ravnanja operaterja prenosnega sistema.
195. člen
(neodvisnost osebja)
(1) Odločitve v zvezi z imenovanjem, plačilom in prenehanjem mandata članov uprave operaterja prenosnega sistema
sprejema nadzorni organ operaterja prenosnega sistema iz
196. člena tega zakona.
(2) Nadzorni organ mora pisno obvestiti agencijo o vsakem imenovanju, prenehanju mandata ali drugih odločitvah o
pogojih za mandat članov uprave operaterja prenosnega sistema in oseb, odgovornih za izvršno upravljanje, njegovo trajanje
in prenehanje, ter o razlogih za vsak predlog za prenehanje
mandata teh oseb.
(3) Odločitev nadzornega organa iz prvega odstavka tega
člena učinkuje, če ji agencija v treh tednih po prejemu obvestila
o odločitvi ne nasprotuje.
(4) Agencija lahko nasprotuje odločitvi iz prvega in drugega odstavka tega člena, če se pojavijo dvomi o:
a) strokovni neodvisnosti osebe, imenovane za člana
uprave, ali
b) upravičenosti predčasnega prenehanja mandata.
(5) Za osebo, pristojno za upravljanje posameznega področja in člana uprave operaterja prenosnega sistema je lahko
imenovana oseba, ki v obdobju treh let pred imenovanjem
ni imela strokovne funkcije ali odgovornosti, neposrednega
ali posrednega interesa ali poslovnega odnosa z vertikalno
integriranim podjetjem ali njegovim delom, delničarji oziroma
družbeniki s kontrolnim deležem, razen z operaterjem prenosnega sistema.
(6) Prejšnji odstavek se uporablja za večino oseb, pristojnih za upravljanje, in večino članov uprave operaterja
prenosnega sistema. Za preostale člane uprave operaterja
prenosnega sistema se uporablja zahteva, da v obdobju šest
mesecev pred njihovim imenovanjem niso opravljali nobene
vodstvene ali druge pomembne dejavnosti v vertikalno integriranem podjetju.
(7) Osebe, pristojne za upravljanje, člani uprave ter zaposleni pri operaterju prenosnega sistema ne smejo imeti druge
poklicne funkcije ali odgovornosti, neposrednega ali posrednega interesa v delu vertikalno integriranega podjetja, ki ni
operater prenosnega sistema, od njega ne smejo pridobivati
finančnih koristi ali imeti poslovnega odnosa z njegovimi delničarji oziroma družbeniki s kontrolnim deležem.
(8) Plačilo oseb, odgovornih za upravljanje, in članov
uprave ter zaposlenih pri operaterju prenosnega sistema ne
sme biti odvisno od dejavnosti ali rezultatov vertikalno integriranega podjetja, ki ni operater prenosnega sistema.
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(9) Predsednik ali član uprave oziroma druga oseba,
odgovorna za upravljanje posameznega področja operaterja
prenosnega sistema, ki ima časovno omejen mandat, lahko
zoper odločitev operaterja prenosnega sistema ali njegovega
organa, s katero ji je predčasno prenehal mandat, zahteva
varstvo v sporu pred agencijo. O zahtevi za pravno varstvo
zaradi predčasnega prenehanja mandata odloča agencija po
postopku, določenem v 414. do 419. členu tega zakona.
(10) Osebe, odgovorne za upravljanje posameznega področja, in člani uprave operaterja prenosnega sistema vsaj
štiri leta po koncu svojega mandata pri operaterju prenosnega
sistema ne smejo imeti poklicne funkcije, odgovornosti ali interesa v delu vertikalno integriranega podjetja, ki ni operater
prenosnega sistema, in ne smejo imeti poslovnega odnosa z
njegovimi delničarji oziroma družbeniki s kontrolnim deležem.
(11) Delničarji oziroma družbeniki s kontrolnim deležem
v smislu petega, sedmega in desetega odstavka tega člena so
oseba ali osebe, katerih delež glasovalnih pravic posamično
ali skupaj dosega prevzemni prag v smislu zakona, ki ureja
prevzeme.
(12) Peti do enajsti odstavek tega člena se uporabljajo za
osebe, ki skrbijo za izvršno upravljanje operaterja prenosnega
sistema, in osebe, ki tem osebam neposredno poročajo o zadevah, povezanih z obratovanjem, vzdrževanjem in razvojem
omrežja.
(13) Odločitve iz sedmega in osmega odstavka 196. člena
tega zakona sprejema uprava operaterja prenosnega sistema
samostojno v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti.
196. člen
(nadzorni organ)
(1) Operater prenosnega sistema mora imeti nadzorni
organ, oblikovan skladno s tem členom.
(2) Nadzorni organ je nadzorni svet operaterja prenosnega sistema. Nadzorni svet lahko izvršuje naloge in pristojnosti
nadzornega sveta po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če
to ni v nasprotju z določbami tega zakona ali uredb Evropske
unije.
(3) Nadzorni organ sestavljajo naslednji člani:
– predstavniki vertikalno integriranega podjetja ali predstavniki podjetja, za katerega po zakonu, ki ureja prevzeme,
velja domneva, da deluje usklajeno z vertikalno integriranim
podjetjem;
– predstavniki delničarjev tretjih strani skladno s pravili
akta operaterja prenosnega sistema;
– predstavniki delavcev v skladu z zakonom, ki ureja
sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(4) Glede odločitve o predčasnem prenehanju mandata
predsednika ali člana nadzornega organa se uporablja b) točka
četrtega odstavka 195. člena tega zakona.
(5) Vsaj za predsednika, njegove namestnike in toliko
drugih članov nadzornega organa, da skupaj s predsednikom
in njegovimi namestniki tvorijo več kot polovico vseh članov
nadzornega organa, se uporabljajo drugi, tretji, peti in sedmi do
enajsti odstavek 195. člena tega zakona. Vsi člani nadzornega
organa morajo varovati tajnost poslovno občutljivih podatkov, ki
jih dobijo na podlagi članstva v nadzornem organu.
(6) Nazorni organ sprejema odločitve, ki lahko bistveno
vplivajo na vrednost sredstev delničarjev v okviru operaterja
prenosnega sistema, zlasti naslednje odločitve v zvezi z:
– odobritvijo letnih in dolgoročnejših finančnih načrtov,
– stopnjo zadolževanja operaterja prenosnega sistema in
– določitvijo zneska dividend, ki se razdeli delničarjem.
(7) Odločitve, ki so v pristojnosti nadzornega organa, ne
smejo vključevati odločitev, povezanih z rednim poslovanjem
in vsakodnevnimi dejavnostmi operaterja prenosnega sistema
in upravljanjem omrežja, vključno s sklepanjem pravnih poslov
v zvezi s tem in sprejemanjem odločitev za njihovo izvrševanje.
(8) Nadzorni organ ne sme sprejemati odločitev, ki bi
vplivale na dejavnosti, ki so potrebne za pripravo desetletnega
razvojnega načrta omrežja v skladu z 200. členom tega zakona, ali bi bile povezane z njimi.
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197. člen
(program za zagotavljanje skladnosti)
(1) Operater prenosnega sistem mora pripraviti program
za zagotavljanje skladnosti, ki določa cilje in ukrepe za preprečevanje diskriminatornega ravnanja in določa obveznosti, ki jih
morajo zaposleni izpolniti za uresničitev teh ciljev.
(2) K programu za zagotavljanje skladnosti mora pred
začetkom njegove uporabe dati soglasje agencija.
(3) Operater prenosnega sistema mora zagotoviti izvajanje programa za zagotavljanje skladnosti in spremljanje njegovega izpolnjevanja. Sistem in ukrepi za izvajanje programa
in spremljanje njegovega izpolnjevanja morajo biti sestavni del
programa.
(4) Brez poseganja v pristojnosti agencije, izvajanje programa za zagotavljanje skladnosti neodvisno spremlja nadzornik za skladnost v skladu s 198. in 199. členom tega zakona.
(5) Kadar operater prenosnega sistema sodeluje pri skupnem podjetju iz 182. člena tega zakona, oblikuje in izvaja
program za zagotavljanje skladnosti skupno podjetje. Program
za zagotavljanje skladnosti določa obveznosti, ki jih morajo zaposleni v skupnem podjetju izpolniti za uresničitev cilja
preprečitve diskriminatornega in protikonkurenčnega ravnanja. Program iz prejšnjega stavka odobri ACER in se zanj ne
uporablja drugi odstavek tega člena. Upoštevanje zastavljenih
ciljev programa neodvisno spremljajo nadzorniki za skladnost
v skupno podjetje vključenih operaterjev prenosnih sistemov.
198. člen
(nadzornik za skladnost)
(1) Nadzorni organ operaterja prenosnega sistema mora
imenovati nadzornika za skladnost, ki je lahko fizična ali pravna
oseba.
(2) K odločitvi o imenovanju nadzornika za skladnost
mora dati soglasje agencija.
(3) Agencija lahko zavrne soglasje k odločitvi o imenovanju nadzornika za skladnost zaradi pomanjkanja njegove
neodvisnosti ali strokovne usposobljenosti.
(4) Nadzorni organ lahko po predhodnem soglasju agencije razreši nadzornika za skladnost. Na predlog agencije mora
nadzorni organ razrešiti nadzornika za skladnost, če je razlog
za predlog njegove razrešitve pomanjkanje neodvisnosti ali
strokovne usposobljenosti.
(5) Pogoje, ki veljajo za mandat, za zaposlitev nadzornika
za skladnost, in trajanje njegovega mandata, sprejme nadzorni
organ po predhodnem soglasju agencije.
(6) Pogoji iz prejšnjega odstavka morajo zagotavljati neodvisnost nadzornika za skladnost tako, da se mu zagotovijo
vsa potrebna sredstva za izpolnjevanje njegovih nalog.
(7) Nadzornik za skladnost med mandatom ne sme imeti
druge poklicne funkcije, odgovornosti, neposrednega ali posrednega interesa v nobenem delu ali z nobenim delom vertikalno
integriranega podjetja ali njegovimi delničarji oziroma družbeniki s kontrolnim deležem.
(8) Za nadzornika za skladnost se uporabljajo drugi in
četrti do enajsti odstavek 195. člena tega zakona.
199. člen
(naloge in pooblastila nadzornika za skladnost)
(1) Nadzornik za skladnost je odgovoren za:
a) spremljanje izvajanja programa za zagotavljanje skladnosti;
b) pripravo letnega poročila, v katerem so določeni ukrepi
za izvajanje programa za zagotavljanje skladnosti, ki ga predloži agenciji;
c) poročanje nadzornemu organu in izdajo priporočil o
programu za zagotavljanje skladnosti in njegovem izvajanju;
č) pisno obveščanje agencije o večjih kršitvah, storjenih
pri izvajanju programa za doseganje skladnosti, in
d) poročanje agenciji o komercialnih in finančnih odnosih
med vertikalno integriranim podjetjem in operaterjem prenosnega sistema.
(2) Nadzornik za skladnost predlagane odločitve glede
naložbenega načrta ali posameznih naložb v sistem predloži
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agenciji najpozneje takrat, ko jih uprava operaterja prenosnega
sistema predloži nadzornemu organu.
(3) Če vertikalno integrirano podjetje na skupščini operaterja prenosnega sistema ali z glasovanjem članov nadzornega
organa, ki jih je imenovala, prepreči sprejetje odločitve, zaradi
česar se preprečijo ali zadržujejo naložbe, ki bi jih bilo v skladu
z desetletnim razvojnim načrtom omrežja treba izvesti v naslednjih treh letih, nadzornik za skladnost o tem poroča agenciji,
ki ravna v skladu z 201. členom tega zakona.
(4) Nadzornik za skladnost mora redno ustno ali pisno
poročati agenciji in ima pravico do rednega ustnega ali pisnega
poročanja nadzornemu organu operaterja prenosnega sistema.
(5) Nadzornik za skladnost se lahko udeležuje sej uprave
operaterja prenosnega sistema, nadzornega organa in skupščine družbe.
(6) Nadzornik za skladnost se mora udeležiti sej, na katerih se obravnavajo naslednje zadeve:
a) pogoji za dostop do omrežja iz Uredbe (ES)
št. 715/2009, zlasti v zvezi s tarifami, storitvami, povezanimi z dostopom tretjih strani, dodeljevanjem zmogljivosti in
upravljanjem prezasedenosti, preglednostjo, usklajevanjem in
sekundarnimi trgi;
b) projekti za obratovanje, vzdrževanje in razvoj prenosnih omrežij, tudi naložbe v nove prenosne povezave, povečanje zmogljivosti in izboljšanje uporabe obstoječih zmogljivosti;
c) nakupi ali prodaja energije, ki so potrebni za delovanje
prenosnega sistema.
(7) Nadzornik za skladnost spremlja, ali operater prenosnega sistema izpolnjuje zahteve iz 214. in 215. člena tega
zakona.
(8) Nadzornik za skladnost mora imeti dostop do ustreznih
podatkov in prostorov operaterja prenosnega sistema ter do
vseh informacij, ki so potrebne za opravljanje njegove naloge.
Nadzornik za skladnost mora imeti dostop do pisarn operaterja
prenosnega sistema brez vnaprejšnjega obvestila.
200. člen
(razvoj omrežja)
(1) Ne glede na 30. člen tega zakona, mora operater
prenosnega sistema pripraviti desetletni razvojni načrt omrežja
skladno s tem členom.
(2) Operater prenosnega sistema mora vsako leto najkasneje do 1. junija, po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, sprejeti in predložiti agenciji desetletni razvojni
načrt omrežja. Za prva tri leta tega načrta mora operater prenosnega sistema priložiti tudi naložbeni načrt, usklajen z desetletnim razvojnim načrtom in izdelan v skladu z metodologijo iz
četrtega odstavka 252. člena tega zakona.
(3) Desetletni razvojni načrt omrežja mora temeljiti na
obstoječi in predvideni ponudbi in povpraševanju in mora vsebovati učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in
zanesljivosti oskrbe.
(4) Desetletni razvojni načrt omrežja zlasti:
a) za udeležence na trgu opredeli glavno infrastrukturo
za prenos, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali
posodobiti;
b) vsebuje že sprejete naložbe in opredeli nove, ki jih je
treba izvesti v naslednjih treh letih, ter
c) zagotovi časovni okvir za vse naložbene projekte.
(5) Operater prenosnega sistema pri pripravi desetletnega
razvojnega načrta omrežja oblikuje tudi razumne predpostavke
o razvoju proizvodnje, oskrbe, porabe in izmenjav z drugimi
državami, pri tem pa upošteva naložbene načrte za omrežja v
Republiki Sloveniji, regionalna omrežja in omrežja, ki pokrivajo
celotno Evropsko unijo, ter naložbene načrte za skladišča in
obrate za UZP.
(6) Agencija se mora o desetletnem razvojnem načrtu
omrežja posvetovati z vsemi dejanskimi in možnimi uporabniki
sistema, in sicer na odprt in pregleden način. Od oseb ali podjetij, ki izjavijo, da so možni uporabniki sistema, lahko zahteva,
da svoje trditve utemeljijo.
(7) Agencija mora objaviti rezultate posvetovalnega postopka in zlasti možne potrebe po naložbah na svoji spletni
strani, ter o njih obvestiti operaterja prenosnega sistema.

Št.

17 / 7. 3. 2014 /

Stran

1827

(8) Agencija preuči, ali desetletni razvojni načrt omrežja
pokriva potrebe po naložbah, ki so bile opredeljene v posvetovalnem postopku, in ali je razvojni načrt omrežja v skladu
z nezavezujočim desetletnim razvojnim načrtom omrežja za
Evropsko unijo iz b) točke tretjega odstavka 8. člena Uredbe
(ES) št. 715/2009. Če obstajajo dvomi glede skladnosti z razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo, se agencija o tem
posvetuje z ACER.
(9) Agencija lahko od operaterja prenosnega sistema zahteva spremembo desetletnega razvojnega načrta in naložbeni
načrt za njegova prva tri leta. Operater prenosnega sistema
mora predložiti agenciji z njenimi zahtevami usklajen desetletni
razvojni načrt in naložbeni načrt, najkasneje v dveh mesecih od
prejema zahtev agencije.
(10) Na desetletni razvojni načrt omrežja mora dati soglasje agencija.
201. člen
(pristojnosti glede naložbenih odločitev)
(1) Agencija mora spremljati in ocenjevati izvajanje desetletnega razvojnega načrta omrežja.
(2) Če operater prenosnega sistema zaradi razlogov, na
katere ne more vplivati ne izvede naložbe, ki jo je potrebno
v skladu z desetletnim razvojnim načrtom omrežja izvesti v
naslednjih treh letih in je še vedno pomembna na podlagi najnovejšega desetletnega razvojnega načrta omrežja, agencija
od operaterja prenosnega sistema zahteva:
a) izvedbo naložbe ali
b) sprejem povečanja kapitala za financiranje potrebnih
naložb ter neodvisnim vlagateljem omogoči, da sodelujejo pri
kapitalu.
(3) O ukrepu iz prejšnjega odstavka agencija odloči z
odločbo.
(4) Če operater v roku, določenem z odločbo iz prejšnjega odstavka, ne ravna skladno z odločbo, agencija organizira
razpisni postopek, ki je odprt za vse vlagatelje za navedene
naložbe iz drugega odstavka tega člena.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka, lahko agencija operaterju prenosnega sistema z odločbo naloži, da:
a) omogoči financiranje s strani tretje strani z dolžniškim
ali lastniškim kapitalom v operaterju prenosnega sistema;
b) omogoči gradnjo s strani tretje strani ter v primeru, če le
ta ni operater prenosnega sistema, prenos lastninske in drugih
stvarnih pravic na objektih in napravah, ki sestavljajo omrežje,
na operaterja prenosnega sistema ter vzpostavitev ustreznih
obligacijskih razmerij med operaterjem sistema in investitorjem;
c) sam zgradi zadevne nove objekte in naprave;
č) sam upravlja zadevne nove objekte in naprave.
(6) Določbe prejšnjega odstavka ne pomenijo odstopanja
od zahteve drugega odstavka 191. člena tega zakona.
(7) Operater prenosnega sistema mora vlagateljem zagotoviti informacije, ki so potrebne za izvedbo naložbe ter vključiti
nove naprave v prenosni sistem in si na splošno v največji možni meri prizadevati, da olajša izvajanje naložbenega projekta.
(8) K pogodbam o financiranju naložb iz tega člena mora
pred sklenitvijo dati soglasje agencija.
(9) Stroški naložb iz tega člena se krijejo iz omrežnine ne
glede na obseg uporabe naložbe.
202. člen
(priključevanje skladišč, obratov za UZP
in industrijskih odjemalcev)
(1) Operater prenosnega sistema mora v sistemskih obratovalnih navodilih določiti pregledne in učinkovite postopke ter
tarife za nediskriminatorno priključevanje skladišč, obratov za
UZP in industrijskih odjemalcev na prenosni sistem.
(2) Operater prenosnega sistema ne sme zavrniti priključitve novega skladišča, obrata za UZP ali industrijskega
odjemalca na podlagi morebitnih prihodnjih omejitev glede razpoložljivih zmogljivosti omrežja ali dodatnih stroškov, povezanih
s potrebnim povečanjem zmogljivosti.
(3) Operater prenosnega sistema mora za novo priključitev zagotoviti zadostno vstopno in izstopno zmogljivost.
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203. člen
(nadzor in ukrepi agencije)
(1) Agencija nadzira izpolnjevanje zahtev iz 189. do
202. člena tega zakona.
(2) Poleg pooblastil iz tega zakona ima agencija pri nadzoru iz prejšnjega odstavka še naslednja pooblastila:
a) spremlja komunikacijo med operaterjem prenosnega
sistema in vertikalno integriranim podjetjem;
b) spremlja komercialne in finančne odnose med vertikalno integriranim podjetjem in operaterjem prenosnega sistema,
vključno s posojili;
c) zahteva utemeljitev s strani vertikalno integriranega
podjetja na podlagi obvestila nadzornika za skladnost v skladu
s 195. členom tega zakona.
(3) Pri izvajanju pooblastil agencija nadzira operaterja
prenosnega sistema, vertikalno integrirano podjetje in z njim
povezane družbe ali druge osebe, na katere se nanašajo zahteve iz 189. do 202. člena tega zakona.
(4) O sporu med vertikalno integriranim podjetjem in operaterjem prenosnega sistema v zvezi z izpolnjevanjem zahtev
iz 189. do 202. člena tega zakona odloča agencija v postopku
odločanja o sporih.
(5) H komercialnemu in finančnemu sporazumu med
vertikalno integriranim podjetjem in operaterjem prenosnega
sistema mora dati soglasje agencija. Agencija izda soglasje,
če je sporazum v skladu s tržnimi pogoji.
(6) Agencija lahko vse ali posamezne naloge operaterja
prenosnega sistema dodeli drugemu operaterju prenosnega
sistema skladno z drugim in tretjim odstavkom 210. člena tega
zakona, če operater prenosnega sistema krši svoje obveznosti
iz tega zakona, zlasti če gre za ponavljajoče se diskriminatorno
ravnanje v prid vertikalno integriranemu podjetju.
(7) Če pri nadzoru agencija ugotovi, da je pri operaterju
prenosnega sistema, njegovem organu ali članu tega organa,
pri vertikalno integriranem podjetju ali njegovem organu ali pri
drugi osebi nastal razlog, ki predstavlja kršitev v zvezi s temi
zahtevami, ji oziroma mu z odločbo naloži, naj v določenem
roku, ki ni krajši od enega in ne daljši od šest mesecev od
dokončnosti odločbe, odpravi razlog kršitve.
(8) Če je odločbo iz prvega odstavka tega člena treba
izvršiti s prisilo, ne glede na zakon, ki ureja splošni upravni postopek, posamična denarna kazen v postopku izvršbe s prisilo
ne sme presegati 100.000 eurov.
(9) Če z ukrepi iz tega člena ni mogoče odpraviti razloga
kršitve zahtev iz 189. do 202. člena tega zakona, začne agencija postopek preizkusa pogojev za certifikat.
3. pododdelek: Certificiranje in imenovanje operaterja
prenosnega sistema
204. člen
(certifikat)
(1) Operater prenosnega sistema mora biti certificiran.
(2) Certificiran je operater prenosnega sistema, ki ima
certifikat.
(3) V postopku certificiranja agencija ugotavlja, ali vlagatelj zahteve za izdajo certifikata izpolnjuje pogoje za operaterja
prenosnega sistema iz 182., 183., 185. in 186. člena tega
zakona ali za izpolnjevanje zahtev iz 189. do 202. člena tega
zakona.
205. člen
(zahteva za certifikat)
(1) Postopek certificiranja se začne z vložitvijo popolne
vloge za izdajo certifikata s strani lastnika prenosnega sistema
ali operaterja prenosnega sistema. Vloga je popolna, ko se k
vlogi predložijo dokazila o izpolnjevanju zahtev iz 182., 183.,
185. in 186. člena tega zakona oziroma dokazila o izpolnjevanju zahtev iz 189. do 202. člena tega zakona.
(2) Agencija ob prejemu popolne vloge za certificiranje
izda potrdilo o prejemu popolne vloge, ki mora vsebovati rok
odločitve o zahtevi za certificiranje in informacijo, pod kakšnimi
pogoji se uporabi pravna domneva izdaje certifikata.
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(3) Agencija mora o zahtevi odločiti v štirih mesecih po
prejemu popolne vloge. Če agencija do preteka tega roka
stranki ne vroči odločitve o zahtevi za certificiranje, se domneva, da je agencija izdala certifikat.
(4) Rok za izdajo odločbe ne teče, če je postopek prekinjen ali če je bilo zadržano izvajanje predpisa, na podlagi
katerega mora agencija odločiti.
(5) V postopku certificiranja ni mogoče zahtevati vrnitve
v prejšnje stanje.
(6) V primeru domneve iz tretjega odstavka tega člena se
popolna vloga in potrdilo o prejemu popolne vloge, po preteku
roka iz drugega odstavka 206. člena tega zakona štejeta za
izdan certifikat, razen če je agencija izdala zavrnilno odločbe
v tem postopku.
(7) Rok za vložitev pravnih sredstev zoper certifikat, ki
ima pravno veljavo na podlagi prejšnjega odstavka, začne teči
naslednji dan po preteku roka iz drugega odstavka 206. člena
tega zakona.
(8) Pravna domneva o izdanem certifikatu iz šestega odstavka tega člena se ne uporabi v postopkih na podlagi izrednih
pravnih sredstev.
(9) Sistemski operater in podjetja, ki opravljajo dejavnost
proizvodnje ali dobave morajo agenciji in Evropski komisiji
posredovati vse zahtevane informacije, ki jih potrebujeta za
izvajanje nalog v postopku certificiranja.
(10) V postopku certificiranja mora agencija varovati zaupnost poslovno občutljivih podatkov.
206. člen
(posredovanje Evropski komisiji)
(1) Odločitev agencije ali domnevo o izdaji certifikata iz
tretjega odstavka 205. člena tega zakona agencija nemudoma
posreduje Evropski komisiji, skupaj s podatki, ki se nanašajo
na odločitev.
(2) Odločitev agencije ali domneva izdaje certifikata iz
tretjega odstavka 205. člena tega zakona začneta učinkovati po
izdaji mnenja Evropske komisije ali po preteku roka iz prvega
odstavka 3. člena Uredbe (ES) št. 715/2009.
207. člen
(certificiranje v zvezi s tretjimi državami)
(1) Če certificiranje zahteva lastnik prenosnega sistema
ali operater prenosnega sistema, ki ga nadzoruje oseba ali
osebe iz države ali držav, ki niso članice Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: tretja država) ali ki je sam iz tretje države
oziroma držav, se za postopek certificiranja in preizkus pogojev
za certifikat uporabljajo 204. do 207. člen tega zakona, če ni
drugače določeno. Za tretjo državo šteje tudi država članica
Evropske unije, za katero velja odstopanje iz 49. člena Direktive 2009/73/ES.
(2) Agencija o prejemu vloge in o okoliščinah, zaradi
katerih bi oseba ali osebe iz tretje države ali tretjih držav lahko
pridobile nadzor iz 17. točke 159. člena tega zakona nad prenosnim sistemom ali operaterjem prenosnega sistema nemudoma obvesti Evropsko komisijo.
(3) Operater prenosnega sistema je dolžan nemudoma
obvestiti agencijo o okoliščinah, zaradi katerih bi oseba ali
osebe iz tretje države ali tretjih držav lahko pridobile nadzor iz
17. točke 159. člena tega zakona nad prenosnim sistemom ali
operaterjem prenosnega sistema.
(4) V postopku certificiranja po tem členu se ne uporablja
domneva izdaje certifikata iz tretjega odstavka 205. člena tega
zakona.
(5) Vlagatelj zahteve za izdajo certifikata iz prvega odstavka tega člena mora v postopku certificiranja agenciji dokazati,
da izpolnjuje pogoje iz 182., 183., 185. in 186. člena ali zahteve
iz 189. do 202. člena tega zakona ter da izdaja certifikata ne
bo ogrozila zanesljivosti oskrbe Republike Slovenije, druge
države članice Evropske unije in Evropske unije z energijo. Pri
tem agencija upošteva:
– pravice in obveznosti Evropske unije v zvezi s tretjo
državo, ki izhajajo iz mednarodnega prava ter iz sporazumov,
sklenjenih z eno ali več tretjimi državami, katerih podpisnica je
Evropska unija in ki obravnavajo zanesljivost oskrbe z energijo;
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– pravice in obveznosti držav članic Evropske unije do
tretje države, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih z njo, če so
v skladu s pravom Evropske unije, in
– druge posebne lastnosti primera in zadevne tretje države.
(6) Agencija mora sprejeti osnutek odločitve v štirih mesecih po prejemu vloge in nemudoma seznaniti Evropsko komisijo
z njim in z vsemi informacijami v zvezi z njim.
(7) Agencija mora pred sprejetjem odločitve o certificiranju
Evropsko komisijo zaprositi za mnenje o tem, ali stranka izpolnjuje prepovedi iz 182., 183., 185. in 186. člena tega zakona
ali zahteve iz 189. do 202. člena tega zakona in ali lahko odobritev certificiranja ogrozi zanesljivost oskrbe Evropske unije
z energijo.
(8) Agencija izda odločbo v postopku certificiranja po tem
členu v dveh mesecih po izteku roka za izdajo mnenja Evropske komisije skladno s šestim odstavkom 11. člena Direktive
2009/73/ES, pri čemer v čim večji meri upošteva mnenje Evropske komisije. Agencija Evropsko komisijo nemudoma seznani z
odločitvijo in z vsemi informacijami v zvezi z njo.
(9) Agencija lahko zavrne izdajo certifikata, če bi njegova
izdaja ogrozila zanesljivost oskrbe Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije z energijo.
(10) Dokončna odločba agencije in mnenje Evropske komisije se objavita skupaj v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če se dokončna odločba razlikuje od mnenja Evropske komisije, se objavi tudi obrazložitev odločbe agencije.
208. člen
(postopek preizkusa pogojev za certifikat)
(1) Agencija spremlja, ali sistemski operater izpolnjuje
zahteve iz 180., 181., 183. in 186. člena tega zakona. Agencija po uradni dolžnosti začne postopek preizkusa pogojev za
certifikat, če:
– prejme obvestilo operaterja prenosnega sistema iz drugega odstavka 187. člena tega zakona;
– je seznanjena z načrtovano transakcijo iz tretjega odstavka 187. člena tega zakona;
– ugotovi, da obstaja utemeljen razlog za domnevo, da
je prišlo ali bi lahko prišlo zaradi načrtovane spremembe pravic ali vpliva nad lastniki prenosnega sistema ali operaterja
prenosnega sistema do kršitve zahtev iz 182., 183., 185. in
186. člena tega zakona ali zahtev iz 189. do 202. člena tega
zakona skladno z desetim odstavkom 203. člena tega zakona;
– tako utemeljeno zahteva Evropska komisija.
(2) V postopku za preizkus pogojev za certifikat se uporabljajo določbe tega zakona o rednem postopku certificiranja,
če ni v tem členu ta postopek urejen drugače.
(3) Domneva iz tretjega odstavka 205. člena tega zakona
se uporablja v postopku preizkusa pogojev za certifikat le v
primeru iz prve in četrte alineje prvega odstavka tega člena.
Štirimesečni rok za uveljavitev domneve izdaje certifikata začne teči z dnem, ko agencija prejme obvestilo operaterja prenosnega sistema ali zahtevo Evropske komisije.
(4) Agencija z odločbo:
– odloči o skladnosti načrtovane transakcije z zahtevami
iz 182., 183., 185. in 186. člena tega zakona;
– potrdi certifikat;
– odvzame certifikat.
(5) Odvzem certifikata začne učinkovati z dnem pravnomočnosti odločbe.
209. člen
(imenovanje operaterja prenosnega sistema)
(1) Če so po dokončnosti odločbe o izdaji certifikata ali
po vzpostavitvi domneve iz tretjega odstavka 205. člena tega
zakona, pri določeni pravni ali fizični osebi izpolnjeni pogoji iz
prve in druge alineje tretjega odstavka 178. člena tega zakona,
jo imenuje vlada na predlog agencije, za operaterja prenosnega sistema s sklepom.
(2) Vlada na predlog agencije, na podlagi dokončne odločbe o ugotovitvi neizpolnjevanja pogojev, razveljavi sklep o
imenovanju operaterja prenosnega sistema, če operater prenosnega sistema ne izpolnjuje katerega od pogojev za izvajanje
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dejavnosti operaterja prenosnega sistema iz tretjega odstavka
178. člena tega zakona, pa ni mogoče pričakovati, da bo ta
pogoj v razumnem času izpolnjen.
(3) Sklep o imenovanju oziroma sklep o razveljavitvi imenovanja se objavi v Uradnem listu Evropske unije in Uradnem
listu Republike Slovenije ter posreduje Evropski komisiji.
210. člen
(ukrepi v primeru prenehanja izvajanja dejavnosti operaterja
prenosnega sistema)
(1) Če kateri od pogojev za izvajanje dejavnosti operaterja
prenosnega sistema iz tretjega odstavka 178. člena tega zakona ni izpolnjen, pa v razumnem času ni mogoče pričakovati
izpolnitve pogoja ali če operater prenosnega sistema preneha
izvajati dejavnosti operaterja prenosnega sistema in v razumnem času ni pričakovati nadaljevanja izvajanja dejavnosti,
agencija z odločbo:
– določi certificiranega operaterja prenosnega sistema v
Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije, da
začasno prevzame izvajanje dejavnosti operaterja prenosnega sistema na prenosnem sistemu operaterja na katerega se
nanaša razlog neizpolnjevanja pogojev ali prenehanje izvajanja
dejavnosti operaterja prenosnega sistema;
– določi pogoje, pod katerimi je lastnik ali so solastniki
dolžni dati v uporabo prenosni sistem operaterju prenosnega
sistema, ki bo prevzel izvajanje dejavnosti po prejšnji alineji, ter
rok, v katerem je lastnik ali so solastniki to dolžni storiti;
– odloči o drugih vprašanjih razmerja med lastnikom ali
solastniki prenosnega sistema in operaterjem iz prve alineje
tega odstavka v zvezi z začasnim izvajanjem dejavnosti operaterja prenosnega sistema.
(2) Operater iz prve alineje prejšnjega odstavka opravlja dejavnosti operaterja prenosnega sistema do prevzema
opravljanja dejavnosti s strani drugega operaterja prenosnega
sistema, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 178. člena
tega zakona.
(3) Če lastnik ali solastniki prenosnega sistema v enem
letu od dokončnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena ne
zagotovijo, da začne dejavnost operaterja prenosnega sistema
na njihovem prenosnem sistemu izvajati operater prenosnega
sistema, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 178. člena tega
zakona, pa je obratovanje tega prenosnega sistema nujno za varno in zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji
ali delu njenega ozemlja ali gre za povezovalni plinovod, predlaga
agencija Republiki Sloveniji kot razlastitvenemu upravičencu, začetek postopka razlastitve ali omejitve lastninske pravice.
(4) Razlastitev ali omejitev lastninske pravice za namen
iz prejšnjega odstavka je v javno korist.
3. oddelek: Operaterji skladiščnih sistemov
in sistemov UZP
211. člen
(imenovanje operaterjev skladiščnih sistemov
in sistemov za UZP)
(1) Lastnik oziroma lastniki skladiščnega sistema ali sistema za UZP so dolžni pred začetkom obratovanja imenovati
najmanj enega operaterja skladiščnega sistema oziroma sistema za UZP.
(2) Obdobje za katerega se imenuje operater skladiščnega sistema oziroma sistema za UZP določi agencija na
zahtevo lastnika ali lastnikov skladiščnega sistema ali sistema
za UZP z odločbo, pri čemer upošteva oceno učinkovitosti in
gospodarskega ravnotežja.
212. člen
(naloge operaterja skladiščnega sistema in sistema za UZP)
(1) Operater skladiščnega sistema ali sistema za UZP
mora obratovati z varnimi, zanesljivimi in učinkovitimi napravami za prenos, skladiščenje ali obrati za UZP, vzdrževati in
razvijati naprave glede na gospodarske razmere in upoštevanje
varovanja okolja ter zagotoviti ustrezne načine za izpolnitev
obveznosti storitev.
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(2) Operater skladiščnega sistema ali sistema za UZP
ne sme diskriminirati uporabnikov sistema ali vrst uporabnikov
sistema, zlasti ne v korist svojih povezanih podjetij.
(3) Operater skladiščnega sistema ali sistema za UZP
mora posredovati operaterju prenosnega sistema, drugemu
operaterju skladiščnega sistema, drugemu operaterju sistema
za UZP ali operaterju distribucijskega sistema informacije za
zagotovitev prenosa in skladiščenja zemeljskega plina, ki bo
združljiv z varnim in učinkovitim obratovanjem povezanega
sistema.
(4) Operater skladiščnega sistema ali sistema za UZP
mora uporabnikom sistema zagotoviti informacije, ki jih potrebujejo za učinkovit dostop do sistema.
213. člen
(ločevanje operaterjev skladiščnih sistemov)
(1) Operater skladiščnega sistema, katerega objekti so
tehnično ali gospodarsko potrebni za zagotavljanje učinkovitega dostopa do sistema zaradi oskrbe odjemalcev v skladu s tretjim odstavkom 246. člena tega zakona, ki je del vertikalno integriranega podjetja, mora biti neodvisen od drugih dejavnosti, ki
niso povezane s prenosom, distribucijo in skladiščenjem zlasti
glede pravne oblike, organizacije in sprejemanja odločitev.
(2) Za zagotovitev neodvisnosti operaterja skladiščnega
sistema mora operater iz prejšnjega odstavka pri organizaciji
in delovanju zagotoviti izvajanje najmanj naslednjih ukrepov:
a) osebe, ki so odgovorne za vodenje operaterja skladiščnega sistema, ne smejo sodelovati v organih integriranega podjetja plinskega gospodarstva, ki so neposredno ali
posredno odgovorni za vsakodnevno pridobivanje in dobavo
zemeljskega plina;
b) poklicni interesi oseb, odgovornih za vodenje operaterja skladiščnega sistema, morajo biti upoštevani na način, ki jim
omogoča neodvisno delovanje;
c) operater skladiščnega sistema mora imeti neodvisno
od integriranega podjetja plinskega gospodarstva pravico odločanja o sredstvih, ki so potrebna za upravljanje, vzdrževanje
in razvoj objektov za skladiščenje.
(3) Za izpolnjevanje nalog iz c) točke prejšnjega odstavka
so dovoljeni mehanizmi za zaščito pravice matičnega podjetja
do ekonomskega nadzora in nadzora upravljanja v zvezi z
donosom sredstev v hčerinskem podjetju. Matičnemu podjetju
mora biti omogočena predvsem potrditev letnega finančnega načrta ali drugega enakovrednega instrumenta operaterja
skladiščnega sistema in določitev splošnih omejitev stopnje
zadolževanja njegovega hčerinskega podjetja, razen pravice
dajanja navodil za vsakodnevno poslovanje ali za posamezne
odločitve o gradnji ali nadgradnji objektov za skladiščenje, ki ne
presegajo omejitev v potrjenem finančnem načrtu ali drugem
enakovrednem instrumentu.
(4) Operater skladiščnega sistema mora oblikovati program za zagotovitev skladnosti, ki podrobneje določa ukrepe
iz prejšnjega odstavka in ukrepe za preprečevanje diskriminatornega ravnanja, ter mora zagotoviti ustrezen nadzor nad
izvajanjem tega programa. Program za zagotavljanje skladnosti
mora določiti posebne obveznosti, ki jih morajo zaposleni izpolniti za uresničitev teh ciljev. Oseba ali organ, ki je v operaterju
odgovoren za spremljanje izvajanja programa za zagotovitev
skladnosti, pošlje agenciji letno poročilo o sprejetih ukrepih,
katerega objavi tudi na njegovi spletni strani.
(5) Če Evropska komisija sprejme smernice za zagotovitev učinkovitega izpolnjevanja zahtev iz tega člena, je operater
skladiščnega sistema dolžan ravnati v skladu s temi smernicami.
4. oddelek: Zaupnost podatkov za operaterje prenosnih
sistemov, skladiščnih sistemov in sistemov za UZP
in za lastnike prenosnih sistemov
214. člen
(obveznost varovanja zaupnosti)
(1) Operater prenosnega sistema, operater skladiščnega
sistema ali sistema za UZP ter lastnik prenosnega sistema je
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dolžan varovati zaupnost poslovno občutljivih podatkov, ki jih
dobi med izvajanjem svoje poslovne dejavnosti, ne glede na to,
ali so določeni kot poslovna tajnost.
(2) Operater iz prejšnjega odstavka je dolžan preprečevati diskriminatorno razkrivanje poslovno koristnih podatkov o
svojih dejavnostih, zlasti pa ne sme razkriti poslovno občutljivih
podatkov drugim delom podjetja, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti operaterja prenosnega sistema, ali operaterja
skladiščnega sistema ali operaterja sistema za UZP, razen če
in kolikor je to nujno potrebno za izvedbo pravnega posla.
(3) Lastnik prenosnega sistema, operater skladiščnega
sistema ali sistema za UZP, in v primeru operaterja kombiniranega sistema tudi operater distribucijskega sistema, ter ostali
deli podjetja, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti operaterja prenosnega sistema, ali operaterja skladiščnega sistema
ali operaterja sistema za UZP, ne smejo imeti skupnih služb,
kot so skupne pravne službe, razen upravnih služb ali služb za
informacijsko tehnologijo.
(4) Določbe tega člena ne posegajo v dolžnost razkritja podatkov agenciji, ministrstvu in pristojnim organom ter koncedentu
v okviru izvajanja gospodarske javne službe na podlagi koncesije.
215. člen
(prepoved zlorabe podatkov in dolžnost objave)
(1) Operater prenosnega sistema, operaterji skladiščnih
sistemov ali operaterji sistemov za UZP pri prodaji ali nabavi
zemeljskega plina prek povezanih podjetij ne smejo zlorabiti
poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih od tretjih oseb v
okviru zagotavljanja dostopa do sistema ali pogajanja o njem.
(2) Operater prenosnega sistema, operaterji skladiščnih sistemov ali operaterji sistemov za UZP so dolžni objaviti podatke,
potrebne za učinkovito konkurenco in uspešno delovanje trga,
razen poslovno občutljivih podatkov iz prejšnjega odstavka.
III. poglavje: DISTRIBUCIJA
1. oddelek: Gospodarska javna služba dejavnost
operaterja distribucijskega sistema
216. člen
(gospodarska javna služba)
(1) Dejavnost operaterja distribucijskega sistema je izbirna lokalna gospodarska javna služba.
(2) Gospodarska javna služba dejavnost operaterja distribucijskega sistema obsega:
– izvajanje distribucije;
– varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih, z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in energetske
učinkovitosti;
– razvoj distribucijskega sistema ob upoštevanju predvidenih potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zanesljivega obratovanja sistema;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev na sistem in dostop do njega;
– zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z
ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema,
da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do sistema in njegovo
uporabo.
(3) Operater distribucijskega sistema ne sme diskriminirati
uporabnikov sistema ali vrst uporabnikov sistema, zlasti ne v
korist svojih povezanih podjetij.
(4) Izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema lahko zagotovi lokalna skupnost
na delu svojega območja ali na celotnem svojem območju na
način, določen z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe,
in zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
(5) Če lokalna skupnost podeli za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema
koncesijo, se za podelitev koncesije uporabljajo tudi določbe
zakona, ki ureja gospodarske javne službe, in zakona, ki ureja
javno-zasebno partnerstvo.
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(6) Distribucijski sistem je praviloma priključen na prenosni sistem najmanj z enim priključkom. Distribucijski sistem
je lahko priključen na drug distribucijski sistem le na podlagi
predhodnega soglasja agencije in v primeru istega operaterja
distribucijskega sistema.
(7) Agencija pri izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka
upošteva desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega
omrežja in razvojni načrt distribucijskega omrežja ter izda soglasje, če je:
– povezovanje distribucijskih sistemov stroškovno in razvojno smiselno in
– zagotovljena ustrezna varnost in zanesljivost obratovanja vseh zadevnih distribucijskih sistemov.
Za tako povezane distribucijske sisteme operater distribucijskega sistema sprejme enoten akt o določitvi tarifnih postavk
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
(8) Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
javne službe v zvezi s postopkom podelitve koncesije, lahko
lokalna skupnost, v primeru pozitivnega soglasja agencije iz
šestega odstavka tega člena, neposredno podeli koncesijo
izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega
plina operaterju distribucijskega sistema, na katerega se novi
sistem navezuje.
(9) Spremembe glede povezanih distribucijskih sistemov,
zaradi ustanovitve novih lokalnih skupnosti ali njihovega preoblikovanja in spremembe koncesijskega razmerja v zadevnih
lokalnih skupnostih po izdaji soglasja iz šestega odstavka tega
člena, ne vplivajo na veljavnost soglasja, če te spremembe
ne spreminjajo varnosti in zanesljivosti obratovanja zadevnih
distribucijskih sistemov. Če povezani distribucijski sistemi ne
izpolnjujejo katerega izmed pogojev iz sedmega odstavka tega
člena, agencija razveljavi izdano soglasje.
(10) Operater distribucijskega sistema zemeljskega plina
posreduje drugim operaterjem distribucijskih sistemov, operaterju prenosnega sistema zemeljskega plina, operaterju sistema za UZP in operaterju skladiščnega sistema dovolj informacij, s katerimi zagotovi prenos in skladiščenje zemeljskega
plina tako, da bo zagotovljeno tudi zanesljivo in učinkovito
obratovanje povezanega sistema.
217. člen
(financiranje gospodarske javne službe)
Dejavnost operaterja distribucijskega sistema se financira
iz omrežnine in iz drugih prihodkov za izvajanje gospodarske
javne službe.
218. člen
(izključna pravica)
(1) Lokalna skupnost lahko skladno s predpisi o gospodarskih javnih službah na delu ali celotnem območju lokalne
skupnosti podeli izključno pravico opravljati izbirno lokalno
gospodarsko javno službo dejavnost operaterja distribucijskega
sistema za največ 35 let.
(2) Če lokalna skupnost skladno s prejšnjim odstavkom
podeli za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema na določenem območju izključno
pravico, sme na tem območju priključevati končne odjemalce
zemeljskega plina na sistem le operater distribucijskega sistema, ki je imetnik te izključne pravice, razen če je operater distribucijskega sistema zavrnil priključitev na sistem ali dostop do
sistema zaradi premajhne zmogljivosti distribucijskega sistema.
(3) Izključna pravica iz prvega odstavka tega člena se ne
nanaša na območje zaprtega distribucijskega sistema.
219. člen
(imenovanje operaterja distribucijskega sistema)
(1) Dejavnost operaterja distribucijskega sistema lahko
izvaja pravna ali fizična oseba, ki:
– ima pravico izvajati to gospodarsko javno službo,
– ima v lasti ali najemu distribucijski sistem, ki sme obratovati skladno s predpisi, in
– je imenovana za operaterja distribucijskega sistema.
(2) Če operater distribucijskega sistema ni lastnik tega
sistema ali njegovega dela, mora z lastnikom skleniti pogodbo,
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s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega sistema za opravljanje nalog operaterja distribucijskega sistema po tem zakonu.
V pogodbi se zlasti uredi obseg in namen uporabe sistema,
pravice in obveznosti glede priključevanja novih odjemalcev
in kritja nesorazmernih stroškov priključevanja, obveznosti
glede bodočih razširitev omrežja, višino najemnine oziroma
drugega plačila operaterja distribucijskega sistema, pogoje in
način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga
vprašanja, ki operaterju distribucijskega sistema omogočajo,
da učinkovito opravlja svoje naloge po tem zakonu. Agencija
nadzira vsebino pogodbe in način njenega izvrševanja v okviru
nadzornih pooblastil po tem zakonu.
(3) Osebo, ki izpolnjuje pogoja iz prve in druge alineje
prvega odstavka tega člena, imenuje na zahtevo te osebe
agencija za določeno obdobje za operaterja distribucijskega
sistema z odločbo. Pri določitvi obdobja, za katero agencija
imenuje operaterja distribucijskega sistema, upošteva agencija
oceno učinkovitosti in gospodarskega ravnotežja, pri čemer je
v primeru podelitve koncesije to obdobje enako trajanju koncesije. Najdaljše obdobje za katero agencija imenuje operaterja
distribucijskega sistema je 35 let.
(4) Agencija razveljavi akt imenovanja operaterja distribucijskega sistema, če preneha kateri od pogojev za izvajanje
dejavnosti operaterja distribucijskega sistema iz prve in druge
alineje prvega odstavka tega člena in ni mogoče pričakovati,
da bo ta pogoj v razumnem času izpolnjen, ter če ravna v nasprotju z 216. in 221. do 225. členom tega zakona.
220. člen
(ukrepi v primeru prenehanja izvajanja dejavnosti operaterja
distribucijskega sistema)
(1) Če kateri od pogojev za izvajanje dejavnosti operaterja
distribucijskega sistema iz prvega odstavka 219. člena tega
zakona ni izpolnjen, pa v razumnem času ni mogoče pričakovati izpolnitve pogoja ali če operater distribucijskega sistema
preneha izvajati dejavnost operaterja distribucijskega sistema
in v razumnem času ni pričakovati nadaljevanja izvajanja dejavnosti, agencija z odločbo:
– določi operaterja distribucijskega sistema v Republiki
Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije, da začasno
prevzame izvajanje dejavnosti operaterja distribucijskega sistema na distribucijskem sistemu, operaterja na katerega se
nanaša razlog neizpolnjevanja pogojev ali prenehanje izvajanja
dejavnosti sistemskega operaterja;
– določi pogoje, pod katerimi je lastnik dolžan ali so solastniki dolžni dati v uporabo distribucijski sistem operaterju
distribucijskega sistema, ki bo prevzel izvajanje dejavnosti po
prejšnji alineji, ter rok, v katerem so to dolžni storiti;
– odloči o drugih vprašanjih razmerja med lastnikom ali
solastniki distribucijskega sistema in operaterjem iz prve alineje
tega odstavka v zvezi z začasnim izvajanjem dejavnosti operaterja distribucijskega sistema.
(2) Operater iz prejšnjega odstavka opravlja dejavnosti
operaterja distribucijskega sistema do takrat, ko prevzame drug
operater distribucijskega sistema, ki izpolnjuje pogoje iz prvega
odstavka 219. člena tega zakona.
(3) Če lastnik ali solastniki distribucijskega sistema v
enem letu od dokončnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena ne zagotovijo, da začne dejavnost operaterja distribucijskega sistema na njihovem distribucijskem sistemu izvajati operater distribucijskega sistema, ki izpolnjuje pogoje iz 219. člena
tega zakona, lahko lokalna skupnost kot razlastitveni upravičenec začne postopek razlastitve ali omejitev lastninske pravice.
(4) Razlastitev ali omejitev lastninske pravice za namen
iz prejšnjega odstavka je v javno korist.
2. oddelek: Ločevanje operaterjev distribucijskih
sistemov
221. člen
(splošna določba in dejavnost operaterja
kombiniranega sistema)
(1) Če je operater distribucijskega sistema sestavni del
vertikalno integriranega podjetja, mora biti neodvisen od dru-
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gih dejavnosti, ki niso povezane z distribucijo, vsaj kar zadeva
pravno obliko, organizacijo in sprejemanje odločitev.
(2) Ta zahteva ne predstavlja obveznosti po lastniškem
ločevanju sredstev operaterja distribucijskega sistema od vertikalno integriranega podjetja.
(3) Prvi odstavek tega člena ne preprečuje delovanja
operaterja kombiniranega sistema prenosa, UZP, skladiščenja
in distribucije, če ta operater izpolnjuje zahteve lastniške ločitve
dejavnosti operaterja prenosnega sistema iz 182. do 185. člena
tega zakona ali zahteve za neodvisnega operaterja prenosnega
sistema iz 190. do 202. člena tega zakona.
222. člen
(zahteve glede ločitve dejavnosti)
(1) Dejavnost operaterja distribucijskega sistema mora
operater distribucijskega sistema izvajati v ločeni pravni osebi,
ki ne opravlja druge dejavnosti.
(2) Če je operater distribucijskega sistema sestavni del
vertikalno integriranega podjetja, mora biti poleg zahtev iz
prejšnjega odstavka neodvisen od drugih dejavnosti, ki niso
povezane z distribucijo, tudi glede organizacije in sprejemanja
odločitev. Zato mora zagotoviti izvajanje najmanj naslednjih
ukrepov:
a) osebe, ki so odgovorne za upravljanje operaterja distribucijskega sistema, ne smejo sodelovati v organih integriranega podjetja plinskega gospodarstva, ki so posredno ali neposredno odgovorni za tekoče operacije pridobivanja, prenosa
in dobave zemeljskega plina;
b) poklicni interesi oseb, pristojnih za upravljanje operaterja distribucijskega sistema, morajo biti upoštevani na način,
ki jim omogoča neodvisno delovanje;
c) operater distribucijskega sistema mora imeti neodvisno
od integriranega podjetja plinskega gospodarstva dejanske
pravice sprejemanja odločitev glede sredstev, ki so potrebna
za obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja.
(3) Za izpolnjevanje nalog iz c) točke prejšnjega odstavka
mora imeti operater distribucijskega sistema na voljo potrebne
človeške, tehnične, finančne in fizične vire. Matično podjetje
potrjuje letni finančni načrt ali drug enakovreden dokument
distribucijskega operaterja, določa splošne omejitve stopnje zadolževanja distribucijskega operaterja kot hčerinskega podjetja,
ter ohranja ekonomski nadzor in nadzor upravljanja v zvezi z
donosom sredstev v hčerinskem podjetju. Matično podjetje ne
sme dajati navodil v zvezi z vsakodnevnim poslovanjem ali s
posameznimi odločitvami o gradnji ali nadgradnji distribucijskih
vodov, ki ne presegajo omejitev v potrjenem finančnem načrtu
ali v drugem enakovrednem instrumentu.
(4) Operater distribucijskega sistema mora oblikovati program za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe za preprečevanje diskriminatornega ravnanja in zagotavlja ustrezen nadzor
nad izvajanjem programa. Program za doseganje skladnosti
določa posebne obveznosti, ki jih morajo zaposleni izpolniti
za uresničitev tega cilja. K programu za doseganje skladnosti
mora operater distribucijskega sistema pred začetkom njegove
veljavnosti pridobiti soglasje agencije.
(5) Operater distribucijskega sistema mora imeti nadzornika za skladnost, ki mora biti popolnoma neodvisen od
operaterja distribucijskega sistema in mora imeti dostop do
vseh informacij operaterja distribucijskega sistema in morebitnih povezanih podjetij, ki jih potrebuje za izpolnjevanje svojih
nalog. Ukrepi za zagotovitev neodvisnosti nadzornika za skladnost in učinkovitost njegovega nadzora morajo biti določeni v
programu za doseganje skladnosti.
(6) Oseba ali organ, ki je odgovoren za nadzor nad programom za doseganje skladnosti pošlje agenciji letno poročilo
o sprejetih ukrepih, ki se objavi.
223. člen
(preprečevanje izkrivljanja konkurence)
(1) Če je operater distribucijskega sistema del vertikalno
integriranega podjetja, agencija spremlja dejavnosti operaterja
distribucijskega sistema, da svoje vertikalne integracije ne izrablja za izkrivljanje konkurence.
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(2) Vertikalno integrirani operaterji distribucijskega sistema ne smejo z dejavnostmi na področju komuniciranja in
trženja blagovne znamke ustvarjati zmede v zvezi z ločeno
identiteto dela vertikalno integriranega podjetja, ki se ukvarja
z dobavo.
224. člen
(izjema za pravno neodvisnost operaterja
distribucijskega sistema)
Določbe 221. do 223. člena tega zakona se ne uporabljajo
za integrirana podjetja plinskega gospodarstva, ki imajo priključenih manj kot 100.000 končnih odjemalcev.
3. oddelek: Zaupnost podatkov za operaterje
distribucijskih sistemov
225. člen
(zahteve glede zaupnosti podatkov)
(1) Operater distribucijskega sistema je dolžan varovati zaupnost poslovno občutljivih podatkov, ki jih pridobi med
izvajanjem svoje poslovne dejavnosti, in preprečiti, da bi se
poslovno koristni podatki o njegovih dejavnostih razkrili tako,
da bi povzročali diskriminacijo uporabnikov distribucijskega
sistema oziroma odjemalcev.
(2) Operaterji distribucijskih sistemov v zvezi s prodajo
ali nabavo zemeljskega plina prek povezanih podjetij ne smejo
zlorabljati poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih od tretjih
oseb pri zagotavljanju dostopa do sistema ali pogajanjih o
njem.
(3) Določbe tega člena ne posegajo v dolžnost razkritja
podatkov agenciji, ministrstvu in drugim pristojnim organom ter
koncedentu v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe v
okviru koncesijskega razmerja.
4. oddelek: Zaprti distribucijski sistemi
226. člen
(splošna določba)
Distribucija zemeljskega plina znotraj malih in zaprtih
sistemov za distribucijo zemeljskega plina, ki v skladu s tem
zakonom pridobijo status zaprtega distribucijskega sistema, se
ne opravlja kot gospodarska javna služba dejavnost operaterja
distribucijskega sistema iz 216. člena tega zakona.
227. člen
(pogoji za pridobitev statusa zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Sistem za distribucijo zemeljskega plina, ki je s skupnim odjemnim mestom priključen neposredno na prenosni sistem in je namenjen distribuciji zemeljskega plina na geografsko
zaokroženem industrijskem ali poslovnem območju ali območju
za skupne storitve in ki praviloma ne oskrbuje gospodinjskih
odjemalcev, lahko pridobi status zaprtega distribucijskega sistema z dovoljenjem agencije, če:
– so zaradi posebnih tehničnih ali varnostnih razlogov
operacije ali proizvodni procesi končnih odjemalcev tega sistema integrirani ali
– omrežje distribuira zemeljski plin predvsem lastniku
sistema ali njegovim povezanim podjetjem. Ta pogoj je izpolnjen, če vsaj 80 % vsote letno porabljenega zemeljskega plina
odpade na lastnika sistema in njegova povezana podjetja.
(2) Če sistem za distribucijo zemeljskega plina iz prejšnjega odstavka postransko uporablja majhno število gospodinjskih
odjemalcev, ki so v zaposlitvenem ali drugačnem razmerju z
lastnikom tega omrežja, to ne onemogoča pridobitev statusa
zaprtega distribucijskega sistema.
228. člen
(dovoljenje o pridobitvi statusa zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Agencija izda dovoljenje o pridobitvi statusa zaprtega distribucijskega sistema na podlagi zahteve lastnika tega
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sistema ali druge osebe, ki bo upravljala zaprt distribucijski
sistem (v nadaljnjem besedilu: operater zaprtega distribucijskega sistema).
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda za deset let.
(3) Dovoljenje o pridobitvi statusa zaprtega distribucijskega sistema mora poleg sestavin, ki so z zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek, predpisane za odločbe, v izreku vsebovati tudi opredelitev zaokroženega geografskega območja,
ki je jasno ločeno od preostalega območja.
(4) V postopku izdaje dovoljenja se lahko udeležuje postopka kot stranski udeleženec operater distribucijskega sistema, na območju katerega je zaprt distribucijski sistem, če
mu je lokalna skupnost v skladu z 218. členom tega zakona
za izvajanje dejavnosti operaterja distribucijskega sistema podelila izključno pravico, ki obsega tudi območje predvidenega
zaprtega distribucijskega sistema.
(5) Agencija na zahtevo operaterja zaprtega distribucijskega sistema podaljša dovoljenje vsakokrat za deset let, če so
izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku veljavnosti dovoljenja predpisani za pridobitev statusa zaprtega distribucijskega sistema.
229. člen
(posledice pridobitve statusa zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Operater prenosnega sistema mora operaterju zaprtega distribucijskega sistema omogočiti dostop do prenosnega
sistema skladno s tem zakonom.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema ima enake
pravice in obveznosti ter odgovornosti, kot jih ima po tem zakonu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih operater
distribucijskega sistema, razen izjem, ki jih z odločbo odobri
agencija skladno z 230. členom tega zakona.
(3) Pridobitev statusa zaprtega distribucijskega sistema
ni ovira, da se končnemu odjemalcu, ki je na zaokroženem
območju, na njegovo zahtevo skladno s tem zakonom omogoči
dostop do distribucijskega sistema oziroma do prenosnega
sistema.
230. člen
(izvzem od obveznosti)
(1) Če s tem soglašajo končni odjemalci zaprtega distribucijskega sistema, ki razpolagajo z več kot 90 % pogodbene prenosne zmogljivosti na izstopni točki prenosnega sistema v zaprti distribucijski sistem, agencija z odločbo izvzame operaterja
zaprtega distribucijskega sistema obveznosti po 254. členu
tega zakona, o pridobitvi soglasja agencije k omrežnini in k tarifi
za njeno obračunavanje. Izvzetje agencije je potrebno pridobiti
pred vsako spremembo omrežnine oziroma tarife.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko končni odjemalec zaprtega distribucijskega sistema, ki ni soglašal z odobritvijo izjeme, zahteva od agencije, naj v postopku nadzora
ugotovi, ali je omrežnina oziroma tarifa za njeno obračunavanje
določena v skladu s splošnimi akti agencije, ki urejajo metodologijo za določitev in za obračunavanje omrežnine.
231. člen
(prenos dovoljenja na drugo osebo)
(1) Operater zaprtega distribucijskega omrežja lahko prenese dovoljenje o pridobitvi statusa zaprtega distribucijskega
sistema na novega operaterja z dovoljenjem agencije.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na zahtevo
prenosnika ali prevzemnika dovoljenja, v kateri mora biti izkazano, da:
– prevzemnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti
operaterja zaprtega distribucijskega sistema;
– sta prenosnik in prevzemnik uredila vsa razmerja z
odjemalci v zvezi s prenosom dovoljenja.
232. člen
(razlogi za odvzem statusa zaprtega distribucijskega sistema)
(1) Agencija z odločbo odvzame status zaprtega distribucijskega sistema na zahtevo operaterja zaprtega distribucijskega sistema, operaterja distribucijskega sistema v lokalni
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skupnosti, lokalne skupnosti ali po uradni dolžnosti, če niso več
izpolnjeni pogoji iz 227. člena tega zakona.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema mora vsako spremembo izpolnjevanja pogojev iz 227. člena tega zakona
nemudoma sporočiti agenciji.
233. člen
(posledice prenehanja statusa zaprtega
distribucijskega sistema)
Po prenehanju dovoljenja o pridobitvi statusa zaprtega
distribucijskega sistema, ki ni bilo podaljšano skladno s petim odstavkom 228. člena tega zakona ali je bila zahteva za
podaljšanje pravnomočno zavrnjena, ali po pravnomočnosti
odločbe o odvzemu statusa zaprtega distribucijskega sistema,
se za ureditev razmerij med lastnikom zaprtega distribucijskega
sistema in operaterjem distribucijskega sistema, na območju
katerega je zaprt distribucijski sistem, uporabi drugi odstavek
219. člena tega zakona.
IV. poglavje: LOČEVANJE IN PREGLEDNOST
RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
234. člen
(revidiranje in objava letnih računovodskih izkazov)
(1) Podjetja plinskega gospodarstva morajo ne glede
na lastništvo ali pravno obliko pripraviti, predložiti v revizijo
in objaviti revidirane letne računovodske izkaze v skladu z
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razen, če ta zakon ne
določa drugače.
(2) Operater sistema, ne glede na velikost, pripravi, predloži v revizijo in javno objavi letne računovodske izkaze in
letno poročilo na način, kot to zahteva zakon, ki ureja gospodarske družbe, za velike družbe.
(3) Operater sistema predloži agenciji revidirano letno
poročilo in revizorjevo poročilo v roku osem dni od prejema
revizorjevega poročila oziroma najkasneje v šestih mesecih po
izteku koledarskega leta.
(4) Pri reviziji letnih računovodskih izkazov se zlasti preveri upoštevanje zahtev iz 235. in 236. člena tega zakona glede
izogibanja diskriminaciji in navzkrižnemu subvencioniranju ter
zahtev iz četrtega in petega odstavka 255. člena tega zakona glede izkazovanja ugotovljenih odstopanj od regulativnega
okvira.
(5) Podjetja, ki po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
niso zavezana objavljati svojih letnih računovodskih izkazov,
morajo njihovo kopijo hraniti na svojem sedežu, tako da je na
voljo javnosti.
235. člen
(ločene dejavnosti)
(1) Podjetja plinskega gospodarstva morajo v svojem
računovodstvu, skladno z računovodskimi standardi, voditi ločene računovodske evidence in v pojasnilih k računovodskim
izkazom razkriti ločene računovodske izkaze za prenosne,
distribucijske, UZP ali skladiščne dejavnosti, kot bi se to od
njih zahtevalo, če bi te dejavnosti opravljala ločena podjetja.
(2) Podjetja plinskega gospodarstva morajo na način iz
prejšnjega odstavka voditi ločene računovodske evidence in
v pojasnilih k računovodskim izkazom razkriti ločene računovodske izkaze za druge plinske dejavnosti, ki niso povezane s
prenosom, distribucijo, UZP ali skladiščenjem.
(3) Podjetja plinskega gospodarstva morajo v pojasnilih k
računovodskim izkazom navesti prihodke ali stroške iz naslova
najemnine prenosnega ali distribucijskega sistema.
(4) Če opravljajo podjetja plinskega gospodarstva tudi
druge dejavnosti, ki niso dejavnosti plinskega gospodarstva
(v nadaljnjem besedilu: neplinske dejavnosti), lahko vodijo
zbirne računovodske evidence in v pojasnilih k računovodskim
izkazom razkriti zbirne računovodske izkaze za neplinske dejavnosti.
(5) Za ločene računovodske izkaze iz prvega in drugega
odstavka tega člena se štejejo bilanca stanja, izkaz poslovnega
izida in izkaz denarnih tokov.
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(6) Podjetja plinskega gospodarstva, na katera se nanaša
zakon, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje dejavnosti, so dolžna voditi računovodske izkaze tudi po
navedenem zakonu, če to ni v nasprotju s tem zakonom.
236. člen
(sodila za razporejanje po dejavnostih in prikaz poslov
s povezanimi družbami)
(1) Podjetja plinskega gospodarstva morajo skladno z
računovodskimi standardi v notranjih aktih opredeliti sodila
za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov, odhodkov in
prihodkov, ki jih upoštevajo pri vodenju ločenih računovodskih
evidenc in pri sestavi ločenih računovodskih izkazov iz prejšnjega člena.
(2) Za določanje sodil iz prejšnjega odstavka se uporablja zakon, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno
evidentiranje dejavnosti.
(3) Sodila iz prvega odstavka tega člena se lahko spremenijo samo v izjemoma, pri čemer mora podjetje plinskega
gospodarstva take spremembe ustrezno utemeljiti ter jih v
letnem poročilu posebej pojasniti.
(4) Podjetja plinskega gospodarstva morajo v pojasnilih k
računovodskim izkazom razkriti vse posle, opravljene s povezanimi podjetji, katerih posamična vrednost presega 20.000 eurov.
(5) Podjetja plinskega gospodarstva morajo v pojasnilih
k računovodskim izkazom skupaj z ločenimi računovodskimi
izkazi za energetske dejavnosti, za katere se zahteva ločeno
razkrivanje, v celoti razkriti sodila za razporejanje po dejavnostih. Ustreznost sodil in pravilnost njihove uporabe mora letno
revidirati revizor, ki mora o tem podati posebno poročilo.
(6) Agencija nadzira primernost in izvajanje sodil skladno
z določbami tega zakona o nadzoru.
237. člen
(pravica do vpogleda v računovodske izkaze)
(1) Agencija ima pravico do vpogleda v računovodske
izkaze podjetij plinskega gospodarstva in v ostalo dokumentacijo podjetij plinskega gospodarstva, vodene skladno z 234. in
235. členom tega zakona, kolikor je to potrebno za opravljanje
njenih nalog.
(2) Če podjetje plinskega gospodarstva ne omogoči vpogleda v svoje računovodske izkaze, opravi agencija vpogled po
določbah tega zakona o nadzoru agencije.
(3) Agencija je dolžna varovati zaupnost poslovno občutljivih podatkov, ki jih pridobi z vpogledom v dokumentacijo
podjetja plinskega gospodarstva. Ta določba ne preprečuje
agenciji, da posreduje podatke pristojnemu državnemu organu,
organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnih pooblastil, če jih ta
v skladu s predpisi potrebuje za izvrševanje svojih pristojnosti.
V. poglavje: DOSTOP DO SISTEMA
1. oddelek: Organiziranje dostopa do sistema
1. pododdelek: Splošne določbe o dostopu do prenosnega
in distribucijskega sistema
238. člen
(načelo reguliranega dostopa do sistema)
(1) Oskrba z zemeljskim plinom se izvaja po načelu reguliranega dostopa tretje strani do sistema. Uporabniki sistema
plačujejo stroške sistema na podlagi tarifnih postavk, predhodno objavljenih skladno z 257. členom tega zakona.
(2) Pravico dostopa do prenosnih sistemov drugih operaterjev imajo tudi operaterji prenosnih sistemov, če je to potrebno zaradi opravljanja njihovih dejavnosti, v zvezi s prenosom
zemeljskega plina čez meje Republike Slovenije.
(3) Operater distribucijskega sistema ima pravico dostopa
do izstopnih točk prenosnega sistema, na katerih je priključen
distribucijski sistem, na katerem izvaja dejavnost operaterja
distribucijskega sistema.
(4) Operater sistema mora objektivno in nediskriminatorno omogočati dostop do sistema uporabnikom sistema.
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239. člen
(zavrnitev dostopa)
(1) Operater sistema lahko zavrne dostop do sistema:
– zaradi pomanjkanja zmogljivosti,
– če dostop do sistema onemogoča izvajanje naloženih
obveznosti javne službe iz 177. ali 216. člena tega zakona ali
– zaradi resnih ekonomskih ali finančnih težav podjetij plinskega gospodarstva v povezavi s pogodbami »vzemi ali plačaj«.
(2) Pri zavrnitvi dostopa do sistema zaradi ekonomskih ali
finančnih težav s pogodbami »vzemi ali plačaj« mora operater
sistema upoštevati merila in postopke iz 278. člena tega zakona.
(3) Razloge za zavrnitev dostopa do sistema mora operater sistema utemeljiti na podlagi objektivnih ter tehnično in
ekonomsko upravičenih meril in jih nemudoma pisno sporočiti
osebi, ki zahteva dostop do sistema. Zavrnjeni osebi mora
operater omogočiti tudi vpogled v vso dokumentacijo, ki je
povezana z zavrnitvijo.
(4) O sporih v zvezi z zavrnitvijo dostopa do sistema odloča agencija po postopku iz 414. do 419. člena tega zakona.
(5) Operater sistema, ki zavrne dostop do sistema zaradi
pomanjkanja zmogljivosti ali pomanjkanja povezav, je dolžan
na zahtevo osebe, ki ji je dostop zavrnil, izvesti potrebne razširitve sistema, če je to gospodarno ali če je zavrnjena oseba,
lahko tudi skupaj z drugimi osebami, pripravljena plačati stroške razširitve sistema.
(6) Če po pogajanjih med operaterjem sistema in osebo iz prejšnjega odstavka ne pride do sklenitve pogodbe o
povečanju zmogljivosti sistema, o tem odloči na zahtevo te
osebe agencija po postopku iz 414. do 419. člena tega zakona. Agencija določi pogoje povečanja zmogljivosti sistema ali
zavrne zahtevo.
240. člen
(trg z zemeljskim plinom in pogodbe o dobavi)
(1) V bilančno shemo se posamezna fizična ali pravna
oseba vključi le z eno bilančno pogodbo ali eno pogodbo o
izravnavi. Članstvo bilančne sheme preneha s prenehanjem
veljavnosti bilančne pogodbe ali pogodbe o izravnavi.
(2) Dobavitelj in uporabnik sistema skleneta pogodbo o
dobavi zemeljskega plina.
(3) Z uporabnikom sistema lahko odprto pogodbo sklene
samo dobavitelj, ki je član bilančne sheme.
(4) Končni uporabnik sistema mora imeti za posamezno
odjemno mesto sklenjeno odprto pogodbo, ki določa bilančno
pripadnost posameznega odjemnega mesta. Za posamezno odjemno mesto na sistemu je istočasno lahko sklenjena samo ena
odprta pogodba z enim dobaviteljem. Končni uporabnik ne sklepa
zaprtih pogodb o dobavi. Vsi odjemalci so upravičeni odjemalci.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se za odjemno mesto
odjemalca, na katerem letno porabi več kot 2 mio Sm3 zemeljskega plina, lahko nanaša več odprtih pogodb z več dobavitelji. V tem primeru mora odjemalec sistemskemu operaterju
in dobaviteljem za vsak obračunski interval vnaprej sporočiti
razmerje med bilančnimi skupinami na odjemnem mestu, sicer
sistemski operater upošteva zadnje sporočeno razmerje.
(6) Dejanska realizacija odjemnega mesta se upošteva v
bilanci bilančnih skupin, skladno s pripadnostjo odjemnega mesta.
(7) Podrobnejša pravila o izvajanju oziroma prijavljanju
pogodb o dobavi zemeljskega plina določi operater prenosnega
sistema v sistemskih obratovalnih navodilih.
(8) Vlada z uredbo predpiše podrobna pravila o delovanju
trga z zemeljskim plinom, obračunavanju odstopanj prevzema
in predaje zemeljskega plina, zamenjavi dobavitelja ter ostale
elemente delovanja trga z zemeljskim plinom.
2. pododdelek: Dostop do prenosnega sistema
zemeljskega plina
241. člen
(sistem vstopnih in izstopnih točk ter virtualna točka)
(1) Operater prenosnega sistema zagotovi dostop do prenosnega sistema s sklepanjem pogodb o prenosu na vstopnih
in izstopnih točkah prenosnega sistema.
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(2) Tehnične zmogljivosti posameznih vstopnih in izstopnih točk prenosnega sistema ter njihove omejitve določa in
dnevno objavi operater prenosnega sistema na svoji spletni
strani. Prenos zemeljskega plina med vstopnimi in izstopnimi
točkami se izvaja v okviru tehnične zmogljivosti prenosnega
sistema in v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2009.
(3) Relevantne točke, ki jih operater prenosnega sistema
določi in objavi v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2009, potrdi
agencija po predhodnem posvetovanju z uporabniki omrežja.
(4) Šteje se, da so vse transakcije z zemeljskim plinom ne
glede na vstopno ali izstopno točko izvedene v virtualni točki.
242. člen
(pogodbe o prenosu)
(1) Uporabniki prenosnega sistema lahko sklenejo ločeno
pogodbo o prenosu za eno ali več vstopnih točk oziroma ločeno
pogodbo o prenosu za eno ali več izstopnih točk iz prenosnega
sistema.
(2) Posamezne pogodbe, ki jih uporabniki sistema sklenejo za vstopne oziroma izstopne točke, so lahko sklenjene za
različne prenosne zmogljivosti in za različna časovna obdobja.
(3) Pogodba o prenosu se lahko sklene, če to dopuščajo
tehnična zmogljivost prenosnega sistema in omejitve tehnične
zmogljivosti posamezne vstopne oziroma izstopne točke.
(4) Pogodbo o prenosu na izstopnih točkah prenosnega
sistema v Republiki Sloveniji, na katere so neposredno priključeni končni odjemalci, sklepajo končni odjemalci, priključeni na
prenosni sistem, oziroma dobavitelji zemeljskega plina v imenu
in za račun končnega odjemalca.
(5) Pogodbo o prenosu na izstopnih točkah prenosnega
sistema v Republiki Sloveniji, na katere je priključen distribucijski sistem, lahko sklene le operater tega distribucijskega sistema. Predmet pogodbe o prenosu je lahko skupna zmogljivost
distribucijskega omrežja za več izstopnih točk.
(6) Operater prenosnega sistema mora predpisati postopke
dodeljevanja zmogljivosti prenosnega sistema, upravljanja prezasedenosti sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu skladno z Uredbo (ES) št. 715/2009 ter nanje pridobiti
soglasje agencije. Pri tem mora predvideti ukrepe in aktivnosti za
preprečevanje špekulativnih praks uporabnikov sistema.
243. člen
(izravnava odstopanj)
(1) Uporabnik sistema si mora zagotoviti izravnavo količinskih odstopanj odjema in oddaje zemeljskega plina v okviru
obračunskega intervala (v nadaljnjem besedilu: izravnava odstopanj) s sklenitvijo bilančne pogodbe ali vključitvijo odjemnega mesta v bilančno skupino s sklenitvijo odprte pogodbe.
(2) Dobavitelj zemeljskega plina, ki dobavlja plin v prenosni sistem v Republiki Sloveniji, mora skleniti bilančno pogodbo, s katero oblikuje bilančno skupino.
(3) Nosilec bilančne skupine sklene bilančno pogodbo
ter izvaja napovedi odjema in oddaje zemeljskega plina za
člane bilančne skupine za vsak obračunski interval, operater
prenosnega sistema pa nosilcu bilančne skupine obračunava
odstopanja med odjemom in oddajo zemeljskega plina za
bilančno skupino.
(4) Nosilec bilančne skupine je dolžan operaterju prenosnega sistema napovedati količine zemeljskega plina za
bilančno skupino na posamezni vstopni točki v prenosni sistem,
in sicer ločeno za posamezno pogodbo o dobavi, skladno s
sistemskimi obratovalnimi navodili. Za uporabnika sistema v
bilančni skupini na izstopni točki iz prenosnega sistema je nosilec bilančne skupine dolžan operaterju prenosnega sistema
napovedati količine zemeljskega plina, skladno s sistemskimi
obratovalnimi navodili in ločeno za posamezno pogodbo o
dobavi v primeru, da:
a) je izstopna točka povezana s prenosnim sistemom v
sosednji državi,
b) za posamezno izstopno točko v Republiki Sloveniji
obstaja več kot ena pogodba o dobavi ali
c) je pogodbena zmogljivost za posamezno izstopno točko v Republiki Sloveniji, na katero je priključen končni odjemalec, pomembna za nemoteno delovanje prenosnega sistema.
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(5) Operater prenosnega sistema je dolžan skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili preveriti usklajenost napovedi
iz prejšnjega odstavka. Če operater prenosnega sistema ugotovi, da napovedi odjema in oddaje niso skladne, napovedi zavrne. Zavrnjenih napovedi uporabniki sistema ne smejo izvesti.
(6) Nosilec bilančne skupine je dolžan vzpostaviti in voditi
evidenco odjemnih mest, ki neposredno ali posredno pripadajo
njegovi bilančni skupini, in podatke redno pošiljati v skladu s
sistemskimi obratovalnimi navodili operaterju sistema, na čigar
omrežju so pripadajoča odjemna mesta. Evidenco in podatke iz
prejšnjega stavka mora voditi in pošiljati nosilec bilančne skupine
organizirane po strukturi bilančne skupine in bilančnih podskupin.
(7) Operaterji distribucijskih sistemov posredujejo operaterju prenosnega sistema in nosilcu bilančne skupine potrebne podatke za izvedbo obračuna odstopanj med odjemom in
oddajo zemeljskega plina na prenosnem sistemu ločeno po
bilančnih skupinah in podskupinah na distribucijskem sistemu.
(8) Podrobnejša pravila o izravnavi odstopanj, ki so objektivna, pregledna in nediskriminatorna, določi operater prenosnega sistema v sistemskih obratovalnih navodilih.
244. člen
(transakcije z zemeljskim plinom v prenosnem sistemu)
(1) Podjetja plinskega gospodarstva in končni odjemalci
na prenosnem sistemu izvajajo transakcije s količinami zemeljskega plina v prenosnem sistemu v virtualni točki, ki jo uvede
operater prenosnega sistema.
(2) Šteje se, da so vse transakcije količin zemeljskega
plina v prenosnem sistemu med posameznimi udeleženci trga
izvedene v virtualni točki in na ravni obračunskega intervala, ne
glede na vstopno ali izstopno točko prenosnega sistema in ne
glede na določbe posameznih pogodb o dobavi zemeljskega
plina.
(3) Pri transakcijah s količinami zemeljskega plina v virtualni točki je dopustna tudi transakcija brez sklenjene pogodbe
o prenosu zemeljskega plina, če je za obseg količin, ki so predmet transakcije, sklenjena pogodba o prenosu na vstopni točki
in pogodba o prenosu na izstopni točki za obračunsko obdobje
ali obdobja, na katera se transakcija nanaša.
(4) Podjetja plinskega gospodarstva in končni odjemalci
lahko izvedejo transakcijo s količinami zemeljskega plina v
virtualni točki pod pogojem, da svojo udeležbo v virtualni točki
registrirajo pri operaterju prenosnega sistema in prijavijo želeno
transakcijo v skladu s pravili o delovanju virtualne točke, ki so
določena v sistemskih obratovalnih navodilih.
(5) Operater prenosnega sistema je dolžan preizkusiti
skladnost napovedane transakcije ali transakcij podjetij plinskega gospodarstva ali končnih odjemalcev skladno s pravili
o delovanju virtualne točke. Če operater prenosnega sistema
ugotovi, da se veriga transakcij podjetij plinskega gospodarstva
ali končnih odjemalcev ne zaključi oziroma je ni mogoče uskladiti, zavrne vse prijavljene transakcije v taki verigi.
245. člen
(storitve virtualne točke)
(1) Operater prenosnega sistema mora za transakcije na
virtualni točki zagotoviti obravnavo vseh udeležencev na trgu
pod transparentnimi in nediskriminatornimi pogoji.
(2) Uporabniki virtualne točke morajo operaterju prenosnega sistema plačati stroške registracije udeležbe in stroške
za posamezne transakcije. Plačilo za storitve virtualne točke
določi operater prenosnega sistema po predhodnem soglasju
agencije.
246. člen
(posebna določba za sisteme za UZP, pridobivalna
plinovodna omrežja in skladišča)
(1) Določba 239. člena tega zakona se uporablja tudi
za dostop do sistema za UZP in do pridobivalnih plinovodnih
omrežij, razen za dele omrežij in naprav, ki se uporabljajo za
lokalno obratovanje na mestu, kjer se pridobiva plin.
(2) V čezmejnih sporih se uporabljajo mehanizmi za reševanje sporov države članice Evropske unije, ki je pristojna
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za pridobivalno plinovodno omrežje, ki zavrne dostop. Če je
več držav članic Evropske unije pristojnih za pridobivalno plinovodno omrežje, se zadevne države članice posvetujejo za
zagotovitev usklajenega delovanja.
(3) Določba 239. člena tega zakona se uporablja tudi za
dostop do skladišča zemeljskega plina ali skladiščne zmogljivosti plinovodov, kadar je zagotovitev učinkovitega dostopa do
tega sistema nujna zaradi oskrbe odjemalcev iz tehničnih ali
ekonomskih razlogov, in za organiziranje dostopa do sistemskih storitev.
(4) Določbe tega člena ne veljajo za sistemske storitve in
za prehodna skladišča, ki so povezana z obrati za UZP in se
uporabljajo pri postopku ponovnega uplinjanja in pri kasnejšem
dovajanju zemeljskega plina v prenosni sistem.
(5) Uporabnik skladiščnega sistema lahko sklene pogodbo o dobavi s konkurenčnim podjetjem plinskega gospodarstva,
ki ni lastnik ali operater sistema ali z njim povezano podjetje.
3. pododdelek: Dostop do distribucijskega sistema
zemeljskega plina
247. člen
(dostop na izstopnih točkah iz prenosnega sistema)
(1) Operater distribucijskega sistema zagotavlja dostop
do prenosnega sistema na izstopnih točkah iz prenosnega sistema, na katerih je na prenosni sistem priključen distribucijski
sistem, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega
sistema, vsem uporabnikom distribucijskega sistema.
(2) Druga oseba ne more sama neposredno pridobiti
dostopa iz prejšnjega odstavka.
248. člen
(dostop do distribucijskega sistema)
(1) Končni odjemalec ima s priključitvijo na distribucijski sistem omogočen dostop do sistema skladno s pogoji za
priključitev, sistemskimi obratovalnimi navodili in pogodbo o
dostopu. Končni odjemalec lahko sklene pogodbo o dostopu
za manjšo zmogljivost kot je tehnična zmogljivost priključka.
(2) Končni odjemalec lahko za sklenitev pogodbe o dostopu do distribucijskega sistema z operaterjem distribucijskega
sistema pooblasti dobavitelja, ki mu dobavlja zemeljski plin,
ki pogodbo sklene v imenu in za račun končnega odjemalca.
(3) Zavrnitev sklenitve pogodbe o dostopu za zahtevano
zmogljivost pomeni zavrnitev dostopa po 239. členu tega zakona.
249. člen
(enotni račun)
(1) Operater distribucijskega sistema mora omogočiti izdajanje enotnega računa s strani dobavitelja za dobavljen zemeljski plin in za uporabo sistema za odjemna mesta, za katera
je dobavitelj pridobil soglasje končnega odjemalca.
(2) Operater distribucijskega sistema in dobavitelj skleneta sporazum o izdajanju enotnega računa s strani dobavitelja
po vzorcu, ki ga objavi agencija na svoji spletni strani, v roku
enega meseca od prejema dobaviteljeve zahteve za sklenitev
sporazuma.
(3) Operater distribucijskega sistema lahko zavrne sklenitev ali odstopi od sporazuma o izdajanju enotnega računa,
če dobavitelj ne zagotavlja ustreznega zavarovanja prevzete
obveznosti iz sporazuma.
2. oddelek: Omrežnina za prenosni in distribucijski sistem
1. pododdelek: Regulativni okvir
250. člen
(metoda regulacije)
(1) Uporabnik sistema je dolžan za uporabo sistema zemeljskega plina plačati omrežnino za pokrivanje upravičenih
stroškov operaterjev sistema. Upravičene stroške operaterjev
sistema, omrežnino in druge vire za pokrivanje teh stroškov
določi operater sistema v regulativnem okviru po predhodnem
soglasju agencije.
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(2) Agencija s splošnim aktom predpiše metodologijo za
določitev regulativnega okvira na način, ki spodbuja učinkovitost operaterjev sistema in uporabe sistema.
(3) Agencija s splošnim aktom iz prejšnjega odstavka
podrobneje predpiše:
– vrste, kriterije za določitev in način izračuna elementov
regulativnega okvira,
– vrste upravičenih stroškov, vključno z reguliranim donosom, kriterije za njihovo ugotavljanje in način njihovega
določanja,
– način vključitve stimulacije za pridobitev evropskih sredstev,
– trajanje regulativnega obdobja,
– vsebino zahteve operaterja sistema za izdajo soglasja
k regulativnemu okviru,
– vrsto, format in način posredovanja podatkov, potrebnih
za določitev regulativnega okvira,
– podrobnejša pravila in način ugotavljanja odstopanj od
regulativnega okvira,
– parametre posameznih dimenzij kakovosti, njihove referenčne vrednosti ter načine in standarde njihovega izračunavanja,
– minimalne standarde kakovosti različnih storitev operaterja sistema,
– višino nadomestila ter način in roke za plačilo nadomestila iz tretjega odstavka 260. člena tega zakona.
(4) Agencija pri določitvi metodologije uporablja metodo
reguliranega letnega prihodka in reguliranih omrežnin operaterja sistema, ki operaterju sistema zagotavlja pokritje vseh letnih
upravičenih stroškov, vključno z reguliranim donosom, razen če
ta zakon ne zagotavlja pokritja upravičenih stroškov v daljšem
časovnem obdobju.
251. člen
(upravičeni stroški operaterja sistema)
(1) Upravičeni stroški operaterja sistema, za izvajanje
nalog v okviru dejavnosti operaterja sistema, se ugotavljajo
in določajo za posamezno leto regulativnega obdobja. Kadar
operater sistema poleg storitev dejavnosti operaterja sistema
opravlja tudi druge dejavnosti, mora tem dejavnostim pripisati
sorazmerni del stroškov.
(2) Upravičeni stroški obsegajo tudi reguliran donos operaterja sistema.
(3) Način ugotavljanja in določanja upravičenih stroškov
mora spodbujati operaterja sistema k stroškovno učinkovitemu poslovanju in mu omogočati višji realiziran donos od
priznanega v regulativnem okviru, če so prihranki pri upravičenih stroških rezultat njegovih prizadevanj za večjo stroškovno
učinkovitost. Če operater sistema posluje s stroški, ki so višji
kot upravičeni, razliko krije iz priznanega reguliranega donosa
na sredstva.
(4) Pri določitvi upravičenih stroškov se upošteva, da
mora operater sistema učinkovitost svojega poslovanja izboljšati za določen faktor (v nadaljnjem besedilu: faktor učinkovitosti). Agencija v splošnem aktu opredeli način določanja faktorja
učinkovitosti ob upoštevanju načrtovane splošne produktivnosti
gospodarstva in učinkovitost operaterja sistema, ki izhaja iz
primerjalnih analiz učinkovitosti po strokovnih metodah.
(5) Reguliran donos operaterja sistema in upravičeni strošek amortizacije se določita na način, da omogočata ekonomsko upravičenost vlaganja v razvoj sistema in sta odvisna od
regulirane višine opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi
in neopredmetenih sredstev v uporabi brez dobrega imena,
ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti. Reguliran
donos je odvisen tudi od narave in tveganosti dejavnosti operaterja sistema in regulirane strukture virov financiranja ter od
učinkovitosti uporabe sistema. Reguliran donos na sredstva
se ne prizna na sredstva v gradnji in izdelavi, na sredstva
oziroma del vrednosti sredstev v višini brezplačno prevzetih
sredstev od posameznikov in pravnih oseb zasebnega prava,
na brezplačno prevzeta evropska sredstva, druga nepovratna
sredstva države, lokalnih skupnosti ter pravnih oseb javnega
prava, sredstva oziroma del sredstev, pridobljenih s plačili nesorazmernih stroškov za priključitev na sistem, in na sredstva,

Uradni list Republike Slovenije
ki niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti operaterja
sistema. Za brezplačno prevzeta evropska sredstva se prizna operaterju sistema posebna stimulacija za pridobitev takih
sredstev v deležu od njihove višine. Ta stimulacija se vključi v
regulativni okvir enkrat, in sicer v letu, ko se sredstva, zgrajena
iz teh virov, predajo v uporabo.
(6) Če zaradi primerjalne analize tarifnih postavk omrežnine učinkovitega in strukturno primerljivega operaterja omrežja
sistema za posamezno regulativno obdobje ni mogoče zagotoviti take spremembe tarifnih postavk, ki zagotavljajo pokritje
celotnega upravičenega stroška amortizacije, se upravičeni
strošek skladno z 255. členom tega zakona poračuna v naslednjih regulativnih obdobjih, vendar najkasneje v obdobju dobe
uporabnosti sredstev.
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operaterja prenosnega ali distribucijskega sistema faktor učinkovitosti, za katerega mora operater sistema v naslednjem
regulativnem obdobju znižati upravičene stroške. Pri določitvi faktorja učinkovitosti mora agencija upoštevati načrtovano
splošno produktivnost gospodarstva in učinkovitost operaterja
sistema, ki izhaja iz primerjalnih analiz učinkovitosti po strokovnih metodah.

252. člen
(naložbeni načrt operaterjev sistema)
(1) Zaradi določitve regulativnega okvira pripravi operater
sistema naložbeni načrt, v katerem finančno ovrednoti naložbe
iz desetletnega razvojnega načrta, ki jih bo izvedel v naslednjem regulativnem obdobju.
(2) V postopku določitve regulativnega okvira agencija
preveri in oceni naložbeni načrt. Navedena ocena je podlaga za
določitev načrtovanih upravičenih stroškov operaterja sistema v
naslednjem regulativnem obdobju. Pri oceni naložbenih načrtov
in določitvi upravičenih stroškov operaterja sistema agencija
ni vezana na vrednosti naložb in dinamiko njihove izvedbe iz
EKS, drugih načrtov razvoja na področju energetike ali načrta
razvoja operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.
(3) Če agencija pri oceni naložbenih načrtov ugotovi, da
ima upoštevanje vseh naložb iz naložbenega načrta v upravičenih stroških operaterja sistema prevelik vpliv na omrežnino,
lahko naloži operaterju sistema, naj pri določitvi predloga regulativnega okvira upošteva le določene naložbe po prioritetnem
vrstnem redu, kot so opredeljene v naložbenem načrtu.
(4) Agencija s splošnim aktom določi metodologijo za
pripravo in ocenitev naložbenih načrtov, v katerem določi:
– metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje
naložb;
– vrste in obvezno vsebino naložbenih načrtov;
– postopke za pripravo in ocenjevanje naložbene dokumentacije ter odločanje o naložbah;
– minimum meril za ugotavljanje učinkovitosti projektov;
– roke za pripravo naložbenega načrta in njegovo posredovanje agenciji v preveritev in oceno.
(5) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata za
operaterja prenosnega sistema, ki pripravi desetletni razvojni
načrt omrežja skladno z 200. členom tega zakona.

254. člen
(postopek za pridobitev soglasja agencije)
(1) Zahtevo za izdajo soglasja k regulativnemu okviru,
tarifnim postavkam omrežnine in tarifnim postavkam za ostale
storitve operater sistema vloži pri agenciji najkasneje do 15. julija v letu pred prvim letom regulativnega obdobja, na katero se
nanaša. Če v tem roku operater sistema ne vloži zahteve za
izdajo soglasja, mu agencija s sklepom naloži, naj jo predloži v
roku, ki ni daljši od 30 dni.
(2) V zahtevi iz prejšnjega odstavka mora operater sistema predložiti agenciji tudi naložbeni načrt iz 252. člena tega
zakona.
(3) Če operater sistema tudi po podaljšanem roku ne vloži
zahteve za izdajo soglasja, določi regulativni okvir in tarifne
postavke omrežnine agencija z odločbo o regulativnem okviru,
ki jo izda najkasneje do 30. novembra v letu pred prvim letom
regulativnega obdobja, na katero se nanaša, ob upoštevanju
meril iz 250. in 253. člena tega zakona.
(4) Če na pravočasno zahtevo za izdajo soglasja agencija ne izda soglasja do 15. novembra v letu pred prvim letom
regulativnega obdobja, na katero se nanaša, lahko agencija
izda odločbo, s katero zavrne izdajo soglasja in začasno podaljša regulativni okvir ali začasno določi novi regulativni okvir
in tarifne postavke omrežnine (nadaljnjem besedilu: začasna
odločba), in sicer:
– nesporni elementi regulativnega okvira se določijo v
višini, kot so ugotovljeni v zahtevi za izdajo soglasja;
– v primeru spornih elementov regulativnega okvira, se
upoštevajo istovrstni parametri iz prejšnjega regulativnega
obdobja, pri čemer se pri določitvi upravičenih stroškov upošteva faktor učinkovitosti iz četrtega odstavka 253. člena tega
zakona.
(5) Začasna odločba velja do izdaje soglasja na zahtevo
operaterja sistema. Z začasno odločbo agencija lahko določi
rok, v katerem mora operater dati novo zahtevo za soglasje, ki
ni daljši od šest mesecev. Če je začasno odločbo v delu, kjer
je z njo določen rok za predložitev zahteve za izdajo soglasja,
treba prisilno izvršiti, ne glede na pravila zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posamična denarna kazen v postopku
izvršbe s prisilitvijo ne sme presegati 100.000 eurov.

253. člen
(določitev regulativnega okvira)
(1) Regulativni okvir je v soglasju z agencijo določena
vrednostna opredelitev načrtovanih upravičenih stroškov operaterja sistema po posameznih letih regulativnega obdobja,
načrtovanih omrežnin, načrtovanih drugih prihodkov iz izvajanja dejavnosti operaterja sistema, presežkov ali primanjkljajev
omrežnin iz preteklih let. Če je regulativno obdobje daljše od
enega leta, regulativni okvir, z namenom preprečitve skokovitega spreminjanja tarifnih postavk omrežnine po posameznih
letih regulativnega obdobja, lahko določa tudi izravnavo tarifnih
postavk.
(2) Regulativni okvir, tarifne postavke omrežnine in tarifne
postavke za ostale storitve določi operater sistema v skladu s
splošnima aktoma iz 250. in 256. člena tega zakona s soglasjem agencije.
(3) Operater sistema določi regulativni okvir tako, da
prihodki iz omrežnine skupaj z drugimi prihodki iz opravljanja
dejavnosti operaterja sistema in upoštevaje ugotovljen presežek oziroma primanjkljaj omrežnin do vključno predpreteklega
leta pred pričetkom regulativnega obdobja pokrijejo načrtovane
upravičene stroške operaterja sistema, če ta zakon ne določa
drugače.
(4) Najkasneje do 30. aprila v letu pred začetkom regulativnega obdobja agencija z odločbo določi za posameznega

255. člen
(odstopanja od regulativnega okvira)
(1) Operater sistema je dolžan ugotavljati odstopanja
od regulativnega okvira za posamezno leto, ki se odražajo v
presežku ali primanjkljaju omrežnin, in ugotovljena odstopanja
razkriti v pojasnilih k računovodskim izkazom.
(2) Presežek omrežnin je presežek reguliranega letnega
prihodka nad dejanskimi letnimi upravičenimi stroški operaterja sistema, ki niso zmanjšani za prihranek pri upravičenih
stroških, ki jih je operater sistema dosegel z večjo stroškovno
učinkovitostjo poslovanja. Ugotovi se kot presežek celotnega
letnega zneska zaračunanih omrežnin (zmanjšanega za primanjkljaj omrežnin iz preteklih let ali povečanega za presežek
omrežnin iz preteklih let) in zneska drugih letnih prihodkov iz
dejavnosti operaterja sistema nad zneskom dejanskih letnih
upravičenih stroškov.
(3) Primanjkljaj omrežnin je presežek dejanskih letnih
upravičenih stroškov nad reguliranim letnim prihodkom operaterja sistema. Ugotovi se kot presežek dejanskih letnih upravičenih stroškov nad celotnim letnim zneskom zaračunanih
omrežnin (povečanim za primanjkljaj omrežnin iz preteklih let
ali zmanjšanim za presežek omrežnin iz preteklih let) in drugimi
letnimi prihodki iz dejavnosti operaterja sistema.
(4) Presežek omrežnin je dolžan operater sistema uporabiti kot plačilo za storitve gospodarske javne službe dejavnost
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operaterja sistema naslednjega ali naslednjih let. Presežek
omrežnin se izkaže kot preplačilo tistega leta regulativnega
obdobja za katerega je presežek ugotovljen. Operater sistema
znesek presežka omrežnin upošteva pri določitvi omrežnin v
naslednjem regulativnem obdobju kot že zaračunano omrežnino v preteklih obdobjih.
(5) Primanjkljaj omrežnin ima operater sistema pravico
prejeti v naslednjem letu oziroma zaradi preprečitve skokovitega spreminjanja tarifnih postavk omrežnin v naslednjih letih kot
plačilo za storitve gospodarske javne službe dejavnost operaterja sistema tistega leta, za katero je primanjkljaj ugotovljen.
Operater sistema primanjkljaj omrežnin izkaže kot terjatev tistega leta regulativnega obdobja, za katerega je primanjkljaj
omrežnin ugotovljen, če zanesljivo pričakuje, da bo primanjkljaj
omrežnine zaračunan in plačan v naslednjih obdobjih. Operater
sistema znesek primanjkljaja omrežnin upošteva pri določitvi
omrežnin v naslednjem regulativnem ali naslednjih regulativnih
obdobjih.
(6) Operater sistema je dolžan agenciji posredovati izračun presežka oziroma primanjkljaja omrežnin posameznega
leta regulativnega obdobja v 15 dneh od prejema revizorjevega
poročila oziroma najkasneje v šestih mesecih po izteku koledarskega leta. Če agencija v postopku ugotavljanja odstopanj
ugotovi drugačne presežke oziroma primanjkljaje omrežnin, kot
jih je ugotovil operater sistema, o tem izda posebno odločbo, s
katero v skladu s četrtim in petim odstavkom tega člena ugotovi
višino presežka oziroma primanjkljaja.
(7) Operater sistema lahko izjemoma med regulativnim
obdobjem vloži zahtevo za izdajo soglasja k regulativnemu
okviru, če je zaradi nepričakovanih sprememb v obsegu uporabe sistema ali drugih nepričakovanih okoliščin nastal tolikšen
presežek ali primanjkljaj omrežnin, v primerjavi z načrtovanim
primanjkljajem iz 251. člena tega zakona, da ga brez te spremembe ne bo mogoče izravnati pri določitvi regulativnega okvira v naslednjih regulativnih obdobjih. V postopku odločanja o tej
zahtevi se ne uporabljajo določbe četrtega in petega odstavka
prejšnjega člena o začasni odločbi.
(8) Določbe o poračunavanju presežka oziroma primanjkljaja omrežnin se uporabljajo tudi, če dejavnost operaterja
sistema na zadevnem sistemu začne izvajati drug izvajalec.
Dosedanji izvajalec je dolžan morebitni presežek plačati novemu izvajalcu, morebitni primanjkljaj pa lahko zahteva od novega izvajalca, oboje najkasneje do konca regulativnega obdobja,
v katerem bo novi drug izvajalec pri ugotavljanju odstopanj od
regulativnega okvira ugotovil realizacijo teh postavk.
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– način zaračunavanja omrežnine in cene storitev iz druge
alineje tega odstavka.
(5) Tarife in tarifne postavke omrežnine so objektivne,
pregledne in nediskriminatorne ter morajo spodbujati uporabo
plina iz obnovljivih virov.
257. člen
(določitev tarifnih postavk)
(1) Tarifne postavke mora operater sistema določiti v
skladu z metodologijo iz prejšnjega člena tako, da ob načrtovani uporabi sistema prihodki iz omrežnin dosežejo znesek
reguliranega prihodka iz omrežnin v regulativnem obdobju, pri
čemer ne sme diskriminirati oddaljenih območij.
(2) Cene za ostale storitve, ki niso vsebovane v omrežnini
in jih operater sistema zaračunava uporabnikom sistema, določi operater sistema v soglasju z agencijo tako, da upošteva
dejanske stroške teh storitev.
(3) Tarifne postavke operater sistema objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.
3. pododdelek: Posebne določbe o zagotavljanju kakovosti
na prenosnem in distribucijskem sistemu zemeljskega plina

2. pododdelek: Tarifa za uporabo sistema zemeljskega plina

258. člen
(kakovost storitev operaterjev sistema)
(1) Kakovost storitev operaterja sistema se ugotavlja
glede na posamezne dimenzije kakovosti izvajanja storitev
operaterjev sistema, ki vplivajo na dostopnost uporabnikov do
storitev in njihovo zadovoljstvo s storitvami, in sicer:
– trajanje in pogostost prekinitev delovanja sistema;
– čas, potreben za popravila sistema;
– čas za obravnavanje pritožb in posredovanje informacij;
– čas, potreben za priključitev na sistem;
– druge dimenzije kakovosti storitev, določene v splošnem
aktu agencije.
(2) Za posamezne dimenzije kakovosti agencija za vsakega operaterja sistema zemeljskega plina oziroma za območje
sistema zemeljskega plina določi referenčne vrednosti kakovosti storitev, ki glede na stanje sistema, dosedanje izvajanje
dejavnosti in poslovanje na sistemu predstavljajo realen cilj
zagotavljanja kakovosti storitev.
(3) Operater sistema je odgovoren za kakovost oskrbe
tudi v primeru, če sam ne opravlja vseh storitev, glede katerih
se ugotavljajo dosežene vrednosti parametrov posameznih
dimenzij kakovosti.

256. člen
(metodologija za obračunavanje omrežnine)
(1) Uporabniki sistema plačujejo omrežnino, ki predstavlja
plačilo za storitve operaterja sistema, ki jih je ta dolžan izvajati
skladno s tem zakonom.
(2) Agencija s splošnim aktom podrobneje predpiše metodologijo obračunavanja omrežnine, in sicer ločeno za:
– uporabo prenosnega sistema (ločeno za vstopne in
izstopne točke),
– uporabo distribucijskega sistema,
– sistemske storitve (lastna raba za zagotavljanje delovanja sistema, izravnava odstopanj),
– meritve,
– druge storitve.
(3) Agencija predpiše metodologijo iz prejšnjega odstavka na način, ki spodbuja učinkovitost operaterjev sistema in
uporabe sistema.
(4) V splošnem aktu iz drugega odstavka tega člena
agencija določi:
– tarife in tarifne elemente, ki predstavljajo kategorije uporabnikov sistema glede na značilnost njihove uporabe sistema
v določenih največjih razponih teh značilnosti;
– storitve, ki jih lahko operater sistema zaračunava v
okviru izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja
sistema uporabnikom sistema poleg omrežnine;
– način izračuna omrežnin;

259. člen
(monitoring kakovosti storitev in nadzor monitoringa)
(1) Operater sistema je dolžan izvajati meritve ugotavljanja parametrov dimenzij kakovosti storitev, izračunavati te
parametre in jih sporočati agenciji na predpisan način in v
predpisanih rokih.
(2) Operater sistema lahko za izvajanje monitoringa iz
prejšnjega odstavka pooblasti drugo osebo, pri čemer je odgovoren za pravilno in pravočasno izvajanje monitoringa in
pošiljanje podatkov agenciji.
(3) Agencija lahko opravi nadzor monitoringa kakovosti pri
operaterju sistema zemeljskega plina ali pri osebi, ki opravlja
monitoring.
(4) Postopek nadzora mora biti voden tako, da ne ovira
poslovanja operaterja sistema zemeljskega plina in izvajanja
dejavnosti operaterja sistema ter da ne nalaga operaterju sistema nesorazmernih bremen v zvezi s presojo monitoringa.
(5) Pooblaščena oseba agencije po opravljenem nadzoru
sestavi poročilo, v katerem oceni ustreznost monitoringa.
(6) Agencija s splošnim aktom predpiše pravila monitoringa kakovosti oskrbe, s katerim določi:
– postopke in načine monitoringa kakovosti;
– način in roke posredovanja podatkov agenciji in
– postopek in način presoje monitoringa kakovosti ter
ukrepe za njegovo izboljšanje.
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260. člen
(zajamčeni standardi kakovosti storitev)
(1) Minimalni standardi kakovosti storitev operaterja sistema zemeljskega plina v obliki zajamčenih standardov, ki jih
mora zagotavljati operater sistema, so določeni z minimalnimi
vrednostmi parametrov kakovosti storitev, ki jih mora operater
sistema zagotavljati za vsako prevzemno-predajno mesto.
(2) Če operater sistema zemeljskega plina posameznemu
uporabniku sistema krši zajamčeni standard kakovosti, in je kršitev nastala iz razlogov na njegovi strani, je dolžan uporabniku
sistema na njegovo pisno zahtevo plačati nadomestilo.
(3) Višino nadomestila ter način in roke plačila nadomestila za posamezno vrsto kršitve določi agencija s splošnim aktom
tako, da odvrača operaterje sistema od ponavljanja kršitev.
(4) Če uporabniku sistema operater ne plača nadomestila
v predpisanem roku po vložitvi pisne zahteve, odloči o pravici do nadomestila na zahtevo uporabnika sistema agencija.
Postopka določitve nadomestila agencija ne more uvesti po
uradni dolžnosti.
(5) Ne glede na plačilo nadomestila, lahko uporabnik sistema od operaterja sistema po splošnih predpisih o odškodninski
odgovornosti zahteva povrnitev škode zaradi kršitve zajamčenega
standarda kakovosti, če škoda presega plačano nadomestilo.
3. oddelek: Izvzetje za novo infrastrukturo
261. člen
(obseg in pogoji izvzetja)
(1) Nova infrastruktura večjega obsega, in sicer povezovalni plinovod, obrat za UZP in skladišče, se lahko za določeno obdobje na zahtevo izvzame iz obsega uporabe 182. do
186. člena, 238., 242., 246. ter 250. do 257. člena tega zakona.
(2) Izvzetje iz prejšnjega odstavka se lahko dovoli, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
a) z investicijo se povečuje konkurenca pri oskrbi z zemeljskim plinom in zanesljivost oskrbe;
b) raven tveganja, povezana z investicijo, dopušča izvedbo investicije samo v primeru odobritve izvzetja;
c) lastnik infrastrukture je pravna ali fizična oseba, ki je
vsaj glede svoje pravne oblike ločena od operaterjev sistemov,
v okviru katerih bo infrastruktura zgrajena;
č) stroški se zaračunajo uporabnikom infrastrukture in
d) izvzetje ne ovira konkurence, učinkovitega delovanja
notranjega trga z zemeljskim plinom ali učinkovitega obratovanja reguliranega sistema, na katerega je infrastruktura
priključena.
(3) Izvzetje iz prvega odstavka tega člena se lahko dovoli
tudi za znatna povečanja zmogljivosti obstoječe infrastrukture
in za spremembe infrastrukture, ki omogoča razvoj novih virov
oskrbe z zemeljskim plinom.
262. člen
(odločanje o izvzetju)
(1) O dovolitvi izvzetja iz 261. člena tega zakona odloči
agencija na zahtevo lastnika infrastrukture ali investitorja.
(2) Izvzetje lahko zajema celotno zmogljivost, del zmogljivosti nove infrastrukture ali obstoječe infrastrukture z znatno
povečano zmogljivostjo.
(3) Pri odločanju o odobritvi izvzetja se upošteva potreba
po uvedbi pogojev glede trajanja izvzetja in nediskriminatornega dostopa do infrastrukture. Pri tem agencija upošteva dodatne zmogljivosti, ki bodo zgrajene, ali spremembo obstoječih
zmogljivosti, časovni rok projekta in stanje na področju oskrbe
z zemeljskim plinom v državi.
(4) Agencija določi pravila in mehanizme za upravljanje in
dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, s katerimi določi tudi postopek zbiranja interesa uporabe zmogljivosti vseh potencialnih
uporabnikov infrastrukture, vključno z lastno rabo, še preden
se zmogljivosti dodelijo.
(5) Agencija mora v splošnem aktu iz prejšnjega odstavka
določiti obvezno ponudbo neuporabljene prenosne zmogljivosti
nove infrastrukture na trgu, pravico uporabnikov te infrastrukture
do trgovanja s pridobljenimi zmogljivostmi na sekundarnem trgu.
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(6) Agencija pri ocenjevanju izpolnjevanja pogojev iz a),
b) in d) točke drugega odstavka 261. člena tega zakona upošteva rezultate postopka dodeljevanja prenosnih zmogljivosti
iz četrtega in petega odstavka tega člena.
(7) Agencija mora o zahtevi za izvzetje odločiti v šestih
mesecih od prejema zahteve, razen v primeru odločanja o novi
infrastrukturi v več državah članicah.
(8) Odločbo o izvzetju agencija objavi na svoji spletni
strani najkasneje v enem mesecu po odobritvi s strani Evropske komisije.
263. člen
(ravnanje agencije po prejemu zahteve)
(1) Agencija Evropski komisiji po prejemu zahteve za
izvzetje iz 261. člena tega zakona posreduje kopije zahteve.
(2) Agencija Evropsko komisijo nemudoma seznani z odločbo iz prejšnjega člena in z informacijami, ki se nanašajo na:
a) podroben opis razlogov, na podlagi katerih je agencija
odobrila ali zavrnila izvzetje vključno s finančnimi informacijami,
ki utemeljujejo potrebo po izvzetju;
b) opravljene analize o vplivu odobritve izvzetja na konkurenco in na učinkovito delovanje notranjega trga z zemeljskim
plinom;
c) razloge za časovno obdobje in delež celotne zmogljivosti zadevne plinske infrastrukture, za katero se izvzetje odobri;
č) rezultat posvetovanja z regulativnimi organi sosednjih
držav v primeru izvzetja za povezovalne plinovode;
d) prispevek infrastrukture k raznolikosti oskrbe z zemeljskim plinom.
(3) Agencija mora na zahtevo Evropske komisije dopolniti
obvestilo iz prejšnjega odstavka. Če zahtevani podatki niso
predloženi v roku, določenem v zahtevi Evropske komisije,
se šteje, da je obvestilo preklicano, razen če se pred iztekom
tega obdobja rok podaljša po privolitvi Evropske komisije ali če
agencija Evropsko komisijo z utemeljeno izjavo obvesti, da je
obvestilo popolno.
264. člen
(postopek agencije po odločitvi Evropske komisije)
(1) Ne glede na zakon, ki ureja splošni upravni postopek,
agencija po uradni dolžnosti uvede obnovo postopka izdaje odločbe o dovolitvi izvzetja po prejemu zahteve Evropske komisije
o spremembi ali odpravi odločbe o odobritvi izvzetja.
(2) V obnovljenem postopku agencija odloča brez posebnega ugotovitvenega postopka, mora pa omogočiti stranki,
da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev.
(3) Na podlagi podatkov, ki so bili zbrani v obnovljenem
postopku, agencija razveljavi ali odpravi odločbo o dovolitvi
izvzetja v skladu z odločitvijo Evropske komisije najkasneje v
enem mesecu po prejemu zahteve Evropske komisije in o tem
obvesti Evropsko komisijo.
(4) Odločba o dovolitvi izvzetja, ki jo je odobrila Evropska
komisija, preneha veljati dve leti po sprejemu odločitve Evropske komisije o odobritvi odločbe, če se gradnja infrastrukture
še ni začela, in pet let po njenem sprejetju, če infrastruktura
še ni začela obratovati, razen če Evropska komisija odloči, da
je do zaostanka prišlo zaradi ovir, na katere oseba, ki ji je bilo
izvzetje odobreno, ni mogla vplivati.
265. člen
(nova infrastruktura v več državah članicah Evropske unije)
(1) Kadar vsi regulativni organi držav članic Evropske
unije, na ozemlju katerih se nahaja nova infrastruktura, ki je
predmet izvzetja po 261. členu tega zakona, v šestih mesecih
sklenejo dogovor glede izvzetja, o tem obvestijo ACER.
(2) Agencija ne izvaja nalog v zvezi z dovolitvijo izvzetja,
kadar:
a) se regulativni organi iz prejšnjega odstavka ne dogovorijo v šestih mesecih od dneva, ko zahtevo za izvzetje prejme
zadnji od regulativnih organov, ali
b) je podana skupna zahteva regulativnih organov iz prejšnjega odstavka za izvajanje nalog v zvezi z dovolitvijo izvzetja
s strani ACER.
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(3) Regulativni organi iz prvega odstavka tega člena
lahko skupaj zahtevajo podaljšanje roka iz a) točke prejšnjega
odstavka za največ tri mesece.
VI. poglavje: DRUGE DOLOČBE
1. oddelek: Neposredni plinovodi
266. člen
(dopustnost neposrednega plinovoda)
Podjetja plinskega gospodarstva s sedežem na območju
Republike Slovenije oskrbujejo odjemalce na območju Republike Slovenije po neposrednih plinovodih.
267. člen
(dovoljenje za gradnjo neposrednega plinovoda)
(1) Neposreden plinovod zgradi podjetje plinskega gospodarstva, če pridobi dovoljenje agencije.
(2) Agencija izda dovoljenje za zgraditev neposrednega
plinovoda, če je za oskrbo iz prejšnjega člena pravnomočno
zavrnjen dostop do sistema po 239. členu tega zakona ali če
potrebni sistem ne obstaja.
(3) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega
člena, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka in če
agencija ne odloči, da se povečajo zmogljivosti sistema po
šestem odstavku 239. člena.
2. oddelek: Sistemska obratovalna navodila in tehnična
varnost obratovanja
268. člen
(sistemska obratovalna navodila)
(1) Sistemska obratovalna navodila, ki urejajo obratovanje in način vodenja prenosnih in distribucijskih sistemov
morajo biti pregledna, objektivna in nediskriminatorna.
(2) S sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti uredijo:
– tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje sistemov
z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z zemeljskim plinom;
– način izvajanja dostopa do sistema;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopki za obratovanje sistemov v kriznih stanjih;
– pogoji za priključitev na sistem in način priključitve na
sistem;
– splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina;
– tehnični pogoji za medsebojno priključitev in delovanje
sistemov različnih operaterjev sistemov;
– pravila za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009.
(3) V sistemskih obratovalnih navodilih morajo biti vloge
in odgovornosti operaterjev sistemov, dobaviteljev, odjemalcev in po potrebi drugih udeležencev na trgu opredeljene
glede na pogodbene dogovore, obveznosti do odjemalcev,
izmenjavo podatkov ter pravil glede poravnave, lastništvo
podatkov in odgovornost za merjenje porabe.
(4) Sistemska obratovalna navodila za posamezen prenosni ali distribucijski sistem izda po javnem pooblastilu operater sistema, ki na tem sistemu opravlja dejavnost operaterja
sistema, in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Agencija s splošnim aktom podrobneje predpiše obvezno vsebino sistemskih obratovalnih navodil.
(6) Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil mora
operater sistema pridobiti soglasje agencije.
269. člen
(tehnična varnost obratovanja)
Tehnični predpisi iz 32. člena tega zakona, ki se nanašajo na področje zemeljskega plina morajo zagotavljati tehnično
varnost obratovanja, interoperabilnost sistemov ter morajo biti
objektivni in nediskriminatorni.
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3. oddelek: Priključevanje na sistem in možnost odklopa
uporabnika sistema
270. člen
(priključitev na sistem)
(1) Za priključitev na sistem ali njeno spremembo mora
uporabnik sistema pridobiti soglasje za priključitev. Operater
sistema v soglasju za priključitev določi priključno mesto na
omrežju. Podrobnejše pogoje za soglasje za priključitev določajo sistemska obratovalna navodila.
(2) Dokončno soglasje za priključitev velja dve leti. V
tem času mora imetnik soglasja za priključitev objekta izpolniti
vse pogoje, predpisane v soglasju za priključitev, in operaterju
naročiti izvedbo priključitve. Veljavnost soglasja za priključitev
lahko operater sistema na zahtevo imetnika soglasja za priključitev podaljša največ dvakrat, vendar vsakič največ za eno leto.
Zahtevo za podaljšanje mora imetnik soglasja za priključitev
podati 30 dni pred iztekom veljavnosti soglasja za priključitev.
V primeru zamud na strani operaterja sistema se šteje, da se
soglasje avtomatično podaljša, kar je operater dolžan sporočiti
imetniku soglasja, ki še ni izvedel priključitve na sistem.
(3) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča po
javnem pooblastilu operater sistema z odločbo v upravnem
postopku.
(4) Uporabnik sistema nima pravice do priključitve, če:
– ne izpolnjuje predpisanih pogojev za priključitev,
– bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v delovanju
sistema ali
– bi priključitev operaterju sistema povzročila nastanek
nesorazmernih stroškov.
(5) V primeru iz tretje alineje prejšnjega odstavka ima
uporabnik sistema pravico do priključitve v skladu s sistemskimi
obratovalnimi navodili, če sam krije nesorazmerno visoke stroške, ki pomenijo nesorazmerni del stroškov gradnje priključka
do točke v sistemu, kjer je priključitev možna, ali nesorazmerni
del stroškov, ki so potrebni za povečanje zmogljivosti ali obsega
obstoječega omrežja, ali kombinacijo obojega, pri čemer ni pričakovati, da bi v razumnem času prišlo do povečanja uporabe
sistema na novem priključku oziroma obstoječem omrežju v tolikšnem obsegu, ki bi omogočal normalno amortizacijo naložbe.
(6) Pri določitvi nesorazmerno visokih stroškov mora operater sistema upoštevati predvsem:
– obseg potrebne investicije;
– predvidene dodatne prihodke operaterja sistema, glede
na predvideni obseg uporabe priključka s strani uporabnika
sistema;
– predvidene dodatne stroške operaterja sistema, kot na
primer stroške za vzdrževanje in obratovanje novega priključka
oziroma povečanja zmogljivosti sistema;
– predviden reguliran donos na sredstva operaterja sistema.
(7) Nesorazmerne stroške izračuna operater sistema
tako, da so ob predvidenem obsegu uporabe priključka v ekonomski dobi uporabe priključka in ob pokritju nesorazmernih
stroškov s strani uporabnika sistema pokriti vsi stroški operaterja sistema, vključno s predvidenim reguliranim donosom na
sredstva. Izračun mora temeljiti na metodah, ki se uporabljajo
za ocenjevanje investicij, in mora upoštevati časovno vrednost
denarja. Če v času amortizacije dela sistema ali priključka, za
katerega je uporabnik sistema plačal nesorazmerne stroške,
pride do priključitve dodatnih uporabnikov, je operater sistema
dolžan povrniti uporabniku ustrezen del nesorazmernih stroškov, ki jih kot nove nesorazmerne stroške zaračuna novim
uporabnikom sistema na tem delu sistema ali priključka.
(8) Podrobnejši način in postopek določitve nesorazmernih stroškov predpiše operater sistema v sistemskih obratovalnih navodilih.
(9) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja
za priključitev odloča agencija.
(10) Po dokončnosti odločbe o soglasju za priključitev
skleneta operater sistema in uporabnik sistema, v korist katerega je bilo izdano soglasje za priključitev (v nadaljnjem besedilu:
imetnik soglasja za priključitev), pisno pogodbo o priključitvi, s
katero pogodbeni stranki uredita medsebojna razmerja, ki se
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nanašajo na izvedbo priključka in priključitev, ter medsebojna
razmerja v zvezi z vzdrževanjem priključka.
(11) Uporabnik sistema mora zaprositi za novo soglasje
za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka,
za katerega je bilo izdano soglasje.
(12) Uporabnika omrežja zemeljskega plina, ki se nahaja
na območju posebne ali izključne pravice izvajanja gospodarske
javne službe distribucije zemeljskega plina lahko priključi operater prenosnega sistema le v primeru, če operater distribucijskega
sistema zemeljskega plina zavrne priključitev tega uporabnika
zaradi premajhne zmogljivosti distribucijskega sistema.
(13) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
priključitev na skladiščni sistem, sistem za UZP in pridobivalno
plinovodno omrežje.
271. člen
(prenos soglasja za priključitev)
(1) Če imetnik soglasja za priključitev umre (fizična oseba) ali preneha obstajati (pravna oseba), če gre za spremembo
gradbenega dovoljenja zaradi spremembe investitorja ali zaradi
pravnega prometa z objektom, se soglasje za priključitev lahko
prenese na pravno ali fizično osebo, ki pridobi te objekte, naprave ali napeljave.
(2) Pravna ali fizična oseba, ki na podlagi sprememb iz
prejšnjega odstavka pridobi objekte, naprave ali napeljave,
mora najkasneje v 30 dneh po prejemu sodne oziroma upravne
odločbe ali sklenitve pogodbe o nastali spremembi obvestiti
operaterja sistema in o tem predložiti dokazila, sicer mora
zaprositi za novo soglasje za priključitev.
272. člen
(tehnične zahteve za naprave uporabnika sistema)
(1) Postroji, naprave in napeljave uporabnika sistema
morajo izpolnjevati predpisane tehnične zahteve, s katerimi
se zagotavljata njihovo nemoteno delovanje ter varnost ljudi
in premoženja. Za izpolnjevanje tehničnih zahtev za objekt,
napravo ali napeljavo je odgovoren lastnik.
(2) Operater sistema sme začasno odkloniti priključitev
novih objektov, naprav in napeljav na svoj sistem oziroma sme
odklopiti uporabnika sistema, če ugotovi, da objekti, naprave
ali omrežje uporabnika sistema ne izpolnjujejo predpisanih
tehničnih zahtev, ali če ugotovi, da gre za nedovoljeno gradnjo
po zakonu o graditvi objektov.
(3) Priključitev na sistem ali nadaljevanje prenosa oziroma distribucije zemeljskega plina izvede operater sistema po
odpravi pomanjkljivosti.
(4) Energetski inšpektor nadzira skladnost postrojev, naprav in napeljav uporabnika.
273. člen
(začasni odklop)
(1) Operater sistema sme začasno odklopiti uporabnika
sistema zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(2) Za predvideni odklop mora operater sistema izbrati
čas, ki čim manj prizadene uporabnika sistema.
(3) Operater sistema mora o predvidenem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug
oseben način. V primeru večjega števila odjemalcev in v primeru,
da osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih
javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.
274. člen
(odklop po predhodnem obvestilu)
(1) Operater sistema odklopi uporabnika sistema na posameznem odjemnem mestu po predhodnem obvestilu, če ta
v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, če
uporabnik sistema:
a) moti dobavo zemeljskega plina drugim uporabnikom
sistema;
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b) odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo operaterja sistema, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in
merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav,
kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje;
c) brez soglasja operaterja sistema priključi na omrežje
svoje energetske naprave ali napeljave ali omogoči prek svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih
uporabnikov sistema;
č) na opomin operaterja sistema ne zniža odjema oziroma
oddaje količine zemeljskega plina na dogovorjeno vrednost v
zahtevanem roku;
d) onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin
zemeljskega plina;
e) uporablja zemeljski plin brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;
f) ne plača odstopanj ali omrežnine za uporabo sistema v
roku, določenem v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili;
g) v roku, ki ga določi operater sistema oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci, ali ne izpolni predpisanih tehničnih zahtev;
h) nima veljavne pogodbe o dobavi zemeljskega plina
na določenem odjemnem mestu ali dobavitelj pisno obvesti
operaterja, da je dobavitelj ali končni odjemalec odstopil od
pogodbe o dobavi zemeljskega plina na določenem odjemnem
mestu uporabnika sistema;
i) nima pogodbeno urejene odgovornosti za izravnavo
odstopanj.
(2) Operater distribucijskega sistema ne sme odklopiti ranljivega odjemalca iz razloga iz f), h) ali i) točke prejšnjega odstavka,
če so izpolnjeni pogoji za nujno oskrbo iz 176. člena tega zakona.
(3) Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi, ali
dobavitelj, kateremu je končni odjemalec sporočil, da odstopa
od pogodbe o dobavi, je dolžan operaterja distribucijskega sistema obvestiti o odstopu najkasneje zadnji delovni dan tekom
odpovednega roka.
(4) V primeru, ko dobavitelj odstopi od pogodbe o dobavi
iz razlogov na strani končnega odjemalca, je zavezanec za
plačilo vseh stroškov, ki iz tega naslova nastanejo operaterju
distribucijskega sistema, končni odjemalec.
(5) V primeru odstopa od pogodbe o dobavi s strani
dobavitelja ali uporabnika sistema, ki je končni odjemalec,
operater distribucijskega sistema odjemno mesto, ki je predmet
te pogodbe o dobavi, izključi iz bilančne skupine dosedanjega
dobavitelja z dnem odčitka zaključnega stanja merilne naprave,
ne glede na to, ali je operater distribucijskega sistema dejansko
izvedel odklop skladno s tem členom. Operater distribucijskega
sistema je dolžan zaključni odčitek merilne naprave opraviti
najkasneje v petih delovnih dneh pred ali po zadnjem dnevu v
mesecu, ki sledi mesecu v katerem je bil distribucijski operater
obveščen o odstopu, oziroma zadnjem dnevu dobave, če je že
prej urejena zamenjava dobavitelja ali sklenjena nova pogodba
o dobavi z obstoječim dobaviteljem.
(6) Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi zaradi neplačila stroškov dobavljenega zemeljskega plina, lahko do izvedbe
odčitka zaključnega stanja merilne naprave s strani operaterja
distribucijskega sistema, z enostransko izjavo odstop prekliče.
(7) Distribucijski operater v sistemskih obratovalnih navodilih iz 268. člena tega zakona podrobneje določi obveznosti
in postopek ravnanja operaterja distribucijskega sistema in
dobavitelja v primeru odstopa od pogodbe o dobavi s strani dobavitelja ali končnega odjemalca, ter vrste stroškov iz četrtega
odstavka tega člena.
(8) Operater sistema mora gospodinjskega odjemalca o
odklopu obvestiti vsaj 15 dni vnaprej, poslovnega odjemalca pa
vsaj osem dni vnaprej.
275. člen
(odklop brez predhodnega obvestila)
Operater sistema odklopi uporabnika sistema brez predhodnega obvestila, če:
– uporabnik sistema z obratovanjem svojih energetskih
objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi
ali ogroža premoženje;
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– uporabnik sistema ob pomanjkanju zemeljskega plina
ne upošteva ukrepov o omejevanju odjema zemeljskega plina
iz sistema.
276. člen
(ponovna priključitev)
(1) Operater sistema je dolžan uporabnika sistema, ki je
bil odklopljen, na njegove stroške ponovno priključiti na sistem,
po odpravi razlogov za odklop in ob izpolnjevanju pogojev iz
tega oddelka tega zakona.
(2) Če uporabnik sistema v primeru odklopa iz 274. in
275. člena tega zakona v roku treh let ne odpravi razlogov za
odklop, ga operater sistema trajno odklopi.
(3) Priključitev uporabnika sistema na priključku, kjer je bil
izveden trajni odklop, je mogoča kot nova priključitev na sistem.
(4) Operater sistema, ki je uporabnika sistema neutemeljeno odklopil ali mu prekinil prenos ali distribucijo zemeljskega
plina, mora v 24 urah od ugotovitve neutemeljenega odklopa
ali prekinitve na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave
ali napeljave uporabnika sistema na svoj sistem in uporabniku
sistema nemudoma povrniti stroške, ki so povezani z neutemeljenim odklopom.
(5) Operater sistema ima pravico do povračila škode, ki je
nastala zaradi ravnanj uporabnika sistema, zaradi katerih ga je
odklopil po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega
obvestila.
(6) Uporabnik sistema ima pravico do povračila škode, ki
mu je bila povzročena zaradi neutemeljenega odklopa operaterja sistema.
(7) V primeru, da se uporabnik ponovno priključi na sistem
v roku, ki je krajši od enega leta, mora ob priklopu plačati fiksne
stroške omrežnine v času odklopa.
277. člen
(odklop na zahtevo uporabnika)
(1) Uporabnik sistema, ki je imetnik soglasja za priključitev
na sistem, lahko zahteva od operaterja sistema, da njegovo
odjemno mesto odklopi od omrežja.
(2) Operater sistema je dolžan uporabnika sistema na
njegove stroške ponovno priklopiti na sistem, če izpolnjuje
pogoje za priklop. Če traja odklop iz prejšnjega odstavka dlje
kot tri leta, mora uporabnik sistema pred ponovnim priklopom
pridobiti novo soglasje za priključitev na sistem iz 270. člena
tega zakona in skleniti novo pogodbo o priključitvi.
(3) Operater sistema lahko uporabniku sistema, ki je
zahteval odklop, zavrne ponovno priključitev na sistem ali izdajo novega soglasja za priključitev, dokler uporabnik sistema
ne poravna vseh obveznosti iz pogodbe o prenosu oziroma
dostopu in pogodbe o priključitvi na sistem, ki izvirajo iz časa
pred odklopom.
(4) Operater sistema v sistemskih obratovalnih navodilih
podrobneje uredi medsebojna razmerja in plačilo stroškov v primeru ponovnega priklopa, če je bil odklop izveden na zahtevo
uporabnika sistema.
(5) V primeru, da se uporabnik ponovno priključi na sistem
v roku, ki je krajši od enega leta, mora ob priklopu plačati fiksne
stroške omrežnine v času odklopa.
4. oddelek: Odstopanja v zvezi z obveznostmi
»vzemi ali plačaj«
278. člen
(možnost odstopanja od pogodb tipa »vzemi ali plačaj«)
(1) Agencija lahko podjetju plinskega gospodarstva dovoli
začasno odstopanje od zahtev v zvezi z dostopom do sistema
iz 238., 239. in 242. člena tega zakona, če se podjetje sooča
ali meni, da se bo soočalo z resnimi gospodarskimi in finančnimi težavami zaradi svojih obveznosti tipa »vzemi ali plačaj«,
sprejetih z eno ali več pogodbami o nakupu zemeljskega plina.
(2) Za odobritev odstopanja mora podjetje plinskega gospodarstva vložiti zahtevo pred zavrnitvijo dostopa do sistema
ali po njej. Če podjetje plinskega gospodarstva zavrne dostop
do sistema, mora zahtevo vložiti nemudoma.
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(3) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora podjetje plinskega gospodarstva priložiti informacije o naravi in obsegu težav
iz prvega odstavka tega člena in o prizadevanjih podjetja plinskega gospodarstva za rešitev.
(4) Pri odločanju o odstopanju iz prvega odstavka tega
člena agencija upošteva zlasti naslednja merila:
a) zagotovitev konkurenčnega trga z zemeljskim plinom;
b) izpolnitev obveznosti javnih storitev in zagotovitev zanesljivosti oskrbe;
c) položaj podjetja plinskega gospodarstva na trgu z zemeljskim plinom in stanje konkurence na tem trgu;
č) resnost gospodarskih in finančnih težav, s katerimi se
soočajo podjetja plinskega gospodarstva in podjetja za prenos
ali upravičeni odjemalci;
d) datume podpisov in pogoje takšne pogodbe ali pogodb,
vključno z obsegom, v katerem ti pogoji omogočajo upoštevanje sprememb na trgu;
e) prizadevanja pri iskanju rešitev problema;
f) obseg resnih verjetnih težav, ki bi jih podjetje ob prevzemu obveznosti »vzemi ali plačaj«, ob upoštevanju določb
te direktive, lahko razumno predvidelo;
g) raven povezanosti sistema z drugimi sistemi in stopnjo
usklajenosti obratovanja teh sistemov;
h) učinke dovolitve odstopanja na nemoteno delovanje
notranjega trga z zemeljskim plinom.
(5) Šteje se, da resne težave obstajajo, če se prodaja zemeljskega plina zniža pod raven minimalnih zajamčenih količin
odjema, ki jih vsebujejo pogodbe za nakup zemeljskega plina,
če se pogodba za nakup zemeljskega plina ne more prilagoditi
novim količinam, ali če podjetje plinskega gospodarstva ne
najde alternativne možnosti.
(6) Šteje se, da obstojijo ekonomsko upravičene alternativne možnosti, če gre za pogodbe, sklenjene pred 4. avgustom
2003.
(7) Podjetje plinskega gospodarstva, ki ni dobilo dovoljenja za odstopanje iz prvega odstavka tega člena, ne sme zavrniti dostopa do sistema zaradi obveznosti »vzemi ali plačaj«,
sprejetih s pogodbo za nakup zemeljskega plina.
279. člen
(obveščanje Evropske komisije v zvezi s pogodbo tipa
»vzemi ali plačaj«)
(1) Agencija seznani Evropsko komisijo o sprejemu odločbe o dovolitvi odstopanja iz prejšnjega člena tega zakona
ter ji posreduje vse informacije glede odstopanja v zbirni obliki.
(2) Ne glede na zakon, ki ureja splošni upravni postopek,
agencija po uradni dolžnosti uvede obnovo postopka izdaje odločbe o dovolitvi odstopanja po prejemu zahteve Evropske komisije o spremembi ali odpravi odločbe o dovolitvi odstopanja.
(3) V obnovljenem postopku odloča agencija brez posebnega ugotovitvenega postopka, mora pa omogočiti stranki,
da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev.
(4) Na podlagi podatkov, ki so bili zbrani v obnovljenem
postopku, agencija razveljavi ali odpravi odločbo o dovolitvi
odstopanja v skladu z odločitvijo Evropske komisije najkasneje
v štirih tednih po prejemu zahteve Evropske komisije in o tem
obvesti Evropsko komisijo.
(5) Če agencija ne izpolni zahteve Evropske komisije v
štirih tednih, se dokončna odločitev sprejme hitro v skladu s
postopkom iz 51(2) člena Direktive 2009/73/ES.
5. oddelek: Evidence
280. člen
(hramba in posredovanje podatkov)
(1) Dobavitelji so dolžni najmanj pet let hraniti podatke v
zvezi z pravnimi posli o oskrbi z zemeljskim plinom in v zvezi
z izvedenimi finančnimi instrumenti za trgovanje z zemeljskim
plinom, ki so jih imeli s trgovci na debelo in operaterji prenosnih
sistemov ter operaterji skladiščnih sistemov in sistemov za
UZP, in omogočiti dostop do teh podatkov agenciji, državnim
organom, organom, pristojnim za varstvo konkurence in Evropski komisiji, za opravljanje njihovih nalog.
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(2) Podatki iz prejšnjega odstavka vključujejo podrobnosti
o transakcijah, kot so trajanje, pravila za dobavo in poravnavo,
količina, datum in ura izvedbe, cene transakcij in način identifikacije trgovca na debelo, pa tudi podrobnosti o neporavnanih
pogodbah o dobavi zemeljskega plina in izvedenih finančnih
instrumentih za trgovanje z zemeljskim plinom.
(3) Agencija s splošnim aktom za izvrševanje javnih pooblastil določi vrste informacij, ki se lahko posredujejo udeležencem na trgu pod pogojem, da se ne razkrijejo poslovno
občutljivi podatki o posameznih akterjih na trgu ali posameznih
transakcijah. Ta odstavek se ne uporablja za podatke o finančnih instrumentih, ki spadajo na področje uporabe zakona, ki
ureja trg finančnih instrumentov.
281. člen
(izvedeni finančni instrumenti)
(1) Hramba in dostop do podatkov v zvezi s izvedenimi
finančnimi instrumenti za trgovanje z zemeljskim plinom iz
prejšnjega člena se zagotovi po sprejemu smernice iz četrtega
odstavka 44. člena Direktive 2009/73/ES.
(2) Določbi prejšnjega in tega člena subjektom, za katere
se uporablja zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, ne
nalagata dodatnih obveznosti do organov iz prvega odstavka
280. člena tega zakona.
(3) Če organi iz prvega odstavka 280. člena tega zakona
potrebujejo dostop do podatkov, ki jih hranijo subjekti, za katere
se uporablja zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, organ,
pristojen za regulacijo trga finančnih instrumentov, organom iz prvega odstavka 280. člena tega zakona pošlje zahtevane podatke.
Četrti del
TOPLOTA IN DRUGI ENERGETSKI PLINI IZ ZAKLJUČENIH
DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV
I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE
282. člen
(uporaba določb tega dela)
(1) Določbe tega dela zakona urejajo pogoje za zagotavljanje oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini iz distribucijskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem).
(2) Določbe tega dela zakona ne veljajo za distribucijske
sisteme, ki imajo skupno nazivno moč priključenih naprav odjemalcev na omrežju manjšo od 500 kW, razen 288. in 311. člena
tega zakona.
(3) Določbe tega dela zakona tudi ne veljajo za lastniške
distribucijske sisteme, razen 310. in 311. člena tega zakona.

men:

283. člen
(pomen izrazov)
V tem delu zakona imajo posamezni izrazi naslednji po-

1. »drug energetski plin« pomeni energetski plin, ki se
uporablja kot energent, razen zemeljskega plina;
2. »distribucija« pomeni prenos toplote ali drugih energetskih plinov po distribucijskem sistemu in vključuje tudi dobavo
končnim odjemalcem;
3. »distribucijski sistem« pomeni sistem naprav in napeljav, ki ni povezan z drugimi distribucijskimi ali prenosnimi
sistemi in ki omogoča prenos toplote ali drugega energetskega
plina po omrežju od enega ali več virov do končnih odjemalcev
v več stavbah ali lokacijah;
4. »distributer« pomeni pravno ali fizično osebo, ki izvaja
dejavnost distribucije;
5. »lastniški distribucijski sistem« pomeni distribucijski
sistem v solasti ali skupni lasti končnih odjemalcev in lahko
vključuje tudi proizvodni vir;
6. »odjemno mesto« pomeni mesto, na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja količin toplote ali drugih
energetskih plinov za končnega odjemalca;
7. »priključek« pomeni vod, ki poteka od glavnega voda
do toplotne postaje pri distribuciji toplote oziroma do požarne
pipe pri distribuciji ostalih energetskih plinov;
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8. »reguliran proizvajalec toplote« je pravna ali fizična oseba, ki dobavlja toploto distributerju toplote, ki izvaja gospodarsko
javno službo in je z njim lastniško povezan ali mu proda več kot
30 % celotne predvidene distribuirane toplote v naslednjem letu;
9. »tarifna postavka toplote« je znesek za distribucijo
toplote na obračunsko enoto;
10. »tržna distribucija« pomeni obliko izvajanja distribucije
toplote ali drugih energetskih plinov brez podelitve izključne
pravice ali določitve obveznega priključevanja na sistem in brez
regulacije cene toplote za ogrevanje.
284. člen
(način opravljanja dejavnosti distribucije toplote in distribucije
drugih energetskih plinov)
(1) Dejavnost distribucije toplote in dejavnost distribucije
drugih energetskih plinov se lahko opravlja kot:
– izbirna lokalna gospodarska javna služba (v nadaljnjem
besedilu: gospodarska javna služba) ali
– tržna distribucija.
(2) Če distributer oskrbuje ali namerava oskrbovati več kot
sto gospodinjskih odjemalcev se distribucija toplote opravlja kot
gospodarska javna služba.
(3) Dejavnost distribucije toplote in dejavnost distribucije
drugih energetskih plinov se opravlja kot gospodarska javna
služba, kadar je trajna in nemotena oskrba s toploto in drugimi energetskimi plini v javnem interesu zaradi zagotavljanja
javnih potreb. Z odlokom iz 285. člena tega zakona se določi
tudi natančen prostorski obseg distribucijskega območja za
opravljanje gospodarske javne službe.
285. člen
(izključna pravica)
(1) Lokalna skupnost določi pogoje in način opravljanja
gospodarske javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe in javno-zasebno partnerstvo.
(2) Za zagotavljanje javnih potreb iz tretjega odstavka
284. člena tega zakona s potrebnim obsegom investicij v nov ali
obstoječ distribucijski sistem, lahko lokalna skupnost z odlokom
podeli distributerju izključno pravico opravljanja gospodarske
javne službe distribucije toplote ali drugih energetskih plinov
na območju lokalne skupnosti ali njenem delu.
(3) Lokalna skupnost obvesti agencijo o sprejetju odloka
o določitvi gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka.
286. člen
(postopek odločitve lokalne skupnosti glede tržne distribucije)
(1) Za izvajanje dejavnosti distribucije toplote in distribucije drugih energetskih plinov kot tržne distribucije mora distributer predhodno pridobiti soglasje lokalne skupnosti, na območju
katere se bo izvajala tržna distribucija. K vlogi za izvajanje
tržne distribucije distributer priloži idejno zasnovo investicije,
prostorsko opredelitev območja distribucije ter opredeli predvideno število in vrsto uporabnikov ter njihovo skupno porabo.
(2) Lokalna skupnost odloči o izdaji soglasja za izvajanje
tržne distribucije v treh mesecih od prejema vloge iz prejšnjega
odstavka.
(3) Lokalna skupnost zavrne soglasje za izvajanje tržne
distribucije, če:
a) se lokalna skupnost na predlaganem območju odloči
izvajati gospodarsko javno službo iz 284. člena ali 216. člena
tega zakona ali
b) je predlagana energetska oskrba v nasprotju s smernicami iz sprejetega LEK.
(4) V primeru zavrnitve soglasja iz a) točke prejšnjega
odstavka, mora lokalna skupnost v roku treh mesecev po zavrnitvi soglasja začeti postopek za pripravo koncesijskega akta
za uvedbo gospodarske javne službe.
(5) Lokalna skupnost mora v soglasju iz drugega odstavka
tega člena določiti natančno prostorsko opredelitev distribucijskega sistema.
(6) Če investitor ne prične z gradnjo distribucijskega sistema v dveh letih po izdaji soglasja, lahko lokalna skupnost
soglasje prekliče.

Stran

1844 /

Št.

17 / 7. 3. 2014

287. člen
(priglasitev dejavnosti agenciji)
(1) Distributer mora pred pričetkom in po prenehanju opravljanja dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov
na določenem distribucijskem sistemu o tem obvestiti agencijo.
(2) Za namen vodenja evidenc izvajalcev dejavnosti distribucije toplote ali drugih energetskih plinov lahko agencija,
skladno z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov, zbira,
vodi in obdeluje naslednje osebne podatke distributerja, ki je
fizična oseba: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in
naslov opravljanja dejavnosti.
II. poglavje: VARSTVO ODJEMALCEV
288. člen
(pogodba o dobavi in splošni pogodbeni pogoji)
(1) Pogodba o dobavi toplote ali drugega energetskega
plina med odjemalcem in distributerjem mora biti sklenjena v
pisni ali elektronski obliki skladno s predpisi o elektronskem
poslovanju.
(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora določati najmanj
naslednje:
– ime in naslov distributerja,
– opravljene storitve, ponujeno raven kakovosti storitev,
– pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbe,
– vrste vzdrževalnih storitev,
– načine pridobivanja podatkov o vseh veljavnih tarifah in
stroških vzdrževanja,
– trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje
vzdrževalnih storitev in pogodbe,
– dogovore o nadomestilu in povračilu v primeru, če ni
dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem toplote ali drugega
energetskega plina,
– informacije o pravicah odjemalcev.
(3) Sestavni del pogodbe o dobavi so tudi splošni pogodbeni pogoji, ki morajo biti pravični in znani vnaprej, distributer
pa jih mora odjemalcu zagotoviti pred sklenitvijo pogodbe, tudi
če se pogodbe sklepajo po posrednikih. Splošni pogodbeni
pogoji distributerja, ki izvaja gospodarsko javno službo, morajo
biti skladni s sistemskimi obratovalnimi navodili iz 297. člena
tega zakona. Distributer ne sme uporabljati nepoštenih in zavajajočih načinov prodaje toplote ali drugega energetskega plina.
(4) Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora distributer neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti
odjemalcu najmanj mesec dni pred njihovo uveljavitvijo, če se
sprememba nanaša na pogodbo odjemalca.
289. člen
(kontaktna točka za odjemalce)
(1) Distributer mora odjemalcem na enem mestu zagotoviti potrebne informacije glede njihovih pravic, veljavnih predpisov in metod za reševanje sporov, ki so jim na voljo v primeru
spora z distributerjem (v nadaljnjem besedilu: kontaktna točka).
(2) V kontaktni točki mora distributer zagotoviti najmanj
informacije o:
– načinih reševanja sporov;
– veljavnih cenah toplote ali drugega energetskega plina
ter splošno veljavnih pogojih v zvezi z dostopom do teh storitev
in v zvezi njihovo uporabo;
– načinu pridobitve podatkov o njihovi porabi;
– pravicah do oskrbe s toploto ali drugim energetskim
plinom določene kakovosti po razumni ceni v skladu predpisi
in splošnimi akti.
290. člen
(obveščanje odjemalcev)
(1) Distributer mora najmanj enkrat letno svojim končnim
odjemalcem v jasni in razumljivi obliki podati informacije o:
– veljavni ceni in porabi energije;
– primerjavi porabe energije odjemalca s porabo energije
v istem obdobju prejšnjega leta;
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– primerjavi s povprečnim normaliziranim ali referenčnim
porabnikom energije iz iste porabniške kategorije, kadar je to
mogoče.
(2) Poleg informacij iz prejšnjega odstavka mora distributer svojim končnim odjemalcem posredovati tudi podatke
o pravnih in fizičnih osebah, ki nudijo informacije o učinkoviti
rabi energije, vključno z naslovi spletnih strani, na katerih je
mogoče dobiti informacije o razpoložljivih ukrepih za izboljšanje
energetske učinkovitosti.
III. poglavje: MERJENJE PORABE
291. člen
(merjenje porabe in oddaje)
(1) Distributer mora zagotoviti merjenje porabe na odjemnem mestu posameznega odjemalca ali skupnem odjemnem
mestu več odjemalcev ali stavb. Distributer toplote mora zagotoviti tudi meritev kvalitete dobavljene toplote.
(2) Proizvajalec toplote za nadaljnjo prodajo mora meriti
količino predane toplote v omrežje. Proizvajalec toplote v skupni kotlovnici mora meriti količino proizvedene toplote na pragu
kotlovnice, ne glede na vrsto naprave za proizvodnjo toplote.
292. člen
(obveščanje distributerja)
(1) Odjemalec, ki odjema toploto v delu stavbe ali v stavbi
iz skupnega odjemnega mesta več odjemalcev ali več stavb,
je dolžan najkasneje v 15 dneh po začetku odjemanja toplote
ali po njegovem prenehanju sporočiti distributerju naslednje
podatke: ime in priimek ali firmo odjemalca, naslov in podatke
o delu stavbe, v katerem odjema toploto, oziroma o stavbi, v
kateri odjema to energijo, davčno številko in datum začetka ali
prenehanja odjema toplote. Za začetek ali prenehanje odjema
toplote se šteje začetek ali prenehanje uporabe dela stavbe
oziroma stavbe iz prejšnjega stavka.
(2) Če distributer nima pravilnih podatkov o odjemalcu iz
prejšnjega odstavka, neposredno ali s posredovanjem upravnika stavbe pozove osebo, ki uporablja zadevni del stavbe
oziroma stavbo, da nemudoma sporoči podatke.
(3) Inšpektor, ki v inšpekcijskem postopku zaradi kršitve
prvega in drugega odstavka tega člena ugotovi podatke o
odjemalcu iz prvega odstavka tega člena, je te podatke dolžan
sporočiti distributerju.
IV. poglavje: OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJEV
V JAVNEM INTERESU
293. člen
(obveznosti v javnem interesu)
(1) Distributerji morajo v javnem interesu zagotavljati:
– zanesljivo oskrbo s toploto in drugimi energetskimi plini;
– nediskriminatorno obravnavo odjemalcev;
– nujno oskrbo odjemalcev daljinskega ogrevanja.
(2) Distributerji, ki izvajajo gospodarsko javno službo distribucije toplote, zagotavljajo dobavo toplote končnim odjemalcem daljinskega ogrevanja po reguliranih cenah, skladno z
299. do 302. členom tega zakona.
294. člen
(zanesljivost oskrbe)
(1) Distributerji morajo s primernimi ukrepi zagotoviti zanesljivost obratovanja distribucijskega sistema z zagotavljanjem zadostne zmogljivosti in zanesljivosti sistema ter zanesljivost dobave v sistem.
(2) Minister, pristojen za energijo, lahko predpiše distributerjem obvezne minimalne zaloge primarnih goriv, obveznost
sklenitve dolgoročnih pogodb s proizvajalci toplote ali dobavitelji goriv ter druge primerne ukrepe ali kriterije, da se zagotovi
zanesljivost oskrbe.
(3) Distributerji morajo zagotoviti sprejemanje informacij
odjemalcev o motnjah na sistemu pri dobavi energije in na zahtevo odjemalca odpravijo motnjo, ki onemogoča odjem toplote
ali drugih energetskih plinov v dogovorjeni količini in kvaliteti.
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295. člen
(nediskriminatorno obravnavanje odjemalcev)
(1) Distributer ne sme diskriminirati odjemalcev sistema
glede pogojev uporabe sistema. Razlike v pogojih uporabe
sistema morajo temeljiti na objektivnih in preglednih merilih ter
biti opredeljene v sistemskih obratovalnih navodilih oziroma
splošnih pogodbenih pogojih izvajalcev tržne distribucije.
(2) Odjemalec, ki s količino odjema ali prilagajanjem svojega odjema prispeva k ugodnejši obremenitvi distribucijskega
sistema, je upravičen do ugodnejših pogojev oskrbe, če so
razlogi in kriteriji za ugodnejšo obravnavo določeni v sistemskih
obratovalnih navodilih oziroma splošnih pogodbenih pogojih
izvajalcev tržne distribucije.
296. člen
(nujna oskrba gospodinjskega odjemalca)
(1) Do nujne oskrbe je upravičen gospodinjski odjemalec,
ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih
socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira energije za ogrevanje, ki bi mu povzročil enake ali
manjše stroške za ogrevanje stanovanjskih prostorov.
(2) Distributer ne sme odjemalca iz prejšnjega odstavka
odklopiti oziroma mu omejiti odjem toplote ali drugega energetskega plina pod količino, ki je glede na okoliščine (letni čas,
temperaturne razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in
druge podobne okoliščine) nujno potrebna, da ne pride do
ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z njim
prebivajo.
(3) Stroške odjema toplote odjemalcev iz prvega odstavka
tega člena nosi distributer do takrat, ko jih plača odjemalec.
Stroški, ki jih distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo
distribucijo toplote, ne more izterjati od odjemalca iz prvega
odstavka tega člena, so upravičeni stroški tega distributerja in
se upoštevajo pri regulaciji cene.
V. poglavje: DRUGE OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJEV
297. člen
(sistemska obratovalna navodila)
(1) Distributer, ki dejavnost distribucije toplote in dejavnost
distribucije drugih energetskih plinov opravlja kot gospodarsko
javno službo, mora izdati sistemska obratovalna navodila, ki
urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema.
Sistemska obratovalna navodila morajo biti pregledna, objektivna in nediskriminatorna. S sistemskimi obratovalnimi navodili
se zlasti uredijo:
– splošni pogoji za dobavo in odjem, ki urejajo pravice in
obveznosti odjemalcev glede dobave toplote ali drugih energetskih plinov;
– obratovanje omrežja, tehnični in drugi pogoji za varno
obratovanje sistema, pogoji in način izvajanja priključitev na
sistem ter druga vprašanja v zvezi z zanesljivo in kvalitetno
oskrbo s toploto ali drugimi energetskimi plini;
– tarifni sistem, ki določa način zaračunavanja dobave
in tarifne elemente za dobavo toplote ali drugih energetskih
plinov različnim kategorijam odjemalcem glede na moč, vrsto
in karakteristiko odjema, kvaliteto in druge elemente.
(2) Sistemska obratovalna navodila iz prejšnjega odstavka morajo biti zakonita in pripravljena skladno s splošnim aktom
agencije, s katerim agencija podrobneje predpiše vsebino tega
akta.
(3) Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil mora
distributer pridobiti soglasje agencije.
(4) Sistemska obratovalna navodila se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Distributer, ki opravlja tržno distribucijo, mora pripraviti
splošne pogodbene pogoje, ki urejajo pravice in obveznosti
odjemalcev glede dobave toplote ali drugih energetskih plinov
in s katerimi se opredelijo obratovanje omrežja, tehnični in drugi
pogoji za varno obratovanje sistema, pogoji in način izvajanja
priključitev na sistem in druga vprašanja v zvezi z zanesljivo in
kvalitetno oskrbo, ter seznaniti odjemalce s temi pogoji.
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298. člen
(obratovanje sistema za daljinsko ogrevanje ali hlajenje)
Distributerji toplote z močjo sistema nad 10 MW morajo
zagotoviti:
– sistem nadzora obratovanja sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja, ki omogoča optimalno termično in hidravlično
obratovanje sistema;
– izvedbo ukrepov za optimiranje obratovanja sistema
daljinskega ogrevanja ali hlajenja.
VI. poglavje: REGULACIJA CENE OSKRBE S TOPLOTO
ZA DALJINSKO OGREVANJE
299. člen
(metoda reguliranja cene)
(1) Cena toplote za daljinsko ogrevanje iz distribucijskih
sistemov, katerih distributerji izvajajo gospodarsko javno službo, in cena, ki jo zaračunava regulirani proizvajalec toplote, je
regulirana v skladu z določbami tega poglavja.
(2) Regulacija cene toplote iz prejšnjega odstavka se
izvaja na podlagi metodologije za oblikovanje cene toplote za
daljinsko ogrevanje (v nadaljnjem besedilu: metodologija), ki jo
s splošnim aktom predpiše agencija. Z metodologijo se določi
način oblikovanja izhodiščne cene kot najvišje povprečne cene,
na podlagi katere distributer in regulirani proizvajalec toplote v
skladu z merili in mehanizmom iz metodologije oblikujeta cene
toplote za daljinsko ogrevanje. Z metodologijo se določijo:
– vrste in merila za določitev upravičenih stroškov;
– elementi izhodiščne cene, ki vključujejo fiksni in variabilni del;
– način oblikovanja izhodiščne cene in razlogi za njeno
spremembo;
– merila oziroma mehanizem za prilagajanje posameznih
elementov izhodiščne cene spremembam upravičenih stroškov;
– vrste podatkov, oblika in način posredovanja podatkov,
potrebnih za določitev upravičenih stroškov in izhodiščne cene.
(3) Metodologija mora biti oblikovna tako, da spodbuja
energetsko in stroškovno učinkovito izvajanje distribucije in
proizvodnje toplote ter uravnoteženo spodbuja investicije in
koristi odjemalcev.
300. člen
(oblikovanje izhodiščne cene toplote)
(1) Izhodiščna cena toplote se določi na podlagi upravičenih stroškov in je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela.
(2) Oblikovanje izhodiščne cene mora upoštevati in podpirati
izvajanje ciljev in nalog določenih v petem delu tega zakona.
301. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški distributerja oziroma reguliranega
proizvajalca toplote so stroški, ki so nujni za opravljanje dejavnosti distribucije. Kadar distributer oziroma regulirani proizvajalec toplote poleg dejavnosti distribucije opravlja tudi druge
dejavnosti, mora tem dejavnostim pripisati sorazmerni del skupnih stroškov. Upravičeni stroški vsebujejo stroške energentov,
energije, stroške delovanja in vzdrževanja, amortizacijo in druge
upravičene stroške, ki so nujno potrebni za izvajanje dejavnosti.
(2) Pri ugotavljanju upravičenih stroškov za najem distribucijskega sistema, vira ali njegovega dela od lastnika lahko
agencija v postopku odločanja o soglasju k izhodiščni ceni izvede analizo upravičenih stroškov tudi za najemodajalca distribucijskega sistema, pri čemer mora najemojemalec zagotoviti,
da so agenciji na razpolago vsi potrebni podatki najemodajalca.
V tem primeru agencija upošteva višino najemnine na podlagi
gibanja primerljivih cen v preteklih letih.
302. člen
(postopek za pridobitev soglasja agencije
na izhodiščno ceno)
(1) Distributer toplote oziroma regulirani proizvajalec toplote mora pred pričetkom opravljanja dejavnosti distribucije
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toplote agenciji vložiti zahtevo za izdajo soglasja k izhodiščni
ceni in obrazložitev predloga. Distributer mora pridobiti soglasje
agencije tudi za vsako spremembo izhodiščne cene.
(2) Distributer toplote kopijo zahteve posreduje lokalni
skupnosti, na območju katere opravlja dejavnost distribucije
toplote. Lokalna skupnost lahko agenciji v 15 dneh od prejema
kopije zahteve posreduje mnenje o zahtevi.
(3) Distributer toplote in regulirani proizvajalec toplote
sta dolžna na zahtevo agencije posredovati vse podatke, ki jih
agencija zahteva za odločanje o zahtevi.
(4) V primeru spremembe metodologije določitve izhodiščne cene, mora distributer toplote oziroma regulirani proizvajalec toplote podati zahtevo za novo soglasje k izhodiščni
ceni toplote.
303. člen
(obračunavanje tarifnih postavk toplote)
(1) Distributer toplote določi objektivne, pregledne in nediskriminatorne tarifne postavke toplote za posamezne končne
odjemalce v skladu z izhodiščno ceno, določeno na podlagi
metodologije in tarifnim sistemom.
(2) Tarifni sistem in tarifne postavke morajo spodbujati
odjemalce, da bodo s količino odjema, s prilagajanjem svojega
odjema ali na drug način prispevali k učinkovitejšem delovanju
distribucijskega sistema.
(3) Pred začetkom zaračunavanja tarifnih postavk mora
distributer toplote tarifne postavke javno objaviti ter vsaj tri dni
pred objavo pisno obvestiti agencijo.
304. člen
(obračunavanje dobavljene energije)
(1) Dobavljeno toploto in njeno kvaliteto ter dobavljene
druge energetske pline iz distribucijskih sistemov plačujejo
končni odjemalci na podlagi pogodb o dobavi, ki jo sklenejo z
distributerjem.
(2) Dobavljena toplota ali drugi energetski plini se obračunavajo najmanj enkrat letno. V vmesnem času med dvema
obračunoma končni odjemalec plačuje akontacije.
(3) Distributer mora omogočiti končnemu odjemalcu plačevanje mesečnega zneska na osnovi akontacije ali na podlagi
dejanske porabe.
(4) Na zahtevo končnega odjemalca je distributer tudi
med obračunskim obdobjem dolžan izdelati obračun za dobavljeno toploto ali druge energetske pline. Distributer lahko za
storitev dodatnega obračuna zaračuna stroške po ceniku, ki
ne smejo presegati dejanskih stroškov distributerja in ga potrdi
agencija.
305. člen
(ločene računovodske evidence)
(1) Distributerji, ki izvajajo gospodarsko javno službo in
ki poleg dejavnosti distribucije opravljajo tudi druge dejavnosti,
morajo skladno z računovodskimi standardi voditi ločene računovodske evidence in v pojasnilih k računovodskim izkazom
razkriti ločene računovodske izkaze za dejavnost distribucije
toplote, proizvodnjo toplote in ostale dejavnosti, kot bi se to od
njih zahtevalo, če bi te dejavnosti opravljala ločena podjetja.
(2) Za ločene računovodske izkaze iz prejšnjega odstavka se štejejo bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz
denarnih tokov.
(3) Distributerji toplote, ki poleg dejavnosti distribucije
toplote opravljajo tudi druge dejavnosti, morajo skladno z računovodskimi standardi v svojih notranjih aktih opredeliti sodila
za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov in odhodkov
ter prihodkov, ki jih upoštevajo pri vodenju računovodskih evidenc in pripravi ločenih računovodskih izkazov iz prejšnjega
odstavka.
(4) Za določanje sodil iz prejšnjega odstavka se uporablja zakon, ki ureja preglednost finančnih odnosov in ločeno
evidentiranje dejavnosti.
(5) Letni računovodski izkazi morajo v pojasnilih prikazati
vse posle, opravljene s povezanimi podjetji, katerih posamična
vrednost presega 20.000 eurov.
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(6) Distributerji toplote, ki izvajajo gospodarsko javno
službo morajo v pojasnilih k računovodskim izkazom skupaj
z ločenimi računovodskimi izkazi za energetske dejavnosti, za
katere se zahteva ločeno razkrivanje, v celoti razkriti tudi sodila
iz tretjega odstavka tega člena. Ustreznost in pravilnost njihove
uporabe mora biti letno revidirano s strani revizorja, ki mora o
tem podati posebno poročilo.
VII. poglavje: PRIKLJUČITEV NA SISTEM
306. člen
(priključitev na sistem)
(1) Za priključitev na distribucijski sistem ali spremembo
parametrov priključitve mora odjemalec sistema, v čigar korist
bo izdano soglasje za priključitev (v nadaljnjem besedilu: imetnik soglasja za priključitev) od distributerja pridobiti soglasje
za priključitev. Pogoji za priključitev so določeni v splošnih pogodbenih pogojih oziroma v sistemskih obratovalnih navodilih.
(2) Dokončno soglasje za priključitev velja dve leti. V
tem času mora imetnik soglasja za priključitev objekta izpolniti
vse pogoje, predpisane v soglasju za priključitev, in operaterju
naročiti izvedbo priključitve. Veljavnost soglasja za priključitev
lahko operater sistema na zahtevo imetnika soglasja za priključitev podaljša največ dvakrat, vendar vsakič največ za eno leto.
Zahtevo za podaljšanje mora imetnik soglasja za priključitev
podati 30 dni pred iztekom veljavnosti soglasja za priključitev.
V primeru zamud na strani operaterja sistema se šteje, da je
soglasje podaljšano, kar je operater dolžan sporočiti imetniku
soglasja za priključitev, ki še ni izvedel priključitve na sistem.
(3) Distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo, odloča
o soglasju za priključitev po javnem pooblastilu v upravnem
postopku. O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja
za priključitev odloča župan. O številu pritožb zoper odločbe
o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev, mora lokalna skupnost enkrat letno obvestiti agencijo.
(4) Distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo, zavrne
zahtevo za priključitev, če:
– odjemalec sistema ne izpolnjuje pogojev za priključitev;
– bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi;
– bi priključitev distributerju povzročila nastanek nesorazmernih stroškov. Nesorazmerni stroški pomenijo stroške
gradnje priključka do točke v sistemu, kjer je priključitev možna,
ali stroške, ki so potrebni zaradi ojačitve obstoječega sistema,
ali kombinacijo obojega, pri čemer ni pričakovati, da bi v razumnem času prišlo do povečanja odjema iz sistema na novem
priključku oziroma obstoječem distribucijskem sistemu v tolikšnem obsegu, ki bi omogočal normalno amortizacijo naložbe.
(5) V primeru ugotovitve nastanka nesorazmernih stroškov
ima odjemalec pravico do priključitve v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili, če sam krije nesorazmerno visoke stroške.
(6) Po dokončnosti odločbe o soglasju za priključitev na
sistem skleneta distributer in imetnik soglasja za priključitev
pogodbo, s katero uredita medsebojna razmerja v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka, dobavo toplote ali drugih
energetskih plinov in druga medsebojna razmerja, ki se nanašajo na izvedbo priključka, priključitev in dobavo.
(7) Pogodbo o dobavi toplote ali drugih energetskih plinov
je dolžan distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo, skleniti tudi z osebo, ki ni imetnik soglasja za priključitev, če ta oseba
pridobi dovoljenje imetnika soglasja za priključitev, da preko
njegovega priključka odjema toploto ali druge energetske pline.
(8) V primeru spremembe lastništva objekta na katerega
se nanaša soglasje za priključitev je novi lastnik o tem dolžan
v 15 dneh obvestiti distributerja in predložiti ustrezna dokazila.
307. člen
(začasni odklop)
(1) Distributer sme začasno odklopiti odjemalca zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(2) Za predvideni odklop mora distributer izbrati čas, ki
čim manj prizadene odjemalce.
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(3) Distributer mora o predvidenem odklopu pravočasno
obvestiti uporabnika sistema v pisni obliki ali na drug oseben
način. V primeru večjega števila odjemalcev in v primeru, da
osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih
javnega obveščanja in na spletu vsaj 48 ur pred odklopom.
308. člen
(odklop odjemalca)
(1) Distributer odklopi odjemalca po predhodnem obvestilu, če ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje
obveznosti, in sicer:
– na opomin distributerja ne poravna pogodbenih obveznosti;
– moti dobavo toplote ali drugih energetskih plinov drugim
odjemalcem;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo
distributerja, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in
merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav,
kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja distributerja priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave ali omogoči prek svojih energetskih
naprav priključitev energetskih naprav drugih odjemalcev;
– na opomin distributerja skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili oziroma pogodbo o dobavi ne zniža odjema
oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku;
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin
ali porablja toploto ali druge energetske pline brez zahtevanih
oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih;
– v roku, ki ga določi distributer oziroma pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene meje
motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave.
(2) Distributer lahko odklopi odjemalca brez predhodnega
obvestila, če odjemalec z obratovanjem svojih energetskih
objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi
ali premoženje.
309. člen
(ponovna priključitev in povrnitev škode)
(1) Distributer je dolžan odjemalca, ki je bil odklopljen, na
njegovo zahtevo in na njegove stroške ponovno priključiti na
sistem, po odpravi razlogov za odklop in izpolnjevanju pogojev
iz tega poglavja.
(2) Distributer, ki je odjemalca neutemeljeno odklopil,
mora v 24 urah od ugotovitve neutemeljenega odklopa na
svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave
odjemalca omrežja na svoj sistem.
(3) Distributer ima pravico do povračila škode, ki je nastala zaradi ravnanj odjemalca, zaradi katerih ga je odklopil po
predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.
(4) Odjemalec ima pravico do povračila škode zaradi
neutemeljenega odklopa.
VIII. poglavje: POSEBNE DOLOČBE
310. člen
(priključitev na lastniški distribucijski sistem)
(1) Na lastniški distribucijski sistem se lahko priključi odjemalec, ki po predpisih, ki urejajo pravice na delih stavb, ni
solastnik ali skupni lastnik tega sistema, če pridobi soglasje
lokalne skupnosti.
(2) Lokalna skupnost izda soglasje skladno z 286. členom
tega zakona, če na območju priključitve ni zagotovljena izbirna
gospodarska javna služba dejavnost distribucije iz 216. ali
285. člena tega zakona ali če je izvajalec javne službe odjemalcu zavrnil priključitev na sistem.
311. člen
(poročanje in analiza cen toplote)
(1) Distributerji, upravljavci lastniških distribucijskih sistemov in proizvajalci toplote ali drugih energetskih plinov za
prodajo morajo sporočati agenciji naslednje podatke o:
– distribucijskem omrežju in napravah,
– soglasjih za priključitev in priključevanju odjemalcev,
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– proizvedenih in distribuiranih količinah toplote ali drugega energetskega plina,
– doseženi ravni kakovosti,
– pritožbah odjemalcev,
– tarifah in cenah ločeno po kategorijah odjemalcev,
– številu končnih odjemalcev po posameznih kategorijah,
vključno s podatki o deležu dobavljene energije po posamezni
kategoriji.
(2) Za namen izvajanja tega člena agencija, skladno z
zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov, zbira, vodi in obdeluje naslednje osebne podatke distributerja, upravljavca lastniškega distribucijskega sistema in proizvajalca toplote ali drugih
energetskih plinov za prodajo, ki je fizična oseba: ime, priimek,
naslov stalnega prebivališča in naslov opravljanja dejavnosti.
(3) Agencija s splošnim aktom določi obseg in periodiko
sporočanja podatkov iz prvega odstavka tega člena ter pripravi
analizo cen toplote na osnovi poročil distributerjev in ostalih
pridobljenih podatkov. Agencija objavi rezultate analize enkrat
letno do 1. julija za preteklo leto.
Peti del
ENERGETSKA UČINKOVITOST IN OBNOVLJIVI
VIRI ENERGIJE
I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE
312. člen
(uporaba določb tega dela)
Ta del zakona ureja izvajanje politike države in lokalnih
skupnosti na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih
virov energije.
313. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem delu zakona imajo posamezni izrazi naslednji
pomen:
1. »aerotermalna energija« je energija, ki je shranjena v
obliki toplote v zraku okolice;
2. »biomasa« je biološko razgradljiva frakcija proizvodov, ostankov in odpadkov biološkega izvora iz kmetijstva
(vključujoč rastlinske in živalske substance), gozdarstva in z
njim povezanih proizvodnih dejavnosti, vključno z ribištvom in
ribogojstvom, kot tudi biološko razgradljiva frakcija industrijskih
in komunalnih odpadkov;
3. »dati na trg« pomeni prvič ponuditi proizvod, povezan
z energijo, na trgu Evropske unije z namenom distribucije ali
uporabe v Evropski uniji, za plačilo ali brezplačno, ne glede na
vrsto prodaje (prodajno tehniko);
4. »dati v uporabo« pomeni prvo uporabo proizvoda, povezanega z energijo, za predviden namen s strani končnega
uporabnika v Evropski uniji;
5. »dobava« pomeni prodajo, vključno z nadaljnjo prodajo, energije odjemalcem;
6. »dobavitelj energije« pomeni pravno ali fizično osebo,
ki opravlja dejavnost dobave;
7. »distributer proizvoda, povezanega z energijo« je vsaka pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik
in ki omogoči dostopnost proizvoda, povezanega z energijo, na
trgu ali v uporabi;
8. »dobavitelj proizvoda, povezanega z energijo« je proizvajalec, njegov pooblaščeni zastopnik v Evropski uniji ali
uvoznik, ki da proizvod, povezan z energijo, na trg ali v uporabo
v Evropski uniji. Če teh ni, se za dobavitelja šteje druga fizična
ali pravna oseba, ki da proizvode, povezane z energijo, na trg,
ali v uporabo;
9. »dostopnost proizvoda na trgu« pomeni vsako dobavo
proizvoda, povezanega z energijo, za distribucijo, porabo ali
uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali brezplačno;
10. »drugi bistveni viri« pomeni vodo, kemikalije ali katero
koli drugo snov, ki jo proizvod, povezan z energijo, porabi pri
normalnem delovanju;
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11. »Eko sklad« je Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad, ustanovljen z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 –
odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13);
12. »električna energija iz obnovljivih virov energije« je
električna energija, ki jo proizvedejo proizvodne naprave, ki
uporabljajo samo obnovljive vire energije, kot tudi del električne
energije, ki jo iz obnovljivih virov energije proizvedejo kombinirane proizvodne naprave, ki uporabljajo tudi neobnovljive vire
energije, vendar brez električne energije iz črpalnih hidroelektrarn in drugih sistemov za skladiščenje energije;
13. »energetska izkaznica stavbe« je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje
energetske učinkovitosti;
14. »energetska storitev« pomeni fizikalni učinek, korist
ali ugodnost, ki izhaja iz kombinacije energije in energetsko
učinkovite tehnologije ali ukrepa, ki lahko vključuje potrebno
obratovanje, vzdrževanje in nadzor za opravljanje storitve, in
se opravi na podlagi pogodbe ter za katero se je izkazalo, da
v običajnih okoliščinah preverljivo in merljivo oziroma ocenljivo
izboljša energetsko učinkovitost ali prihrani primarno energijo;
15. »energetska učinkovitost stavbe« pomeni izračunano
ali izmerjeno količino energije, potrebno za zadovoljevanje
potreb po energiji, povezanih z običajno uporabo stavbe, ki
med drugim vključuje energijo za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, toplo vodo in razsvetljavo;
16. »energetska učinkovitost« je razmerje med doseženim učinkom, storitvijo, blagom ali energijo ter vloženo energijo;
17. »distributer energije« pomeni fizično ali pravno osebo,
tudi operaterja distribucijskega sistema, ki je odgovorna za
prenos energije zaradi dobave končnim odjemalcem ali distribucijskim postajam, ki energijo prodajajo končnim odjemalcem;
18. »geotermalna energija« je energija, ki je shranjena v
obliki toplote pod trdnim zemeljskim površjem;
19. »hidrotermalna energija« pomeni energijo, ki je shranjena v obliki toplote v površinski vodi;
20. »indeks pozidanosti« pomeni razmerje med tlorisno
površino stavb in površino zemljišč na določenem ozemlju;
21. »izboljšanje energetske učinkovitosti« pomeni povečanje energetske učinkovitosti zaradi tehnoloških, vedenjskih
ali gospodarskih sprememb;
22. »koristna toplota« je toplota, proizvedena v postopku
soproizvodnje za zadovoljitev ekonomsko opravičljivega povpraševanja po toploti oziroma hlajenju. Ekonomsko opravičljivo
povpraševanje je povpraševanje, ki ne presega potreb po
toploti ali hladu in ki bi ga bilo treba sicer zadovoljiti po pogojih
na trgu s postopki za proizvodnjo toplote ali hladu, različnimi
od soproizvodnje;
23. »mala soproizvodnja« je proizvodna naprava za soproizvodnjo z instalirano močjo, manjšo od 1 MWe;
24. »mikro soproizvodnja« je proizvodna naprava za soproizvodnjo z maksimalno močjo, manjšo od 50 kWe;
25. »nazivna električna moč« je najvišja trajna električna
moč (brez časovnih omejitev) proizvodne naprave, za katero
je ta izdelana in je navedena na napisni ploščici na proizvodni
napravi oziroma jo je mogoče razbrati iz proizvajalčevih specifikacij ali pa je določena na podlagi prevzemnih meritev;
26. »nedovoljena raba nalepke« pomeni rabo nalepke, s
katero se označuje energijski razred, v katerega se proizvod
uvršča, ki je v nasprotju s predpisi;
27. »neto proizvedena električna energija« je proizvedena
električna energija v proizvodni napravi, zmanjšana za električno energijo, porabljeno za delovanje same naprave;
28. »nazivna izhodna moč klimatskega sistema« je največja toplotna moč, za katero proizvajalec navede in zagotavlja,
da jo je mogoče dosegati ob podani učinkovitosti pri neprekinjenem delovanju;
29. »nova proizvodna naprava« pomeni napravo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije oziroma
s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, pri kateri od njenega
prvega obratovanja do vložitve popolne vloge za dodelitev
podpore po tem zakonu še ni preteklo več kot eno leto. Za
prvo obratovanje proizvodne naprave se šteje datum izdaje
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uporabnega dovoljenja za obratovanje proizvodne naprave
oziroma datum prvega priklopa na omrežje, če pridobitev uporabnega dovoljenja za proizvodno napravo ni predpisana. Če
je proizvodna naprava dejansko obratovala že pred tem datumom, agencija za določitev starosti proizvodne naprave ugotovi
datum začetka obratovanja v ugotovitvenem postopku;
30. »nova stavba« je novozgrajena stavba, kot jo določajo
predpisi s področja graditve objektov;
31. »obsežna prenova« pomeni prenovo, katere stroški
presegajo 50 % vrednosti naložbe za novo primerljivo proizvodno napravo;
32. »okoljsko primerna zasnova« pomeni sistematično integracijo okoljskih vidikov v zasnovo proizvoda, da bi se izboljšala okoljska učinkovitost proizvoda v njegovi življenjski dobi;
33. »osebe javnega sektorja« so državni organi, uprava
samoupravnih lokalnih skupnosti, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi, javne agencije in ustanove, katerih
ustanovitelj je država ali občina;
34. »podatkovna kartica proizvoda« pomeni standardno preglednico podatkov v zvezi s proizvodom, povezanim z energijo;
35. »pooblaščeni zastopnik« pomeni vsako fizično ali
pravno osebo s sedežem v Evropski uniji, ki je pridobila pisno
pooblastilo proizvajalca za opravljanje vseh ali dela obveznosti in formalnosti v zvezi s proizvodi, povezanimi z energijo, v
njegovem imenu;
36. »posamezni ukrep« pomeni ukrep, ki zagotovi preverljivo in merljivo ali ocenljivo izboljšanje energetske učinkovitosti
ter je sprejet kot rezultat ukrepa politike;
37. »potrdilo o izvoru« je javna listina v elektronski obliki,
ki dokazuje, da je določena količina električne energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih
virov energije;
38. »povezovalec« pomeni ponudnika storitev povpraševanja, ki kombinira več kratkotrajnih bremen porabnika, z
namenom da jih proda, lahko tudi na dražbi, na organiziranih
trgih z energijo;
39. »prihranek primarne energije« je prihranek energije,
dovedene z gorivom, ki ga ustvari proizvodna naprava s soproizvodnjo, v primerjavi z ločeno proizvodnjo električne energije
in toplote;
40. »priključitev na omrežje« je fizična priključitev ali priklop na energetsko omrežje pod pogoji, določenimi s tem
zakonom;
41. »program podpore« pomeni vsak instrument, program
ali mehanizem, ki spodbuja energetsko učinkovitost ali uporabo energije iz obnovljivih virov z zmanjševanjem stroškov
te energije, povečanjem cene, po kateri se lahko prodaja, ali
povečanjem količine nabavljene energije na podlagi obveznosti
glede obnovljive energije ali drugače. Sem med drugim spadajo naložbena pomoč, davčne oprostitve ali olajšave, vračilo
davkov, programi podpore, ki zavezujejo k uporabi obnovljive
energije, vključno s programi, ki uporabljajo zelene certifikate,
in neposredni programi zaščite cen, vključno s tarifami za dovajanje toka in plačili premij;
42. »proizvajalec proizvodov, povezanih z energijo« pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki izdeluje proizvode,
povezane z energijo, ali se zanj načrtujejo ali izdelujejo in ki jih
trži pod svojim imenom ali blagovno znamko;
43. »proizvod, povezan z energijo« pomeni vsak proizvod,
ki med uporabo vpliva na porabo energije ter je dan na trg ali
v uporabo, vključno z deli, namenjenimi vgradnji v proizvode,
povezane z energijo, ki so dani na trg oziroma v uporabo kot
posamezni deli, namenjeni končnim uporabnikom, in za katere
se lahko naredi samostojna ocena okoljske učinkovitosti;
44. »proizvodna naprava« je sklop opreme in instalacij,
ki pretvarjajo druge vrste energije v električno energijo in lahko
samostojno obratuje;
45. »sistem upravljanja energije« pomeni sklop medsebojno povezanih ali medsebojno delujočih elementov načrta, ki
določa cilj energetske učinkovitosti in strategijo za doseganje
tega cilja;
46. »skoraj nič-energijska stavba« pomeni stavbo z zelo
visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino
potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija
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v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem
ali v bližini;
47. »stavbe oseb javnega sektorja« so vse stavbe, ki so
v lasti oseb javnega sektorja in se uporabljajo za opravljanje
njihove dejavnosti, na podlagi zakonitega pravnega naslova;
48. »stroškovno optimalna raven« raven energetske učinkovitosti, ki vodi v najnižje stroške med ocenjenim ekonomskim
življenjskim ciklom, pri čemer se najnižji stroški določijo ob
upoštevanju stroškov naložb, povezanih z energijo, stroškov
vzdrževanja in operativnih stroškov (vključno s stroški energije,
energijskimi prihranki, kategorijo zadevne stavbe in zaslužki od
proizvedene energije), kjer je to primerno, in stroškov odstranjevanja, kjer je to primerno. Stroškovno optimalna raven se
nahaja v območju ravni učinkovitosti, kjer je analiza stroškov
in koristi, izračunana med ocenjenim ekonomskim življenjskim
ciklom, pozitivna;
49. »toplotna črpalka« pomeni stroj, napravo ali sistem,
ki prenaša toploto iz naravnega okolja (zrak, voda ali zemlja)
v stavbo ali za uporabo v industriji, in sicer s preusmeritvijo
naravnega toka toplote, tako da ta potuje od nižje temperature
k višji. Pri povratnih toplotnih črpalkah je možno tudi prehajanje
toplote iz stavbe v naravno okolje;
50. »trgovec proizvodov, povezanih z energijo« pomeni
trgovca na drobno ali drugo osebo, ki proizvode, povezane
z energijo, končnemu uporabniku prodaja, oddaja v najem,
ponuja na obroke ali razstavlja (daje na ogled);
51. »uvoznik proizvoda, povezanega z energijo« je pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost s
sedežem v Evropski uniji in proizvode, povezane z energijo,
daje na trg Evropske unije iz tretjih držav;
52. »varčevalni potencial« je delež energije v skupnem
obsegu rabe energije pri končnem porabniku, ki ga je možno
znižati z ekonomsko utemeljenimi vlaganji;
53. »večja prenova« je rekonstrukcija ali vzdrževanje stavbe,
pri kateri se prenavlja več kot 25 % površine ovoja stavbe;
54. »zasnova proizvoda« pomeni vrsto postopkov, ki pretvarjajo pravne, tehnične, varnostne, funkcionalne, tržne ali
druge zahteve v tehnične lastnosti proizvoda, katerim mora
proizvod, povezan z energijo, ustrezati;
55. »zavezana stran« pomeni distributerja energije ali
podjetje za maloprodajo energije, ki ga zavezuje sistem obveznosti energetske učinkovitosti.
(2) Izrazi, ki urejajo področje graditve objektov, in ki niso
opredeljeni s tem zakonom, imajo enak pomen, kot ga določajo
predpisi, ki urejajo graditev objektov.
II. poglavje: ENERGETSKA UČINKOVITOST IN RABA
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
314. člen
(spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih
virov energije)
(1) Spodbujanje ukrepov energetske učinkovitosti in rabe
obnovljivih virov energije izvaja država s programi izobraževanja, informiranja in ozaveščanja javnosti, z energetskim svetovanjem, spodbujanjem energetskih pregledov, pripravo predpisov, finančnimi spodbudami in drugimi programi podpore.
(2) Eko sklad na nacionalni ravni pripravlja in izvaja program za izboljšanje energetske učinkovitosti. Eko sklad dodeljuje finančne spodbude po tem zakonu na podlagi potrjenega programa za izboljšanje energetske učinkovitosti in po
postopku, določenem z zakonom, ki ureja varstvo okolja, za
dodeljevanje namenskega premoženja Eko sklada, če ta zakon
ne določa drugače.
(3) Ukrepi in mehanizmi za spodbujanje povečanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov so podrobno
določeni v akcijskih načrtih.
315. člen
(namen spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije)
(1) Spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije se izvaja z namenom zmanjšanja
porabe energije, povečanja količine in deleža obnovljivih virov

Št.

17 / 7. 3. 2014 /

Stran

1849

energije, povečanja zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanja
uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo in drugih energetskih
razlogov, ki so določeni v EKS.
(2) Višina spodbud je z energetskega vidika oblikovana
stroškovno učinkovito in mora zagotavljati izvedbo ukrepov.
Pogoji in merila za dodelitev spodbud in upravičence do spodbud so določeni v predpisu iz prvega odstavka 316. člena tega
zakona.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, je višina spodbud v
primeru celovite energetske sanacije obstoječih objektov, ki
vključuje sanacijo ovoja stavbe, sanacijo stavbnih tehničnih
sistemov in vgradnjo naprav za rabo obnovljivih virov, relativno
višja, tako da investitorje spodbuja k celoviti sanaciji.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena, se pri določitvi
načinov spodbujanja in višine spodbud lahko upošteva tudi
socialni vidik.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena, se lahko pri
določitvi načinov spodbujanja in višine spodbud upoštevajo tudi
drugi vidiki, kot so varovanje okolja, predvsem zmanjševanje
emisij, ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, uporaba naravnih materialov, spodbujanje zaposlovanja, spodbujanje tehnologij, spodbujanje regionalnega razvoja.
(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena, je lahko spodbuda za demonstracijske projekte višja.
316. člen
(vrste finančnih spodbud)
(1) Minister, pristojen za energijo, določi vrste finančnih
spodbud za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in
rabo obnovljivih virov energije, pogoje in merila za njihovo
dodelitev, vrste upravičencev do spodbud, ter spodbude, ki se
dodeljujejo kot državne pomoči, spodbude, ki se dodeljujejo po
pravilu »de minimis«, in druge finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: subvencije).
(2) Organ, ki dodeljuje finančne spodbude iz prejšnjega
odstavka na svoji spletni strani objavi vse prejemnike finančnih spodbud, njihov naslov ter vrsto in velikost financiranega
projekta.
(3) V predpisu iz prvega odstavka tega člena minister
določi tehnične specifikacije, ki jih morajo izpolnjevati naprave
in sistemi za proizvodnjo energije iz obnovljive energije, da so
upravičeni do finančnih spodbud.
317. člen
(sredstva za izvajanje programa Eko sklada)
(1) Sredstva za izvajanje programa Eko sklada iz drugega
odstavka 314. člena tega zakona se zagotavljajo s prispevkom
na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti (v
nadaljnjem besedilu: prispevek za energetsko učinkovitost).
Prispevek za energetsko učinkovitost bremeni daljinsko toploto,
električno energijo ter trda, tekoča in plinasta goriva. Prispevek
za energetsko učinkovitost plačuje vsak končni odjemalec elektrike in zemeljskega plina iz omrežja operaterju, vsak končni
odjemalec toplote iz omrežja, ter trdih, tekočih in drugih plinastih goriv pa dobavitelju energije.
(2) Operaterji in dobavitelji toplote iz omrežja ter trdih,
tekočih in drugih plinastih goriv zbrana sredstva iz prejšnjega
odstavka nakazujejo Eko skladu.
(3) Vlada določi višino prispevka za energetsko učinkovitost iz prvega odstavka tega člena in sicer tako, da je vsa
energija, ne glede na vrsto, enakomerno obremenjena.
(4) Vlada ob potrditvi programa, ki je sestavni del Poslovnega načrta Eko sklada določi del zbranih sredstev, ki so
prihodek Eko sklada in se porabijo za izvajanje programa za
izboljšanje energetske učinkovitosti.
(5) Vlada lahko določi, da nastane obveznost zaračunavanja prispevka za energetsko učinkovitost za goriva tudi preden
se ta dobavijo končnim odjemalcem.
(6) Eko sklad enkrat letno na svoji spletni strani objavi
poročilo o izvedenem programu, doseženih prihrankih energije,
višini porabljenih sredstev za izvajanje programa in specifičnih
stroških doseganja prihrankov.

Stran

1850 /

Št.

17 / 7. 3. 2014

318. člen
(prihranki energije pri končnih odjemalcih)
(1) Dobavitelji elektrike, toplote, plina ter tekočih in trdnih
goriv končnim odjemalcem so zavezanci za doseganje prihrankov (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki morajo zagotoviti
prihranke energije pri končnih odjemalcih.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavezanci namesto zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih,
izpolnijo svojo obveznost iz prejšnjega odstavka z nakazilom
finančnih sredstev Eko skladu. Znesek, ki ga morajo nakazati,
je enak zmnožku prihrankov, ki bi jih morali doseči pri končnih
odjemalcih in specifičnega stroška doseganja prihrankov iz
šestega odstavka 317. člena tega zakona.
(3) Vlada z uredbo določi:
– obdobje in višino prihrankov končne energije, ki jih zavezanci morajo doseči v tem obdobju;
– način izračuna višine prihrankov;
– porazdelitev prihrankov po posameznih letih določenega obdobja in;
– način in roke za izpolnjevanje obveznosti zavezancev
po določbah prejšnjega odstavka.
(4) Vlada v uredbi iz prejšnjega odstavka lahko določi
izjeme, in sicer na način, da se prihranek primarne energije,
dosežen v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije,
vključno z infrastrukturami za učinkovito daljinsko ogrevanje in
hlajenje, upošteva pri prihranku končne energije.
319. člen
(vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje
energetske učinkovitosti)
(1) Vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje
energetske učinkovitosti za doseganje prihrankov energije,
ki jih v svoje programe lahko vključijo zavezanci iz prejšnjega
člena, so predvsem:
– ukrepi učinkovite rabe in večje rabe obnovljivih virov
energije pri proizvodnji toplote v javnem in storitvenem sektorju
ter industriji in gospodinjstvih,
– ukrepi učinkovite rabe energije v stavbah,
– ukrepi učinkovite rabe energije v prometu,
– ukrepi za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega
ogrevanja,
– programi izvajanja energetskih pregledov.
(2) Vlada v uredbi iz tretjega odstavka 318. člena tega
zakona podrobno določi vrste energetskih storitev in ukrepov
za izboljšanje energetske učinkovitosti.
320. člen
(vrednotenje ukrepov in programov)
Pri pripravi, izvajanju in vrednotenju ukrepov in programov za izboljšanje energijske učinkovitosti in rabe obnovljivih
virov se za določanje prihrankov energije in količine energije
iz obnovljivih virov energije, doseženih s posameznimi ukrepi
za izboljšanje energijske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov,
upoštevajo metode, ki jih predpiše minister za energijo.
321. člen
(poročanje in preverjanje doseganja prihrankov)
(1) Zavezanci iz 318. člena tega zakona agenciji do
31. marca pošljejo poročilo o doseganju ciljev za preteklo leto.
(2) Agencija do 30. aprila za preteklo leto objavi vse prihranke energije, ki jih je dosegel vsak zavezanec.
(3) Agencija preveri vsaj statistično pomemben delež in
reprezentativen vzorec ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih izvedejo zavezanci.
(4) Na zahtevo agencije zavezanci največ enkrat na leto
predložijo:
– zbirne statistične podatke o svojih končnih odjemalcih
(in opredelijo bistvene spremembe v primerjavi s predhodnimi
podatki) in
– trenutne podatke o porabi končnih odjemalcev, po potrebi vključno z diagrami porabe, delitvijo odjemalcev in njihovo
geografsko lokacijo, pri tem pa zagotovijo nedotakljivost in
zaupnost zasebnih ali poslovno občutljivih podatkov.
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(5) Agencija določi obliko in vsebino poročila iz prvega
odstavka tega člena.
322. člen
(obvezna uporaba obnovljivih virov energije, soproizvodnje
in odvečne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja)
(1) Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja morajo biti
učinkoviti. Distributerji toplote morajo zagotoviti, da je na letnem
nivoju zagotovljena toplota iz vsaj enega od naslednjih virov:
– vsaj 50 % toplote proizvedene iz obnovljivih virov energije,
– vsaj 50 % odvečne toplote,
– vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje ali
– vsaj 75 % kombinacije toplote iz prvih treh alinej.
(2) Preverjanje obveznosti iz prejšnjega odstavka na podlagi poročil iz 311. člena tega zakona izvaja agencija. Agencija
do 1. maja za preteklo leto objavi, kateri sistemi daljinskega
ogrevanja so energetsko učinkoviti.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, se
vrednosti iz prvega odstavka tega člena lahko dosežejo tudi v
več omrežjih na območju iste lokalne skupnosti, če tako določa
lokalni energetski koncept.
323. člen
(plačilo prispevka za proizvodnjo toplote iz obnovljivih
virov energije)
(1) Končni odjemalci toplote in goriv plačujejo prispevek
za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se prispevek za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije ne plačuje za
obnovljive vire in za toploto iz učinkovitih sistemov daljinskega
ogrevanja in hlajenja.
(3) Višino prispevka in način plačevanja določi vlada in
sicer tako, da je vsa energija, ne glede na vrsto, enakomerno
obremenjena.
(4) Zbrana sredstva iz prvega odstavka tega člena distributerji toplote in goriv nakazujejo Eko skladu. Vlada v predpisu
iz prejšnjega odstavka določi način porabe sredstev iz prvega
odstavka tega člena, in sicer na način, da se sredstva porabijo
kot spodbude ali subvencije za gradnjo naprav za proizvodnjo
toplote in sistemov daljinskega ogrevanja iz obnovljivih virov
ter za plačilo stroškov Eko sklada pri upravljanju teh sredstev.
324. člen
(sistem upravljanja z energijo)
(1) Osebe javnega sektorja vzpostavijo sistem upravljanja
z energijo.
(2) Vlada z uredbo določi zavezance in minimalne vsebine
sistema upravljanja z energijo, ki vključujejo cilje s področja
energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, ukrepe
za doseganje ciljev, odgovorne osebe in način preverjanja
doseganja ciljev.
(3) Vlada v uredbi iz prejšnjega odstavka določi tudi obvezne deleže obnovljivih virov in zahteve glede energetske učinkovitosti stavb oseb javnega sektorja ter ukrepe za povečanje
energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije v
stavbah, ki jih uporabljajo osebe javnega sektorja.
325. člen
(lokalne energetske organizacije)
(1) Ena ali več lokalnih skupnosti lahko za izvajanje nalog
iz tega zakona, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti, ustanovi
oziroma pooblasti lokalno energetsko organizacijo.
(2) Naloge, ki jih lokalne energetske organizacije izvajajo
v javnem interesu, so:
– priprava in izvajanje lokalnih energetskih konceptov,
– naloge povezane z vzpostavitvijo in izvajanjem sistema
upravljanja z energijo,
– izvajanje in vodenje mednarodnih projektov s področja
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
(3) Lokalne energetske organizacije vodijo ločene računovodske evidence za sredstva, namenjena opravljanju nalog
v javnem interesu iz prejšnjega odstavka.
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326. člen
(podatki za pripravo lokalnih energetskih konceptov)
(1) Končni odjemalci energije, ki niso gospodinjski odjemalci in so locirani na območju posamezne lokalne skupnosti,
morajo tej lokalni skupnosti na zahtevo posredovati podatke o
porabi energije, ki so potrebni za pripravo in izvajanje lokalnega
energetskega koncepta.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka so podatki o porabi
energentov za proizvodnjo toplote, o proizvedeni toploti, o
potrebni toploti in o odvečni toploti ter ocene za prihodnje pet
letno obdobje.
III. poglavje: ENERGETSKA UČINKOVITOST
1. oddelek: Zahteve za okoljsko primerno zasnovo
proizvodov, povezanih z energijo
327. člen
(okoljske zahteve za proizvode na trgu in v uporabi)
(1) Proizvod, povezan z energijo (v nadaljnjem besedilu:
proizvod), se sme dati na trg, v uporabo oziroma je lahko dostopen na trgu, ko:
– je skladen s predpisanimi tehničnimi zahtevami za okoljsko primerno zasnovo proizvodov,
– je narejena ocena skladnosti proizvoda,
– je izdana izjava Evropske unije o skladnosti,
– je izdelana tehnična dokumentacija v enem izmed uradnih jezikov držav članic Evropske unije,
– je označen z znakom skladnosti CE ter
– so zagotovljene informacije za končne uporabnike v
slovenskem jeziku.
(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora
hraniti tehnično dokumentacijo, ki omogoča oceno skladnosti
proizvoda, in izjavo Evropske unije o skladnosti, še deset let po
tem, ko je bil izdelan zadnji proizvod.
(3) Če proizvajalec nima sedeža v Evropski uniji in v
Evropski uniji nima pooblaščenega zastopnika, je izpolnjevanje zahtev iz prvega in drugega odstavka tega člena dolžan
zagotoviti uvoznik.
(4) Dobavitelj ali distributer proizvodov na poziv nadzornega organa zagotovi tehnično dokumentacijo proizvoda, iz
katere je razvidna ustreznost proizvoda zahtevam za okoljsko
primerno zasnovo.
(5) Prepovedano je označevanje proizvoda z znaki, ki
bi lahko zavajali uporabnike glede pomena ali oblike znaka
skladnosti CE.
(6) Proizvod, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev glede okoljsko
primerne zasnove, se lahko prikazuje na sejmih, razstavah, demonstracijah in drugih dogodkih, če je vidno označeno, da ne
bo dan na trg oziroma v uporabo pred zagotovitvijo skladnosti.
(7) Vlada z uredbo podrobneje določi tehnične zahteve za
okoljsko primerno zasnovo proizvodov.
2. oddelek: Energijsko označevanje proizvodov
328. člen
(energijsko označevanje proizvodov na trgu)
(1) Proizvodi smejo biti dani na trg, v uporabo oziroma so
lahko dostopni na trgu, ko:
– so zanje izvedeni merilni postopki, skladno z uredbo iz
desetega odstavka tega člena,
– so opremljeni z nalepko o energijski učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: nalepka) in s podatkovno kartico proizvoda,
– je zanje izdelana tehnična dokumentacija, ki zadostuje
za oceno točnosti podatkov, ki jih vsebujeta nalepka in podatkovna kartica proizvoda.
(2) Oblika in vsebina nalepke in podatkovne kartice proizvoda morata biti pravilni in v slovenskem jeziku.
(3) Dobavitelj proizvodov mora hraniti tehnično dokumentacijo, ki omogoča oceno točnosti podatkov, ki jih vsebujeta
nalepka in podatkovna kartica proizvoda, še pet let po izdelavi
zadnjega zadevnega proizvoda.
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(4) Dobavitelj ali distributer proizvodov mora trgovcu
brezplačno zagotoviti potrebne nalepke in podatkovne kartice
proizvodov. Za točnost podatkov na posredovani nalepki in
podatkovni kartici proizvoda je odgovoren dobavitelj.
(5) Dobavitelj ali distributer proizvodov mora na poziv
nadzornega organa priskrbeti vso potrebno dokumentacijo, iz
katere je razvidna pravilnost podatkov na nalepki in podatkovni
kartici proizvoda.
(6) Trgovci morajo za proizvode, ki se prodajajo, razstavljajo ali dajejo v najem, končnemu uporabniku pred nakupom
oziroma najemom ali ob razstavi izdelka posredovati podatke,
ki so navedeni na nalepki in podatkovni kartici proizvoda.
(7) Oglaševanje proizvoda in promocijski material za
proizvod morata vsebovati razred energijske učinkovitosti ali
potrebne podatke o rabi energije.
(8) Na proizvodih je prepovedano prikazovanje drugih nalepk, znakov, simbolov ali napisov, ki niso skladni z zahtevami
tega zakona, če tako prikazovanje zavaja končne uporabnike v
zvezi s porabo energije ali drugimi bistvenimi viri med uporabo.
(9) Prepovedano je zavajajoče oglaševanje energijskih
značilnosti oziroma prihrankov proizvoda. Za zavajajoče oglaševanje se šteje navajanje napačnih ali pomanjkljivih informacij
o energijski ali stroškovni učinkovitosti proizvoda glede na
dopusten način njegove uporabe. Pri oglaševanju stroškov
oziroma prihrankov, okoljskih in drugih lastnosti proizvoda ni
dopustno zamolčati ali manj vidno zapisati podatkov, ki so glede na način in namen uporabe proizvoda bistveni.
(10) Vlada z uredbo podrobneje določi tehnične zahteve
glede navajanja podatkov o energijski učinkovitosti pri različnih
načinih prodaje, oddajanju v najem, oglaševanju ter vsebino
tehnične dokumentacije.
329. člen
(poročanje o proizvodih)
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik ali uvoznik, ki daje na trg proizvode iz 328. člena tega zakona oziroma
naprave za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (v
nadaljnjem besedilu: naprave), poroča ministrstvu, pristojnemu za energijo, o količini proizvodov danih na trg v Republiki
Sloveniji in o njihovem energijskem razredu, ki je zapisan na
energijski nalepki oziroma v tehnični dokumentaciji proizvoda
oziroma naprave. Prav tako morajo podatke o količini in energijskem razredu proizvodov oziroma naprav dobavljenih na
tržišče Republike Slovenije podati tudi distributerji.
(2) Minister, pristojen za energijo, v predpisu določi vrsto
podatkov in način poročanja iz prejšnjega odstavka.
3. oddelek: Energetska učinkovitost stavb
330. člen
(skoraj nič-energijske stavbe)
Vse nove stavbe morajo biti skoraj nič-energijske.
331. člen
(akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe)
(1) Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo
sprejme in vsaka tri leta obnovi akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020.
(2) Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe vključuje cilje ter programe in ukrepe za doseganje teh ciljev, pa
tudi kadrovske in finančne vire za izvedbo teh programov in
ukrepov. Vlada v tem načrtu oblikuje tudi politiko in ukrepe
za spodbuditev energetske sanacije obstoječih stavb v skoraj
nič-energijske.
(3) Ministrstvo, pristojno za energijo, vsake tri leta pripravi
poročilo o napredku pri povečanju števila skoraj nič-energijskih
stavb in o tem obvesti Evropsko komisijo.
332. člen
(študija izvedljivosti alternativnih sistemov
za oskrbo z energijo)
(1) Pri graditvi nove stavbe in večji prenovi stavbe ali
njenega posameznega dela, ki po predpisih o graditvi objektov
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pomeni rekonstrukcijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo (v nadaljnjem besedilu:
študija), pri čemer se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska
in ekonomska izvedljivost teh sistemov. Za alternativne štejejo
naslednji sistemi:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov
energije;
– soproizvodnja z visokim izkoristkom;
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na
voljo;
– toplotne črpalke.
(2) Študija iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(3) Študije iz prvega odstavka tega člena ni treba izdelati
za stavbe:
– za katere je način oskrbe z energijo določen v lokalnem
energetskem konceptu iz 29. člena tega zakona;
– za katere je način oskrbe z energijo določen s predpisom;
– iz šestega odstavka 334. člena tega zakona;
– če je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določeno, da bosta več kot dve tretjini potrebne končne energije
za delovanje stavbe zagotovljeni iz enega ali več alternativnih
sistemov, se šteje, da je zahteva za izdelavo študije izpolnjena;
– do velikosti 1000 m2, če za območje, na katerem stoji
ali bo postavljena, obstaja lokalni energetski koncept ali analiza zaokrožene prostorske enote z opredeljenimi možnosti in
zmogljivostmi uporabe obnovljivih virov energije.
(4) Minister, pristojen za energijo, predpiše metodologijo
izdelave in obvezno vsebino pri izdelavi študije.
333. člen
(energetska izkaznica)
(1) Energetska izkaznica stavbe mora vsebovati referenčne vrednosti, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe. Sestavni del energetske izkaznice
so priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske
učinkovitosti, razen pri novih stavbah in pri najemu.
(2) Veljavnost energetske izkaznice je deset let. Stranka
lahko pridobi novo energetsko izkaznico pred potekom desetih let.
(3) Posamezna stavba ali posamezni del stavbe ne more
imeti dveh ali več veljavnih energetskih izkaznic. Nova energetska izkaznica za posamezno stavbo ali posamezni del stavbe
razveljavi prejšnjo.
(4) Ko lastnik posameznega dela stavbe v večstanovanjski stavbi, za katero se lahko izda energetska izkaznica le za
celotno stavbo, naroči izdajo energetske izkaznice, izdana
energetska izkaznica velja za celotno stavbo.
(5) Energetsko izkaznico stavb izdaja pooblaščena pravna ali fizična oseba iz 339. člena tega zakona na zahtevo
stranke.
(6) Vsako izdajo energetske izkaznice mora neodvisni
strokovnjak za izdelavo energetske izkaznice sočasno z njeno
izdajo prijaviti za vpis v register energetskih izkaznic. Energetska izkaznica se izroči lastniku posamezne stavbe ali posameznega dela stavbe.
(7) Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za energijo. V register se vpišejo podatki o stavbi oziroma
delu stavbe, podatki o energetski izkaznici, podatki o neodvisnem strokovnjaku, ki je izdelovalec izkaznice: ime in priimek
ter številka in datum izdaje licence. Register energetskih izkaznic je javen. Podatki iz registra energetskih izkaznic so del
skupne prostorske podatkovne infrastrukture.
(8) Podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo
energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske
izkaznice za vpis v register energetskih izkaznic predpiše minister, pristojen za energijo.
334. člen
(dolžnosti, povezane z energetsko izkaznico)
(1) Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb
ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele
stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred
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najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Za stavbe, ki se
zgradijo na podlagi predpisov s področja graditve objektov in
se ne prodajo ali oddajo v najem se šteje, da je obveznost iz
prejšnjega stavka izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih
stavbe. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri
njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko
izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto
energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.
(2) Izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno
predložiti pri:
– oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
– prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
– prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
– prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike
Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o
dedovanju.
(3) Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta
izvedenih del. Energetska izkaznica nove stavbe mora izkazovati izpolnjevanje zahtev predpisa, ki ureja učinkovito rabo
energije v stavbah.
(4) Če se stavba ali njen del prodaja ali oddaja v najem
še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti izkaz o energijskih lastnostih
stavbe, ki je izdelan v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito
rabo energije v stavbah in je sestavni del projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja
mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti energetsko
izkaznico.
(5) Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega
dela v najem mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju
navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe
ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.
(6) Zahteve glede energetske izkaznice ter izkaza o energijskih lastnostih stavbe iz tega člena se ne nanašajo na:
– stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu
kulturne dediščine,
– stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske
dejavnosti,
– industrijske stavbe in skladišča,
– nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
– enostavne in nezahtevne objekte ter
– samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.
335. člen
(stroški izdelave energetske izkaznice)
(1) Strošek izdelave energetske izkaznice mora plačati
lastnik oziroma lastniki stavbe.
(2) Strošek za izdelavo izkaznice se šteje kot strošek
rednega upravljanja, vezanega na učinkovitejšo rabo energije.
336. člen
(obveznost namestitve energetske izkaznice)
(1) V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad
250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno
mesto.
(2) Vrste stavb za katere velja obveznost iz prejšnjega
odstavka podrobneje predpiše minister, pristojen za energijo.
337. člen
(pregled klimatskih sistemov)
(1) Lastnik stavbe ali dela stavbe, v katerem je vgrajen
klimatski sistem z izhodno močjo nad 12 kW, mora zagotoviti
učinkovito delovanje in redne preglede klimatskih sistemov.
(2) Preglede klimatskih sistemov izvajajo neodvisni strokovnjaki, ki pridobijo licenco iz 341. člena tega zakona.
(3) Pregledi vključujejo oceno učinkovitosti klimatskih sistemov in njihove primernosti glede na uporabo stavbe.
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(4) Na podlagi pregleda neodvisni strokovnjak uporabnikom svetuje tehnično mogoče in stroškovno učinkovite izboljšave ali zamenjavo klimatskega sistema in alternativne rešitve.
(5) Vsako izdajo poročila o pregledu klimatskega sistema
mora neodvisni strokovnjak prijaviti za vpis v register poročil
pregledov klimatskih sistemov. Poročilo o pregledu klimatskega
sistema se izroči lastniku posamezne stavbe ali posameznega
dela stavbe.
(6) Register poročil pregledov klimatskih sistemov vodi
ministrstvo, pristojno za energijo. V register se vpišejo podatki
o stavbi oziroma delu stavbe, podatki o poročilu klimatske
naprave, podatki o neodvisnem strokovnjaku, ki je izdelovalec
poročila: ime in priimek ter številka in datum izdaje licence.
Podatki iz registra poročil pregledov klimatskih sistemov so del
skupne prostorske podatkovne infrastrukture.
(7) Podrobnejšo vsebino, način izvedbe, roke rednih pregledov in merila za določitev cene poročila o pregledu klimatskega sistema ter način vodenja registra poročil pregledov
klimatskih sistemov predpiše minister, pristojen za energijo.
338. člen
(pregled ogrevalnih sistemov)
(1) Lastnik stavbe ali dela stavbe mora zagotoviti redne
preglede dostopnih delov sistemov za ogrevanje, kot so kurilne
naprave, nadzorni sistemi in obtočne črpalke, s kotli z nazivno
močjo za ogrevanje prostorov nad določeno močjo, ki jo predpiše minister.
(2) Preglede ogrevalnih sistemov izvajajo neodvisni strokovnjaki, ki pridobijo licenco iz 341. člena tega zakona.
(3) Pregledi med drugim vključujejo oceno učinkovitosti
ogrevalnega sistema in primernosti glede na uporabo stavbe.
(4) Na podlagi pregleda neodvisni strokovnjak za izdelavo
poročila o pregledu ogrevalnega sistema uporabnikom svetuje
mogoče izboljšave ali zamenjavo delov sistema za ogrevanje.
(5) Vsako izdajo poročila o pregledu ogrevalnega sistema mora neodvisni strokovnjak prijaviti za vpis v register
poročil o pregledu ogrevalnega sistema. Poročilo o pregledu
ogrevalnega sistema se izroči lastniku posamezne stavbe ali
posameznega dela stavbe.
(6) Pri pregledu morajo neodvisni strokovnjaki pooblaščenih pravnih ali fizičnih oseb upoštevati metodologijo, določeno
s predpisom, ki predpisuje redne preglede dostopnih delov
sistemov za ogrevanje.
(7) Register poročil pregledov ogrevalnih sistemov vodi
ministrstvo, pristojno za energijo. V register se vpišejo podatki
o stavbi oziroma delu stavbe, podatki o poročilu o pregledu
ogrevalnega sistema, podatki o neodvisnem strokovnjaku, ki
je izdelovalec poročila: ime in priimek ter številka in datum
izdaje licence. Podatki iz registra poročil pregledov ogrevalnih
sistemov so del skupne prostorske podatkovne infrastrukture.
(8) Podrobnejšo vsebino, obliko in roke za redne preglede dostopnih delov sistemov za ogrevanje, vsebino podatkov,
način vodenja registra, način poročanja v register in način
usposabljanja ter merila za določitev cene poročila o pregledu
ogrevalnega sistema predpiše minister, pristojen za energijo, v
soglasju z ministrom, pristojnim za okolje.
339. člen
(pooblastilo za izdajanje energetskih izkaznic)
Energetske izkaznice izdajajo pooblaščene pravne ali fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: izdajatelji). Minister, pristojen za energijo, z odločbo podeli pooblastilo osebi, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– ima v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije vpisano dejavnost projektiranja ali tehničnega svetovanja, in
– ima za izvajanje nalog iz prejšnje alineje s pogodbo o
zaposlitvi, s pogodbo o delu v skladu z obligacijskimi razmerji,
preko kooperacije ali na drug zakonit način zagotovljeno sodelovanje vsaj enega neodvisnega strokovnjaka za izdelavo
energetskih izkaznic.
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340. člen
(izdajanje energetskih izkaznic in poročil o pregledih
klimatskih in ogrevalnih sistemov)
(1) Izdajatelj mora na zahtevo stranke izvesti postopek izdaje energetske izkaznice, postopek izdaje poročila o pregledu
klimatskega ali ogrevalnega sistema. Naročnik energetske izkaznice, pregleda klimatskega ali ogrevalnega sistema mora neodvisnemu strokovnjaku dati na voljo vse potrebne podatke ter projektno dokumentacijo v skladu s predpisi o graditvi objektov, zaradi
potrebnega preverjanja podatkov pa mu omogočiti tudi vstop v
prostore ter ogled relevantnih predmetov, naprav in sistemov.
(2) Pri opravljanju svojih nalog morajo neodvisni strokovnjaki ravnati v skladu s predpisi v zvezi z izdajanjem energetskih izkaznic, pregledi klimatskih sistemov ali pregledi ogrevalnih sistemov in jih opravljati v skladu s pravili stroke ter neodvisno od vpliva naročnika ali drugih oseb ali navodil delodajalca.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, neodvisni strokovnjak ne sme izdelati energetske izkaznice ali pregleda
klimatskega ali ogrevalnega sistema, če:
– obstaja kateri od razlogov za njegovo izločitev v skladu
s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek;
– je v zadnjih treh letih bil zaposlen pri stranki oziroma naročniku energetske izkaznice oziroma pregleda ali je v zadnjih
treh letih bil z njim v kakršnem koli drugem razmerju, na podlagi
katerega je zanj proti plačilu izvajal storitve ali delo v odvisnem
razmerju v skladu s predpisi o dohodnini;
– ne dela na neodvisen način, tako da to vpliva na nepristransko izdelavo energetske izkaznice, poročila o pregledu
klimatskega ali ogrevalnega sistema;
– pri oblikovanju priporočenih ukrepov daje prednost konkretni opremi ali storitvam določenega ponudnika in zaradi
interesov ponudnikov opreme ali storitev predlaga ukrepe, ki
strokovno niso utemeljeni.
(4) Neodvisni strokovnjak mora naročniku izročiti pisno izjavo, da ne obstaja nobena od okoliščin iz prejšnjega odstavka,
ki bi mu preprečevala izdelavo energetske izkaznice, izvedbo
pregleda klimatskega ali ogrevalnega sistema.
(5) Cena energetske izkaznice, poročila o pregledu klimatskega sistema ali poročila o pregledu ogrevalnega sistema
je sestavljena iz stroška izdaje energetske izkaznice oziroma
stroška izdaje poročila in pristojbine.
(6) Osnova pristojbine za izdajo energetske izkaznice oziroma poročila je odvisna od namembnosti stavbe, velikosti stavbe, števila posameznih enot stavbe in vgrajenega sistema za
ogrevanje in hlajenje. Osnovo in višino pristojbine za izdajo energetske izkaznice in poročil o pregledih klimatskih in ogrevalnih
sistemov podrobneje določi vlada, upoštevajoč stroške nadzora
in stroške vodenja registrov, povezanih z energetskimi izkaznicami, in poročil o pregledih klimatskih in ogrevalnih sistemov.
341. člen
(licenca neodvisnega strokovnjaka)
(1) Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo
po študijskem programu prve stopnje s študijskih področij, ki
spadajo v ožje področje Tehnika ali v ožje področje Arhitektura,
urbanizem in gradbeništvo ali v podrobno področje Lesarska,
papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija, skladno s predpisi o visokem šolstvu;
– ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah;
– je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo
licence uspešno opravil usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic skladno s tem zakonom.
(2) Licenco neodvisnega strokovnjaka za preglede klimatskih sistemov lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo
po študijskem programu prve stopnje s študijskih področij, ki
spadajo v ožje področje Tehnika (razen v podrobno področje
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Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo ali v Motorna
vozila, ladje in letala), skladno s predpisi o visokem šolstvu;
– ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju
klimatskih sistemov;
– je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za pregled klimatskih sistemov.
(3) Licenco neodvisnega strokovnjaka za preglede ogrevalnih sistemov lahko dobi posameznik, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo
po študijskem programu prve stopnje s študijskih področij, ki
spadajo v ožje področje Tehnika (razen v podrobno področje
Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo ali v Motorna
vozila, ladje in letala), skladno s predpisi o visokem šolstvu;
– ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje alineje na strokovnem področju
ogrevalnih sistemov;
– je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za pregled ogrevalnih sistemov.
(4) Licenco neodvisnega strokovnjaka na podlagi dokazila
o uspešno opravljenem usposabljanju izda ministrstvo, pristojno za energijo, na zahtevo stranke.
(5) Ministrstvo, pristojno za energijo, upravlja register
licenc neodvisnih strokovnjakov iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena. V registru se za namene upravnega odločanja in delovanja strokovnjakov po tem zakonu obdelujejo
osebni podatki o neodvisnem strokovnjaku (osebno ime, naslov
prebivališča, strokovni ali znanstveni naslov, enotna matična
številka občana, po potrebi vrsta specializacije in podatki o
objavah, telefonska številka, številka telefaksa, naslov elektronske pošte), datumu izdaje licence in datumu njenega prenehanja. Javni niso naslednji osebni podatki: naslov prebivališča,
enotna matična številka občana, telefonska številka, številka telefaksa, naslov elektronske pošte. Ne glede na prejšnji stavek,
se posamezniku v vlogi za izdajo licence omogoči, da lahko da
privolitev za javno objavo svojih podatkov za stike (telefonska
številka, številka telefaksa, naslov elektronske pošte).
(6) Neodvisni strokovnjaki iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena spadajo med regulirane poklice v Republiki Sloveniji.
(7) Minister, pristojen za energijo, predpiše programe
usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic in za redne preglede klimatskih ter ogrevalnih
sistemov po tem zakonu, podrobnejše pogoje iz 345. člena
tega zakona, obliko in vsebino licence neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc
neodvisnih strokovnjakov.
342. člen
(pristojni organ)
(1) Naloge pristojnega organa v skladu s predpisi, ki
urejajo postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega
prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih
poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, izvaja ministrstvo, pristojno za energijo.
(2) Ministrstvo, pristojno za energijo, ima vse pravice in
obveznosti, ki jih določajo predpisi o priznavanju poklicih kvalifikacij. Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za izvajanje
teh nalog uporabljajo določbe predpisov o priznavanju poklicih
kvalifikacij.
(3) Državljani držav članic Evropske unije, Evropskega
gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali držav,
s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: države pogodbenice), lahko v Republiki Sloveniji opravljajo regulirane poklice po tem zakonu pod enakimi
pogoji kot slovenski državljani, razen če s tem zakonom ni
določeno drugače. Pri tem morajo uporabljati metodologijo in
standarde, ki jih predpisujejo slovenski predpisi.
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343. člen
(stalno opravljanje reguliranih poklicev za državljane
držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo stalno opravljati regulirani poklic po tem zakonu, morajo pri ministrstvu,
pristojnemu za energijo, pridobiti odločbo o priznanju poklicne
kvalifikacije.
(2) Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije se vloži v
skladu z zakonom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij.
Poleg dokazil, ki jih za postopek priznavanja določa zakon, ki
ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij, mora vloga za priznanje
poklicne kvalifikacije po tem zakonu vsebovati tudi dokazila o
izpolnjevanju pogojev, ki so primerljivi pogojem iz tega zakona.
(3) Zoper odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, ki
jo izda organ, pristojen za energijo, ni pritožbe, možen pa je
upravni spor.
344. člen
(občasno opravljanje reguliranih poklicev za državljane
držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo občasno opravljati regulirani poklic po tem zakonu, morajo pri ministrstvu,
pristojnemu za energijo, vložiti pisno prijavo. Poleg dokazil, ki
jih za prijavo določa zakon, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij, mora prijava za občasno opravljanje reguliranih poklicev
po tem zakonu vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev,
ki so primerljivi pogojem iz tega zakona.
(2) Pri reguliranih poklicih ministrstvo, pristojno za energijo, pred prvim opravljanjem storitev preveri izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka in poklicno kvalifikacijo ponudnika
po določbah zakona, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij.
(3) Ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena
ministrstvo, pristojno za energijo, ponudnika storitev začasno
vpiše v register licenc neodvisnih strokovnjakov, ki občasno
opravljajo poklic v Republiki Sloveniji. Register licenc neodvisnih
strokovnjakov je javno dostopen na spletni strani ministrstva,
pristojnega za energijo. Za ponudnika storitev vpis v register
licenc neodvisnih strokovnjakov ne pomeni dodatnih stroškov.
(4) Posameznik, ki storitev opravlja več kot eno leto, svojo
prijavo podaljša enkrat v koledarskem letu pri ministrstvu, pristojnem za energijo, in v njej obvesti o morebitni spremembi podatkov.
345. člen
(izvajalci usposabljanja)
Usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo
energetskih izkaznic oziroma za redne preglede klimatskih in
ogrevalnih sistemov po tem zakonu lahko opravljajo organizacije, ki jih po predhodno opravljenem javnem razpisu z odločbo
za največ pet let pooblasti minister, pristojen za energijo. Pogoji
za pridobitev pooblastila se nanašajo na:
– usposobljenost predavateljev in drugega pedagoškega
kadra, ki ga angažira ta organizacija;
– kader, ki je potreben za uspešno usposabljanje, in druge
s tem povezane naloge (sprejemanje prijav, vodenje potrebnih
evidenc in podobno);
– opremo in prostore, ki so potrebni za usposabljanje in
druge s tem povezane naloge.
346. člen
(opomin ali odvzem pooblastila oziroma licence)
(1) Minister, pristojen za energijo, lahko z odločbo izreče
opomin izdajatelju ali odvzame pooblastilo iz 339. člena tega
zakona.
(2) Opomin se izdajatelju izreče v primeru ugotovljenih
najmanj dvakrat ponavljajočih se pomanjkljivosti pri izdani energetski izkaznici.
(3) Pooblastilo se lahko odvzame v primerih, če izdajatelj:
– ne izpolnjuje katerega izmed pogojev iz 339. člena tega
zakona;
– ali neodvisni strokovnjak, angažiran pri izdajatelju, pri
opravljanju nalog več kot trikrat prekrši določbe tega zakona ali
določbe podzakonskega predpisa.
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(4) Minister, pristojen za energijo, lahko z odločbo izreče
opomin ali odvzame licenco neodvisnemu strokovnjaku.
(5) Opomin se imetniku licence izreče v primeru ugotovljenih najmanj dvakrat ponavljajočih se pomanjkljivosti pri izdelavi
energetske izkaznice.
(6) Licenca se odvzame v primerih, če imetnik:
– ne izpolnjuje katerega od pogojev iz 341. člena tega
zakona;
– po izdanem opominu ponovi napako;
– pri opravljanju nalog več kot enkrat prekrši določbo tega
zakona ali določbo podzakonskega predpisa;
– krši tretji odstavek 340. člena tega zakona.
(7) Licenca ali pooblastilo se lahko ponovno pridobita po
poteku treh let od pravnomočnosti odločbe o odvzemu.
347. člen
(strokovni nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami
in poročili o pregledu klimatskih in ogrevalnih sistemov)
(1) Strokovni nadzor energetskih izkaznic in poročil o
pregledih izvaja ministrstvo, pristojno za energijo.
(2) Ministrstvo je dolžno vsako leto opraviti nadzor nad
vsaj statistično pomembnim deležem letno izdanih izkaznic in
poročil o pregledu.
(3) Strokovni nadzor obsega preverjanje:
– podatkov o stavbi oziroma sistemu,
– vhodnih podatkov in rezultatov energetske izkaznice
oziroma poročila o pregledu ter
– priporočil.
(4) Za preverjanje iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za energijo, za vsako posamezno energetsko izkaznico
ali poročilo o pregledu, ki se preverja, naroči strokovno analizo,
s katero se preveri pravilnost izdane energetske izkaznice
ali poročila o pregledu. V primeru ugotovljenih nepravilnosti,
ministrstvo, pristojno za energijo, na podlagi strokovne analize
izdajatelju energetske izkaznice ali poročila o pregledu izda
odločbo, s katero odredi odpravo nepravilnosti.
(5) Za namene strokovnega nadzora lahko ministrstvo
ali oseba, ki izdeluje strokovne analize in pridobi izrecno pooblastilo ministrstva, pridobiva podatke iz uradnih evidenc.
Pridobivanje podatkov vključuje tudi osebne podatke iz uradnih
evidenc, in sicer ime, priimek in naslov lastnika stavbe oziroma
sistema.
(6) Podrobnejšo vsebino, obliko, metodologijo in roke
za nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami in poročili o
pregledu klimatskih in ogrevalnih sistemov predpiše minister,
pristojen za energijo.
(7) Nadzor se financira iz pristojbine iz 340. člena tega
zakona.
(8) Če v postopku strokovnega nadzora ministrstvo podvomi v pravilnost energetske izkaznice ali poročila o pregledu,
o ugotovitvah obvesti pristojni inšpektorat.
348. člen
(dolgoročna strategija za spodbujanje naložb prenove stavb)
(1) Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za energijo in
ministrstva, pristojnega za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem, sprejme dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v
prenovo nacionalnega fonda javnih ter zasebnih stanovanjskih
in poslovnih stavb. Strategija vključuje določitev oseb ožjega
in širšega javnega sektorja za potrebe prenove, površine stavb
v lasti in v uporabi oseb javnega sektorja, določitev deleža
prenove skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi oseb ožjega javnega sektorja, pregled nacionalnega stavbnega fonda,
opredelitev stroškovno učinkovitih pristopov prenove za različne vrste stavb, ukrepe za spodbujanje stroškovno učinkovite
temeljite prenove stavb, ukrepe za usmerjanje naložbenih odločitev posameznikov, gradbene industrije in finančnih institucij.
Stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne
dediščine, so v strategiji obravnavane posebej. Strategija mora
upoštevati vse programe in akcijske načrte, povezane s tem
področjem. Vsake tri leta se strategija posodobi.
(2) Pri izvajanju ukrepov za večjo prenovo stavb se upošteva stavba kot celota, vključno z ovojem stavbe, opremo,
obratovanjem in vzdrževanjem. Prednost pri prenovi morajo
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imeti stavbe z najnižjo energetsko učinkovitostjo, če je to stroškovno in tehnično izvedljivo.
(3) Iz teh ukrepov so izvzete stavbe, ki se uporabljajo za:
– namene nacionalne obrambe, vendar brez posameznih
bivalnih prostorov ali poslovnih delov stavb,
– obredne namene ali verske dejavnosti.
349. člen
(metodologija izračuna deleža prenove)
(1) Za namen izračuna deleža prenove, ki ga določa dolgoročna strategija iz prejšnjega člena, se za izračun skupne
tlorisne površine stavb v lasti oseb javnega sektorja, upošteva
uporabna tlorisna površina stavb, ki je večja kot 250 m2.
(2) Pri preseganju letnega cilja prenove skupne tlorisne
površine, ki ga določa dolgoročna strategija iz prejšnjega člena,
se ta lahko upošteva pri ciljih v naslednjih letih. V okvir letne
stopnje prenove stavb oseb ožjega javnega sektorja štejejo
nove stavbe, ki so v uporabi in lasti kot nadomestilo za določene stavbe oseb ožjega javnega sektorja, porušene v enem od
predhodnih dveh let, ali stavbe, ki so bile prodane, porušene
ali so prenehale biti v uporabi v enem od predhodnih dveh let
zaradi intenzivnejše uporabe drugih stavb.
(3) Ministrstvo, pristojno za energijo, v sodelovanju z
ministrstvom, pristojnim za sistem ravnanja s stvarnim premoženjem, pripravi popis stavb oseb javnega sektorja, ki vključuje
podatke o uporabni tlorisni površini in kazalnike energijske
učinkovitosti.
350. člen
(metodologija za izračun energetske učinkovitosti stavb)
(1) Minister, pristojen za energijo, predpiše metodologijo
za izračunavanje energetske učinkovitosti stavb na nacionalni
ravni z upoštevanjem stroškovno optimalne ravni, ki morajo biti
določene za minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti
elementov stavb. Metodologija se upošteva pri določitvi zahtev
minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti elementov
stavb.
(2) Minister, pristojen za graditev, predpiše metodologijo
za izračunavanje energetske učinkovitosti stavb z upoštevanjem stroškovno optimalne ravni in določi minimalne zahteve
glede energetske učinkovitosti stavb in njenih elementov. Metodologija se upošteva pri določitvi zahtev minimalnih zahtev
glede energetske učinkovitosti elementov stavb.
(3) Zahteve glede energetske učinkovitosti stavb se vsakih pet let preverijo in po potrebi spremenijo.
IV. poglavje: INFORMIRANJE, OZAVEŠČANJE,
USPOSABLJANJE
351. člen
(splošno informiranje, ozaveščanje in usposabljanje)
(1) Center za podpore pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin
o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za
učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov.
(2) Pri pripravi in izvedbi programov iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na lokalne skupnosti, center za podpore
sodeluje z organi lokalne skupnosti, ki so pristojni za učinkovito
rabo energije in obnovljive vire energije.
(3) Center za podpore na spletu objavi informacije o
učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije za različne
kategorije oseb, in sicer:
– informacije o neto koristih, stroških ter energetski učinkovitosti naprav in sistemov za ogrevanje, hlajenje in proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov,
– informacije o programih podpore za ukrepe energetske
učinkovitosti in obnovljivih virov energije,
– informacije o sistemih certificiranja oziroma inštalaterjih
energetskih naprav za uporabo obnovljivih virov iz 359. člena
tega zakona in seznam certificiranih inštalaterjev, ki vključujejo
ime, priimek in kontaktne podatke,
– smernice za najboljšo kombinacijo obnovljivih virov
energije, tehnologije z visokim izkoristkom ter daljinskega
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ogrevanja in hlajenja pri načrtovanju, projektiranju, gradnji in
prenovi poslovnih, industrijskih in stanovanjskih območij,
– informacije o razpoložljivosti in okoljskih prednostih različnih obnovljivih virov energije, namenjenih uporabi v prometu,
– informacije o razpoložljivih mehanizmih za povečanje
energetske učinkovitosti,
– informacije o finančnih in pravnih okvirih za izvajanje
ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti.
(4) Center za podpore objavi geografski prikaz potencialov za uporabo obnovljivih virov energije in podatke o prejemnikih subvencij za projekte za povečanje učinkovitosti rabe
energije in za uporabo obnovljivih virov energije, ki vključujejo
ime oziroma firmo prejemnika, naslov prejemnika ter vrsto in
velikost financiranega projekta.
(5) Sredstva za izvajanje programov iz tega člena, ki jih
izvaja center za podpore, se zagotovijo iz sredstev za izvajanje
programa za povečanje energetske učinkovitosti Eko sklada iz
317. člena tega zakona.
(6) Ne glede na določbe tega člena, lahko informacije
o ukrepih za povečanje energetske učinkovitosti in uporabe
obnovljivih virov energije porabnikom energije nudijo vsi udeleženci na trgu energetskih storitev, vključno z dobavitelji energije
in izvajalci energetskih storitev.
352. člen
(energetsko svetovanje za občane)
(1) Energetsko svetovanje za učinkovito rabo energije v
široki rabi se organizira z mrežo energetsko svetovalnih pisarn.
(2) Eko sklad organizira in vodi svetovanje iz prejšnjega
odstavka.
(3) Eko sklad organizira mrežo energetsko svetovalnih
pisarn v sodelovanju z zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi.
(4) Program dejavnosti izobraževanja, informiranja in
svetovanja za področje stavb in gospodinjstev poleg podajanja nasvetov lahko vsebuje pripravo in uporabo promocijskih,
informacijskih gradiv ter drugih navodil, pripomočkov in orodij
za ta namen.
(5) Energetsko svetovanje za občane se financira iz sredstev za izvajanje programa za povečanje energetske učinkovitosti Eko sklada.
353. člen
(izvajalci energetskega svetovanja za občane)
(1) Dejavnost informiranja in svetovanja za področje stavb
in gospodinjstev opravljajo neodvisni strokovnjaki posamezniki, ki
– so opravili usposabljanje za neodvisne strokovnjake
za izdelavo energetskih izkaznic iz 345. člena tega zakona in
– imajo veljavno licenco neodvisnega strokovnjaka za
izdelavo energetskih izkaznic iz 341. člena tega zakona.
(2) V okviru izvajanja energetskega svetovanja iz prejšnjega člena se organizira tudi redno dodatno strokovno usposabljanje za izvajalce energetskega svetovanja.
354. člen
(energetski pregledi)
(1) Ministrstvo, pristojno za energijo, spodbuja izdelavo in
izvajanje energetskih pregledov.
(2) Minister, pristojen za energijo, predpiše podrobno
metodologijo za izdelavo in obvezno vsebino energetskih pregledov.
(3) Velike družbe, kot so določene v predpisih s področja
gospodarskih družb, izvedejo energetski pregled na vsaka
štiri leta.
(4) Šteje se, da je zahteva iz prejšnjega odstavka izpolnjena, če:
– je v okviru prostovoljnih sporazumov izveden pregled
rabe energije v skladu s smernicami iz drugega odstavka tega
člena ali
– podjetje izvaja sistem upravljanja energije ali okolja, ki
ga je potrdil neodvisni organ v skladu z evropskimi ali mednarodnimi standardi, če sistem upravljanja energije ali okolja vključuje pregled rabe energije v skladu s smernicami iz drugega
odstavka tega člena, ali
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– je izvedena širša okoljska presoja, ki vključuje pregled rabe
energije v skladu s smernicami iz drugega odstavka tega člena.
(5) Agencija podrobneje določi, kdaj se šteje, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, pri čemer upošteva predpisano metodologijo iz drugega odstavka tega člena.
(6) Na zahtevo upravičenca agencija z odločbo prizna
oprostitev dolžnosti energetskega pregleda podjetju, ki izkaže,
da v svojem poslovanju dosega namen energetskih pregledov
na enega izmed načinov iz četrtega odstavka tega člena.
355. člen
(obvezno merjenje energije in obračun)
(1) Operater oziroma distributer energije iz omrežja mora
meriti dobavljeno energijo za vsakega odjemalca.
(2) Dobavitelj energije iz omrežja izvaja obračun dejanske
porabe energije v jasni in razumljivi obliki. Dobavitelj energije
iz omrežja izvaja obračun dovolj pogosto, da odjemalci lahko
uravnavajo svojo porabo energije, oziroma vsaj enkrat letno.
(3) Dobavitelj mora na zahtevo odjemalca v vsakem trenutku obračunati dobavljeno energijo po dejanski porabi.
356. člen
(obvezno merjenje toplote za posamezno stavbo)
(1) Če stavba prejema toploto iz daljinskega ogrevanja ali
hlajenja ali se s toploto oskrbuje iz skupne kotlovnice, kot jo določajo predpisi s področja večstanovanjskih stavb, lastniki vsake
stavbe zagotovijo, da se toplotni števec namesti za vsako stavbo
posebej, posebej za ogrevanje in za pripravo tople sanitarne vode.
(2) Stroški za porabo toplote posamezne stavbe se določijo na podlagi stroškov za toploto oziroma stroškov za gorivo
v skupni kotlovnici, na podlagi meritev iz prejšnjega odstavka,
in sicer v razmerju izmerjenih porab toplote posameznih stavb.
357. člen
(obvezno merjenje toplote v posameznih delih stavb)
(1) V večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki se oskrbujejo s toploto iz
skupnega sistema za ogrevanje, se stroški za ogrevanje in
toplo vodo obračunavajo v pretežnem delu na osnovi dejanske
porabe toplote. V ta namen lastniki posameznih delov stavbe
vgradijo merilne naprave, ki omogočajo indikacijo dejanske
porabe toplote posameznega dela stavbe. Podlaga za obračun
so stroški, ki so določeni na podlagi merjenja porabe toplote
celotne stavbe skladno s prejšnjim členom.
(2) Lastniki posameznih delov stavbe, za katere niso na
razpolago odčitki z merilnih naprav, ker te niso pravilno nameščene ali ker lastniki ne omogočajo njihovega odčitavanja,
plačajo energijo po ključu delitve ogrevane površine oziroma
ogrevane prostornine, povečano na način, določen s predpisom iz tretjega odstavka tega člena, tako da se tem lastnikom
onemogoči udeležba pri prihrankih energije celotne stavbe,
doseženih z namestitvijo naprav in obračunom stroškov po
dejanski porabi toplote.
(3) Minister, pristojen za energijo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za stanovanjsko politiko, določi način merjenja, delitve ter obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih in
drugih stavbah z več posameznimi deli.
358. člen
(obveščanje končnih odjemalcev o porabi energije)
(1) Dobavitelji energije in goriv iz omrežij morajo končnim
odjemalcem v jasni in razumljivi obliki najmanj dvakrat letno
podati informacije o obračunu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo dobavitelji informacije o obračunu podati najmanj štirikrat letno:
– na zahtevo odjemalca ali
– če je odjemalec izbral možnost elektronskega prejemanja obračuna.
(3) Informacije o obračunu iz prvega in drugega odstavka
tega člena vključujejo:
– veljavne dejanske cene;
– dejansko porabo energije in dejanske stroške v obračunskem obdobju;
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– primerjave porabe energije odjemalca s porabo energije
v istem obdobju prejšnjega leta;
– primerjave s povprečnim normaliziranim ali referenčnim
porabnikom energije iz iste porabniške kategorije vedno, kadar
je to mogoče in koristno.
(4) Če imajo odjemalci nameščene napredne merilne
sisteme, jim mora biti omogočen enostaven dostop do dodatnih
informacij o pretekli porabi, ki omogočajo podrobno samopreverjanje. Te informacije vključujejo:
– kumulativne podatke za obdobje najmanj treh predhodnih let ali, če je krajše, obdobje od začetka veljavnosti pogodbe o dobavi. Podatki ustrezajo obdobjem, za katera so na voljo
informacije o vmesnih obračunih; in
– podrobne podatke o času porabe za vsak dan, teden,
mesec in leto. Taki podatki so dani na voljo končnemu odjemalcu na spletu ali vmesniku števca za obdobje najmanj zadnjih
24 mesecev, ali če je krajše, obdobje od začetka veljavnosti
pogodbe o dobavi.
(5) Dobavitelj in operater morata na zahtevo končnega
odjemalca dati vse informacije o obračunu električne energije
in pretekli porabi ponudniku energetskih storitev, ki ga imenuje
končni odjemalec.
(6) Dobavitelj in operater zagotovita, da imajo končni odjemalci možnost elektronskega prejemanja informacij o obračunu
in obračunov ter da odjemalci na zahtevo prejmejo jasno in razumljivo pojasnilo o tem, kako je bil pripravljen njihov obračun,
zlasti če obračuni ne temeljijo na dejanski porabi.
(7) Dobavitelj mora dati končnim odjemalcem na zahtevo
informacije o stroških energije in predračun v lahko razumljivi
obliki, ki porabnikom omogoča primerjavo ponudb na enaki
osnovi.
(8) Dobavitelj in operater dajeta končnim odjemalcem
obračune za porabo energije in informacije o njih ter dostop do
informacij o njihovi porabi brezplačno.
(9) Poleg informacij iz tretjega odstavka tega člena morata
dobavitelj in operater končnim odjemalcem posredovati tudi
podatke o pravnih in fizičnih osebah, ki nudijo informacije o
učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije, vključno z naslovi
spletnih strani, na katerih je mogoče dobiti informacije o razpoložljivih ukrepih za izboljšanje energetske učinkovitosti, rabi
obnovljivih virov energije, sistemih za soproizvodnjo toplote
in električne energije, primerjalnih diagramih porabe končnih
porabnikov in nepristranskih tehničnih specifikacijah za opremo
in proizvode, ki rabijo energijo.
359. člen
(usposabljanje inštalaterjev naprav na obnovljive
vire energije)
(1) Za zagotavljanje pravilnega in učinkovitega delovanja
naprav in sistemov na obnovljive vire energije lahko inštalaterji
sončnih kolektorjev, toplotnih črpalk, plitvih geotermalnih sistemov, kotlov na lesno biomaso in proizvodnih naprav na sončno
energijo opravijo strokovno usposabljanje.
(2) Program usposabljanja izvajajo fizične ali pravne
osebe, ki jih pooblasti ministrstvo, pristojno za energijo (v
nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja). Pooblastilo za
izvajanje usposabljanja podeli minister, pristojen za energijo,
po izvedenem javnem natečaju kot javno pooblastilo.
(3) Certifikati in druga primerljiva potrdila o strokovni
usposobljenosti inštalaterjev malih naprav na obnovljive vire,
ki so izdani v državah članicah Evropske unije v skladu z Direktivo 2009/28/ES, so enakovredni potrdilom, izdanim skladno
s tem zakonom.
(4) Minister, pristojen za energijo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje, s predpisom podrobneje določi:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati inštalaterji, da se lahko
udeležijo usposabljanja,
– vsebino programa usposabljanja,
– pogoje za izvajalca usposabljanja,
– evidence o izvedenih programih usposabljanja,
– način preverjanja znanja in
– vsebino, obliko in veljavnost potrdila o usposobljenosti.
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V. poglavje: ELEKTRIČNA ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH
VIROV ENERGIJE IN IZ SOPROIZVODNJE TOPLOTE
IN ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM
1. oddelek: Soproizvodnja toplote in električne energije
z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje
in hlajenje
360. člen
(celovita ocena možnosti za uporabo soproizvodnje
z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje
in hlajenje ter analiza stroškov in koristi)
(1) Ministrstvo, pristojno za energijo, vsakih pet let pripravi
celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim
izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki
vključuje opis potreb po ogrevanju in hlajenju ter napoved
spreminjanja teh potreb v naslednjih desetih letih, opredelitev
potreb po ogrevanju in hlajenju, ki jih je mogoče zadovoljiti s
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, delež soproizvodnje z
visokim izkoristkom ter oceno pričakovanega prihranka primarne energije, ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti
infrastrukture za daljinsko ogrevanje in hlajenje ter povečanje
deleža soproizvodnje.
(2) Celovita ocena iz prejšnjega odstavka mora vključevati
analizo stroškov in koristi.
(3) Analiza stroškov in koristi mora vsebovati določitev
izhodiščnega scenarija in izvedljive alternativne scenarije, v katerih se morajo upoštevati samo soproizvodnja z visokim izkoristkom, učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje ali možnosti
za učinkovito individualno ogrevanje in hlajenje ter ekonomsko
analizo z vsemi ekonomskimi učinki.
(4) Minister, pristojen za energijo, s pravilnikom predpiše
podrobnejšo vsebino analize stroškov in koristi iz drugega
odstavka tega člena.
361. člen
(poročilo agencije)
(1) Agencija na vsaki dve leti objavi poročilo, v katerem
analizira uspeh pri doseganju sprejetih nacionalnih okvirnih
ciljev za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji z
visokim izkoristkom, in iz obnovljivih virov energije. V poročilu
se morajo upoštevati tudi podnebni dejavniki, ki lahko vplivajo
na doseganje sprejetih ciljev, in mora biti ugotovljeno, v kolikšni
meri so sprejeti ukrepi skladni z nacionalnimi zavezami v zvezi
s podnebnimi spremembami.
(2) V poročilu morajo biti zajeti vsi ukrepi, ki so bili sprejeti,
da bi se zagotovila zanesljivost sistema jamstev, da so potrdila
o izvoru natančna in zanesljiva.
362. člen
(zagotavljanje statističnih podatkov o učinkovitosti
pri soproizvodnji)
Državni organ, pristojen za statistiko predloži Evropski
komisiji vsako leto do 30. aprila statistične podatke o:
– nacionalni proizvodnji električne energije in toplote iz
soproizvodnje z visokim in nizkim izkoristkom v primerjavi s
skupnimi zmogljivostmi za proizvodnjo toplote in električne
energije,
– letne statistične podatke o zmogljivostih za proizvodnjo
toplote in električne energije iz soproizvodnje,
– gorivih, porabljenih za soproizvodnjo,
– proizvodnji in zmogljivostih daljinskega ogrevanja in
hlajenja v primerjavi s skupnimi zmogljivostmi za proizvodnjo
toplote in električne energije,
– prihrankih primarne energije.
363. člen
(način določanja izkoristka soproizvodnje
z visokim izkoristkom)
Za posamezne vrste tehnologij proizvodnih naprav s soproizvodnjo minister, pristojen za energijo, predpiše način določanja izkoristka soproizvodnje z visokim izkoristkom, način
izračunavanja količine električne energije iz soproizvodnje, ki
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se šteje za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji z
visokim izkoristkom, ter način izračunavanja prihranka primarne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
364. člen
(ocena možnosti za učinkovito daljinsko ogrevanje
in hlajenje)
(1) Investitor mora pri načrtovanju novih gradenj in obsežne prenove v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, ob
upoštevanju celovite ocene možnosti iz 360. člena tega zakona
zagotoviti analizo stroškov in koristi za možnosti za uporabo
soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko
ogrevanje in hlajenje v primeru:
– termoelektrarne, katere skupna vhodna toplotna moč
presega 20 MW, oceno stroškov in koristi obratovanja elektrarne kot obrata za soproizvodnjo z visokim izkoristkom;
– obsežno prenovljene termoelektrarne s skupno vhodno
toplotno močjo nad 20 MW, oceno stroškov in koristi pretvorbe
elektrarne v obrat za soproizvodnjo z visokim izkoristkom;
– načrtovanega ali obsežno prenovljenega industrijskega
obrata, katerega skupna vhodna toplotna moč presega 20 MW
in ki proizvaja odvečno toploto pri koristni ravni temperature,
oceno stroškov in koristi uporabe odvečne toplote za zadovoljevanje ekonomsko upravičenega povpraševanja, tudi za
soproizvodnjo in priključitev na omrežje za daljinsko ogrevanje
in hlajenje;
– načrtovanega novega omrežja za daljinsko ogrevanje ali
obstoječega omrežja pri načrtovanju novega kotla ali elektrarne, katere skupna moč presega 20 MW, ali temeljite prenove
tega obrata, oceno stroškov in koristi rabe odvečne toplote iz
bližnjih industrijskih obratov.
(2) Minister, pristojen za energijo, s pravilnikom določi
metodologijo, predpostavke in časovni okvir za ekonomsko
analizo ter načela, ki jih je potrebno spoštovati pri izvedbi analize stroškov in koristi iz prejšnjega odstavka.
2. oddelek: Potrdila o izvoru električne energije
365. člen
(potrdilo o izvoru, register deklaracij)
(1) Potrdilo o izvoru električne energije (v nadaljnjem
besedilu: potrdilo o izvoru) je dokument v elektronski obliki, ki omogoča proizvajalcem in dobaviteljem, da dokažejo,
da je električna energija, ki so jo proizvedli oziroma dobavili,
proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom oziroma iz
obnovljivih virov energije. Potrdilo o izvoru se lahko prenese na
drugo osebo oziroma se z njim izkazuje proizvodnja električne
energije iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih
virov energije pri pridobitvi podpor za tekoče poslovanje ali za
zagotovljeni odkup električne energije.
(2) Potrdilo o izvoru lahko pridobi proizvajalec za električno energijo, proizvedeno v napravi za proizvodnjo električne energije, ki ima veljavno deklaracijo in ki izkaže, da je
v obdobju, na katero se nanaša potrdilo, proizvodna naprava
obratovala tako, da je dosegala pogoje in zahteve, predpisane
za soproizvodnjo z visokim izkoristkom oziroma za proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov.
(3) Agencija izda na zahtevo proizvajalca električne energije za napravo za proizvodnjo električne energije deklaracijo,
če proizvodna naprava izpolnjuje predpisane pogoje za soproizvodnjo z visokim izkoristkom ali za proizvodnjo iz obnovljivih
virov ali za soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki izkorišča
poleg fosilnega goriva tudi gorivo iz obnovljivih virov (v nadaljnjem besedilu: deklaracija). Deklaracija se izda za določen čas.
(4) Pooblaščene osebe agencije iz 425. člena tega zakona nadzirajo imetnike deklaracij ter izpolnjevanje pogojev
in zahtev iz deklaracije. Pooblaščene osebe agencije izvajajo
nadzor nad imetniki deklaracij in potrdil o izvoru v skladu z
določbami tega zakona o nadzoru agencije.
(5) Proizvajalec električne energije je dolžan obveščati
agencijo o vseh spremembah na proizvodni napravi, ki lahko
vplivajo na veljavnost deklaracije. Agencija z odločbo odvzame
deklaracijo, če naprava za proizvodnjo električne energije ne
obratuje ali ni vzdrževana in obnavljana tako, da izpolnjuje po-
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goje iz deklaracije, ter v primeru, da je bila spremenjena tako,
da to vpliva na pogoje in zahteve iz deklaracije.
(6) Agencija vodi register deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z
visokim izkoristkom. V registru se vodijo podatki o proizvodnih
napravah z veljavno deklaracijo in proizvajalcih, ki so imetniki
deklaracij. Če je proizvajalec električne energije fizična oseba,
se v register vpišejo tudi naslednji osebni podatki:
– ime in priimek proizvajalca električne energije,
– stalno prebivališče.
(7) Podatki iz registra, razen osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka, so javni.
(8) Osebni podatki se lahko uporabljajo samo za namene
vodenja registra deklaracij za proizvodne naprave in vodenje
registra potrdil o izvoru.
(9) Vlada predpiše vsebino in obrazec vloge za pridobitev deklaracije, podrobneje uredi način izdajanja deklaracije,
čas veljavnosti deklaracij glede na vrsto oziroma tehnologijo
proizvodne naprave ter pogoje za soproizvodnjo z visokim
izkoristkom, prijavo sprememb podatkov iz deklaracije, pogoje
za merilno-registrirne naprave ter za meritve, registracijo in
sporočanje merilnih rezultatov, ki jih morajo proizvajalci imeti
pri oziroma v napravah za proizvodnjo električne energije, ter
vsebino in način vodenja registra deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z
visokim izkoristkom.
366. člen
(potrdilo o izvoru)
(1) Potrdilo o izvoru izda agencija na zahtevo proizvajalca
električne energije, ki je imetnik deklaracije. Potrdilo o izvoru
se izda v elektronski obliki. Tako potrdilo velja za javno listino.
(2) Potrdilo o izvoru je izdano proizvajalcu z vpisom potrdila na račun tega proizvajalca v registru potrdil o izvoru.
Potrdilo o izvoru se lahko prenese s prenosom na račun novega imetnika v registru potrdil o izvoru ali z izvozom potrdil na
imetnika v tujini.
(3) Če agencija zavrne zahtevo za izdajo potrdila o izvoru,
mora o tem izdati zavrnilno odločbo.
(4) Elektrooperaterji sistema, na katerega so priključene
naprave za proizvodnjo električne energije, so dolžni sporočati
agenciji vse podatke v zvezi s proizvedeno električno energijo,
za katero agencija izdaja potrdila o izvoru.
(5) Standardna enota za izdajanja potrdil o izvoru je 1 MWh.
Posamezno potrdilo o izvoru se lahko uporabi le v 12 mesecih od
zadnjega dneva proizvodnje zadevne enote energije, za katero
je bilo potrdilo izdano. Za vsako enoto proizvedene električne
energije iz določene naprave za proizvodnjo električne energije
je mogoče izdati največ eno potrdilo o izvoru.
(6) Če je za električno energijo iz proizvodne naprave
pridobljena podpora v obliki zagotovljenega odkupa proizvedene električne energije, se vsa potrdila o izvoru ob njihovi izdaji
prenesejo na center za podpore. Center za podpore prenesena
potrdila v skladu s kriteriji, ki jih agencija določi s splošnim aktom
iz četrtega odstavka 42. člena tega zakona, razveljavi na ime
dobaviteljev v razmerju njihove dobave končnim odjemalcem
v Republiki Sloveniji za potrebe dokazovanja izvora električne
energije. Kadar se podpora za električno energijo iz proizvodne naprave izvaja kot finančna pomoč za tekoče poslovanje,
center za podpore prizna dobavitelju električne energije, ki ima
sklenjeno pogodbo o odkupu električne energije, proizvedene v
tej proizvodni napravi, delež tako pridobljene energije za namen
prikazovanja deleža energije iz obnovljivih virov v njegovem
naboru energetskih virov, če so bila potrdila o izvoru prenesena
na dobaviteljev račun v registru potrdil o izvoru.
(7) Količina energije iz obnovljivih virov, ki ustreza potrdilom o izvoru in jo dobavitelj energije prenese na tretjo stranko,
se odšteje od deleža energije iz obnovljivih virov v njegovem
naboru energetskih virov za namene obveščanja potrošnikov o
deležu energije iz obnovljivih virov oziroma prispevka posameznega vira energije k skupni sestavi goriv, ki jih je dobavitelj izkoristil v predhodnem letu. Enako velja za navedbo sklicevanja
na obstoječe referenčne vire, kot so spletne strani, na katerih
so javnosti na voljo podatki o vplivih na okolje, ki so izraženi
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vsaj z emisijami ogljikovega dioksida, ki so rezultat proizvodnje
električne energije iz skupne sestave goriv, ki jih je dobavitelj
izkoristil v predhodnem letu.
(8) Potrdila o izvoru se ne uporabljajo za izračunavanje
končne bruto porabe energije iz obnovljivih virov in dokazovanje doseganja ciljev iz 28. člena tega zakona. S strani dobaviteljev izvedeni prenosi potrdil o izvoru, ločeno ali skupaj s fizičnim
prenosom energije, ne vpliva na odločanje Republike Slovenije,
da za doseganje svojih ciljev za obnovljivo energijo uporabi
statistične prenose, sodeluje z drugimi državami v skupnih
projektih ali oblikuje skupne programe podpor obnovljivim virom energije za izpolnjevanje ciljev ali na izračun končne bruto
porabe energije iz obnovljivih virov skladno s 5. do 11. členom
Direktive 2009/28/ES.
(9) Vlada z uredbo podrobneje uredi pogoje, način in
postopek izdaje potrdil o izvoru, podrobneje določi najdaljše
obdobje veljavnosti potrdila in načine prenehanja veljavnosti
potrdil ter podrobneje uredi način sporočanja podatkov iz četrtega odstavka tega člena.
367. člen
(vsebina potrdila o izvoru)
(1) Potrdilo o izvoru električne energije, proizvedene iz
obnovljivih virov energije, mora vsebovati najmanj podatke o:
– energetskem viru, iz katerega je bila električna energija
proizvedena, ter datum začetka in konca njene proizvodnje;
– identiteti, lokaciji, vrsti in zmogljivosti proizvodne naprave, v kateri je bila energija proizvedena;
– tem, v kolikšni meri je proizvodna naprava prejemala
podporo za naložbe, ali in v kolikšni meri je imela enota energije
koristi od nacionalnih programov podpore ter vrsti programa
podpore;
– datumu začetka obratovanja proizvodne naprave in
– datumu in državi izdaje potrdila ter enotni identifikacijski
številki potrdila.
(2) Potrdilo o izvoru električne energije iz soproizvodnje
z visokim izkoristkom mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati še:
– toplotno in električno zmogljivost proizvodne naprave, v
kateri je bila električna energija proizvedena,
– spodnjo kurilno vrednost goriva, iz katerega je bila
električna energija proizvedena, uporabo toplote, proizvedene
skupaj z električno energijo, in natančno navedbo datumov in
krajev proizvodnje,
– podrobno navedbo količine električne energije, proizvedene v soproizvodnji z visokim izkoristkom, skladno s predpisom iz 363. člena tega zakona,
– podrobno navedbo prihrankov primarne energije, izračunane v skladu predpisom iz 363. člena tega zakona,
– nazivni električni in toplotni izkoristek naprave za soproizvodnjo.
(3) Potrdilo o izvoru, ki ga izda pristojni izdajatelj v drugi
državi članici Evropske unije na način in pod pogoji iz Direktive 2009/28/ES in Direktive 20012/27/ EU, ima v Republiki
Sloveniji enako dokazno moč o podatkih iz prvega in drugega
odstavka tega člena kot potrdila o izvoru, ki jih izda agencija.
V Republiki Sloveniji se priznavajo potrdila o izvoru, ki jih izda
druga država članica, izključno za dokazovanje deleža oziroma
količine energije iz obnovljivih virov v naboru energetskih virov
lastnika potrdil o izvoru.
(4) Agencija zavrne priznanje potrdila o izvoru, če upravičeno dvomi o točnosti, zanesljivosti ali verodostojnosti potrdila.
Zavrnitev priznanja potrdila o izvoru kot dokaza mora temeljiti
na objektivnih, preglednih in nediskriminatornih merilih. Agencija obvesti Evropsko komisijo o zavrnitvi potrdila o izvoru z
utemeljitvijo zavrnitve.
(5) V primeru, ko agencija zavrne priznanje potrdila o
izvoru, ki ga je izdal pristojni izdajatelj v drugi državi članici
Evropske unije, je dolžna na zahtevo Evropske komisije priznati
potrdilo o izvoru.
(6) Vlada lahko predpiše tudi druge podatke, ki jih mora
vsebovati potrdilo o izvoru, vrsto podatkov, ki jih morajo za
pridobitev potrdila o izvoru zagotavljati proizvajalci, in način
uporabe potrdil o izvoru.
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368. člen
(register potrdil o izvoru)
(1) Agencija vodi elektronski register potrdil o izvoru. Organizator trga z električno energijo v okviru dejavnosti centra
za podpore iz 376. člena tega zakona zagotavlja tehnično
upravljanje in vzdrževanje registra potrdil o izvoru.
(2) Register iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj podatke o:
– proizvedeni električni energiji po posameznih napravah
za proizvodnjo električne energije,
– potrdilih o izvoru, ki jih ima posamezen imetnik, vključno
s podatkom o državi, v kateri je bilo posamezno potrdilo izdano,
– vseh prenosih posameznega potrdila o izvoru,
– uporabi potrdil o izvoru za dokazovanje, da je bila določena količina električne energije proizvedena v soproizvodnji
z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov (unovčenje potrdila) z vsemi podatki o unovčenem potrdilu in podatki o lastniku
unovčenega potrdila,
– potrdilih o izvoru, ki so bila izvožena iz Republike Slovenije in uvožena v Republiko Slovenijo.
(3) Če je imetnik potrdila fizična oseba, se v registru potrdil vodijo tudi naslednji osebni podatki:
– ime in priimek imetnika;
– stalno prebivališče imetnika.
(4) Osebni podatki iz registra se lahko uporabljajo samo
za namene vodenja registra deklaracij za proizvodne naprave
in registra potrdil o izvoru.
(5) Del registra potrdil o izvoru je tudi račun v registru, v
katerega so vneseni podatki o posameznem imetniku potrdil o
izvoru in podatki o vseh potrdilih o izvoru, s katerimi je imetnik
opravljal prenose ali unovčenja (v nadaljnjem besedilu: transakcije). Račun proizvajalca se lahko odpre le za proizvajalca
električne energije, ki ima za napravo za proizvodnjo električne
energije veljavno deklaracijo, račun trgovca pa tudi za vsako
drugo osebo, ki pridobi ali opravlja transakcije s potrdili o izvoru.
(6) Posamezni imetnik računa ima vpogled le v podatke,
ki so v njegovem računu ali računih.
(7) Agencija s splošnim aktom podrobneje določi način in
pravila za vodenje registra potrdil o izvoru, pogoje za odprtje
računa v registru, vodenje računa in zaprtje računa v registru
ter način in obliko sporočanja upravičencev do potrdil o proizvodnji električne energije.
3. oddelek: Priključevanje na omrežje ter prenos
električne energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje
369. člen
(soglasje za priključitev)
(1) Elektrooperater ne sme zavrniti soglasja za priključitev na omrežje investitorju naprave za proizvodnjo električne
energije na obnovljive vire oziroma s soproizvodnjo z visokim izkoristkom iz razloga po tretji alineji osmega odstavka
147. člena tega zakona. Stroške vseh analiz za izdajo soglasja
za priključitev na omrežje nosi elektrooperater.
(2) Stroške izdelave priključnega voda od proizvodne
naprave do omrežja elektrooperaterja nosi investitor naprave
za proizvodnjo električne energije na obnovljive vire oziroma s
soproizvodnjo z visokim izkoristkom.
(3) Investitor proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov oziroma s soproizvodnjo
z visokim izkoristkom ne nosi stroškov morebitnih okrepitev
obstoječega prenosnega ali distribucijskega omrežja, ki so
potrebne zaradi priključitve proizvodne naprave.
(4) Če je za del električnega omrežja, kjer investitor želi
priključiti proizvodno napravo za proizvodnjo električne energije
iz obnovljivih virov oziroma s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, v razvojnem načrtu elektrooperaterja že predvidena okrepitev omrežja v naslednjih dveh letih, mora biti zagotovljena
izdaja soglasja za priključitev proizvodne naprave najkasneje
v dveh letih. Sicer je potrebno zadevno okrepitev omrežja prednostno upoštevati pri pripravi naslednjega razvojnega načrta,
izdaja soglasja za priključitev proizvodne naprave pa mora biti
zagotovljena prej kot v petih letih od prve investitorjeve vloge
za soglasje za priključitev.
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(5) Če investitor proizvodne naprave v sporazumu z elektrooperaterjem prevzame stroške okrepitve in razširitve omrežja, mora elektrooperater takoj začeti izvajati potrebne aktivnosti
za okrepitev in razširitev omrežja. Način povrnitve vloženih
sredstev se uredi s posebno pogodbo, ki se sklene po sprejetju
naložbenega načrta elektrooperaterja in po izdaji odločbe regulativne agencije o regulativnem okviru za ta naložbeni načrt.
(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena je investitor
proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov oziroma s soproizvodnjo z visokim izkoristkom
dolžan povrniti elektrooperaterju stroške okrepitve omrežja ter
ostale stroške, ki jih je ta imel z okrepitvijo omrežja, če v primernem roku, o katerem se dogovori z elektrooperaterjem, ne
zagotovi priključitve proizvodne naprave, ali če v roku šestih
mesecev od priključitve proizvodne naprave na sistem zaradi
neizpolnjevanja predpisanih pogojev za pridobitev deklaracije
ne pridobi deklaracije za proizvodno napravo.
(7) Pred izdajo soglasja za priključitev proizvodne naprave, zaradi katere bo treba okrepiti prenosno ali distribucijsko
omrežje, mora investitor na zahtevo elektrooperaterja zagotoviti ustrezno zavarovanje, ki ga elektrooperater lahko unovči,
če investitor v primernem roku, o katerem se dogovori z elektrooperaterjem, ne zagotovi priključitve proizvodne naprave ali
če v roku šestih mesecev od priključitve proizvodne naprave
na sistem zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev za pridobitev deklaracije ne pridobi deklaracije za proizvodno napravo.
(8) Če so stroški, ki jih je imel elektrooperater zaradi ojačitve omrežja, večji od unovčenega zneska ustreznega zavarovanja, ima elektrooperater pravico zahtevati razliko do popolne
povrnitve stroškov.
(9) Elektrooperater mora vsaki dve leti posredovati ministrstvu, pristojnemu za energijo, poročilo o priključevanju proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in za soproizvodnjo
toplote in električne energije na omrežje. V poročilu morajo
biti obrazložitve konkretnih primerov, za katere ni bilo mogoče
zagotoviti priklopa proizvodne naprave v roku dveh let, in izvedenih ukrepov za pripravo naslednjega razvojnega načrta, analiza stroškov razvoja omrežja zaradi priključevanja proizvodnih
naprav na obnovljive vire energije in za soproizvodnjo toplote in
električne energije ter predlogi potrebnih ukrepov za izboljšanje
obstoječih okvirov in pravil za prevzemanje in delitev stroškov
priključevanja novih proizvajalcev v omrežje.
370. člen
(prenos in distribucija električne energije iz obnovljivih virov
in soproizvodnje z visokim izkoristkom)
(1) Elektrooperater mora zagotavljati prenos in distribucijo
električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije ter
v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
(2) Elektrooperater mora pri svojih aktivnostih uravnavanja delovanja omrežja na podlagi preglednih in nediskriminatornih pravil dajati prednost proizvodnim napravam na obnovljive
vire in soproizvodnji z visokim izkoristkom, če to omogoča
varno delovanje elektroenergetskega sistema.
(3) Če elektrooperater zaradi zagotavljanja stabilnosti
elektroenergetskega sistema in zanesljivosti oskrbe z električno energijo sprejme ukrepe, ki bistveno zmanjšajo uporabo
obnovljivih virov energije, mora o teh ukrepih poročati agenciji.
V poročilu mora navesti tudi katere popravne ukrepe namerava
sprejeti za preprečitev bistvenega zmanjšanja porabe energije
iz obnovljivih virov.
371. člen
(določanje priključnih mest in pogojev za proizvodne naprave
električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje
z visokim izkoristkom)
(1) Elektrooperater mora investitorjem v proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov
oziroma v proizvodne naprave s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki se želijo priključiti na omrežje, priskrbeti zahtevane
celovite in potrebne informacije, med drugim:
– celovito in podrobno oceno stroškov, povezanih s priključitvijo na omrežje;
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– razumen in točen časovni razpored za prejemanje in
obdelavo vlog za priključitev na omrežje;
– razumen okvirni časovni razpored za vsako predlagano
priključitev na omrežje.
(2) V sistemskih obratovalnih navodilih iz 144. člena tega
zakona mora elektrooperater za priključitev proizvodnih naprav
za proizvodnjo električne energije iz soproizvodnje z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, katerih nazivna električna moč
ne presega 10 MW, določiti načine določanja priključnih mest
ter na podlagi operaterjevih obvez za zagotavljanje zanesljivega delovanja omrežja določiti zahteve za tehnično opremljenost
naprav, na podlagi katerih jim bo izdano soglasje za priključitev
na omrežje. Za proizvodne naprave, večje od 10 MW, se zahteve po tehnični opremljenosti proizvodnih naprav za zagotovitev
zanesljivega delovanja omrežja določijo v državnem prostorskem načrtu za posamezno proizvodno napravo.
(3) V okviru sistemskih obratovalnih navodil iz 144. člena
tega zakona mora elektrooperater določiti standardna pravila
za določanje stroškov tehnične izvedbe priključka od proizvodne naprave, ki oddaja električno energijo, proizvedeno iz
obnovljivih virov energije, ali iz soproizvodnje z visokim izkoristkom v omrežje, do priključitve na omrežje. Ta pravila morajo
biti objektivna, pregledna in nediskriminatorna ter morajo za
proizvodne naprave z močjo do 10 MW temeljiti na enakih
izhodiščih, kot se uporabljajo za priključevanje odjemalcev
električne energije. Za proizvodne naprave z močjo do 1 MW
se sistemskih obratovalnih navodilih, določijo normirani faktorji
stroška priključitve na omrežje.
(4) Na zahtevo investitorja proizvodne naprave električne
energije iz obnovljivih virov ali iz soproizvodnje z visokim izkoristkom, katere nazivna električna moč presega 10 MW in za
katero je bil sprejet državni prostorski načrt, je elektrooperater,
na katerega omrežje naj bi se izvedla priključitev, dolžan v
60 dneh od prejema vloge, pripraviti celovito in podrobno oceno
stroškov priključitve ter terminski plan za izvedbo priključitve
na omrežje.
(5) Oceno stroškov za priključke iz prejšnjega odstavka
je treba pripraviti z upoštevanjem objavljenih standardnih pravil elektrooperaterja za določanje stroškov tehnične izvedbe
priključka, ki morajo biti objektivna, pregledna in nediskriminatorna.
(6) Če se investitor iz prejšnjega odstavka z oceno stroškov in terminskim planom ne strinja, lahko pripravi svoj predlog za priključitev. Če elektrooperater predloga investitorja
ne sprejme, o oceni stroškov in o terminskem planu odloči
agencija.
4. oddelek: Podpore proizvodnji električne energije
iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji
z visokim izkoristkom
372. člen
(podpora za električno energijo iz obnovljivih virov
in soproizvodnje z visokim izkoristkom)
(1) Če stroški proizvodnje električne energije, vključno z
normalnim tržnim donosom na vložena sredstva, v napravah
z veljavno deklaracijo za proizvodnjo električne energije iz
obnovljivih virov energije ter s soproizvodnjo z visokim izkoristkom presegajo ceno električne energije, ki jo je za tovrstno
električno energijo mogoče doseči na trgu, se proizvajalcem za
to električno energijo lahko dodelijo podpore.
(2) Podpore se namenjajo za proizvodne naprave na obnovljive vire energije, ki ne presegajo 10 MW nazivne električne
moči, razen za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije,
kjer je ta meja 50 MW, ter za proizvodne naprave s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki ne presegajo 20 MW nazivne električne moči in ki so bile izbrane na podlagi odprtega javnega
poziva agencije za energijo iz 373. člena tega zakona.
(3) Vrste energetskih tehnologij za proizvodne naprave
na obnovljive vire energije in proizvodne naprave za soproizvodnjo, ki so lahko ob upoštevanju prejšnjega odstavka upravičene do podpor, določi vlada z uredbo.
(4) Če tako določi vlada, so lahko do podpor upravičene
tudi proizvodne naprave iz tehnologij, ki niso zajete v ured-
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bi iz prejšnjega odstavka, če izkoriščajo energetske vire, ki
ustrezajo opredelitvi obnovljivih virov energije, ali energetske
tehnologije in njihove kombinacije, ki ustrezajo opredelitvi soproizvodnje z visokim izkoristkom. V tem primeru lahko vlada
določi letne kvote za dodeljevanje teh podpor ali druge pogoje
za pridobitev podpore.
(5) Podpora ne sme omogočati prejemniku, da so prihodki
v zvezi z obratovanjem naprave za proizvodnjo električne energije, za katero prejema podporo, večji od stroškov iz prvega
odstavka tega člena. Če prejemnik podpore prejme tudi drugo
državno pomoč, se podpora električni energiji iz te naprave, v
odvisnosti od zneska prejete pomoči, zmanjša.
(6) Podpora se izvaja kot:
– zagotovljen odkup proizvedene električne energije, dobavljene v javno omrežje električne energije, po ceni, ki jo
določi vlada, za proizvodne naprave z nazivno električno močjo
manjšo od 1 MW;
– finančna pomoč za tekoče poslovanje za ostale proizvajalce.
(7) Če proizvajalec iz prve alineje prejšnjega odstavka namesto zagotovljenega odkupa samostojno proda proizvedeno
električno energijo, je upravičen do finančne pomoči za tekoče
poslovanje. V tem primeru je za ureditev izravnave razlik med
napovedano in realizirano proizvodnjo odgovoren član bilančne
sheme, ki mu proizvodna naprava pripada. Vlada določi največje število dovoljenih menjav glede načinov izvajanja podpor in
minimalno trajanje. V primeru samostojne prodaje so stranke
pogodbe o dobavi dolžne pogodbeno ceno samostojno prodane električne energije razkriti agenciji, ki pridobljene podatke
uporablja za analizo podporne sheme ter jih lahko objavlja in
posreduje centru za podpore v agregirani obliki, iz katere ni
razvidna vrednost posamezne pogodbe.
(8) Podpora se lahko podeli obnovljenim proizvodnim
napravam, pri katerih investicija predstavlja več kot 50 % investicije v enako novo napravo. Pri napravah za soproizvodnjo z
visokim izkoristkom se podpora zagotavlja deset let po obnovi
ter za proizvodne naprave na obnovljive vire energije 15 let
po obnovi.
(9) Podporo je mogoče pridobiti le za proizvedeno električno energijo, za katero je predloženo veljavno potrdilo o izvoru.
(10) Posamezna podpora se lahko izvaja za:
– nove proizvodne naprave električne energije s soproizvodnjo z visokim izkoristkom deset let;
– nove proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov energije 15 let;
– za starejše naprave tudi za krajši čas, ki predstavlja
razliko med dejansko starostjo proizvodne naprave, računano
od začetka prvega obratovanja naprave, in zgoraj določenim
najdaljšim rokom za izvajanje podpore. Trajanje zagotavljanja
podpore se določi z odločbo o dodelitvi podpore.
(11) Vlada podrobneje predpiše vrste energetskih tehnologij, upravičenih do podpor, višino in trajanje posamezne
vrste podpore, pogoje za pridobitev podpore, način pridobitve
podpore, postopek za znižanje ali odvzem podpore in druga
vprašanja podeljevanja in koriščenja podpore. Pri tem mora
upoštevati naslednja merila:
– višino in trajanje potrebne pomoči glede na velikost in
tehnologijo proizvodnje električne energije, upoštevajoč pri tem
vse že pridobljene koristi;
– trajnostno naravo proizvodnje električne energije s poudarkom na trajnostnem načinu proizvodnje in rabe biomase;
– pozitivne učinke pri doseganju zastavljenih ciljev, zlasti
pri zniževanju izpustov toplogrednih plinov pri proizvodnji električne energije;
– pogoje in omejitve za podpiranje novih proizvodnih
naprav z vidika odobrenega obsega sredstev, potrebnih za
izvajanje podporne sheme;
– skladnost s cilji okoljske, prostorske, kmetijske in drugih
politik;
– velikost družbe, ki za proizvodno napravo prejema
podporo, in tržni delež, ki ga ima na trgu z električno energijo
oziroma ga bo imela.
(12) Vlada lahko določi, da so do obratovalne podpore
upravičene tudi proizvodne naprave na lesno biomaso, ki za-
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radi starosti ne izpolnjujejo več pogojev za vstop v podporno
shemo, če zaradi stroškov lesne biomase ni mogoče proizvajati
električne energije po ceni, ki je nižja od cene, ki jo je za električno energijo iz teh proizvodnih naprav mogoče doseči na
trgu. Obratovalna podpora mora biti v tem primeru določena
po enakih principih, kot veljajo za določanje spremenljivega
dela referenčnih stroškov za nove proizvodne naprave na
lesno biomaso.
(13) Za proizvajalce električne energije v proizvodnih
napravah na obnovljive vire energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki imajo sklenjene pogodbe o zagotovljenem
odkupu, se šteje, da imajo sklenjeno odprto pogodbo o dobavi
s centrom za podpore.
(14) Proizvajalci električne energije iz proizvodnih naprav,
katerih nazivna električna moč ne presega 1 MW, ki prejemajo
potrdila o izvoru, vendar zaradi starosti proizvodnih naprav ne
prejemajo podpor, lahko s centrom za podpore sklenejo odprto
pogodbo o odkupu vse električne energije, ki je ne porabijo
sami. Cena se določi v pogodbi kot zmnožek referenčne cene
električne energije, ki jo za posamezno leto določi agencija, in
faktorja B za tip naprave, kot je določen v predpisih, ki urejajo
podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji s toploto
z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov energije, zmanjšan
za 3 %. Proizvajalci v napravah z nazivno močjo nad 50 kW,
so dolžni na zahtevo centra za podpore posredovati urne
napovedi proizvodnje. Potrdila o izvoru za električno energijo,
ki jo center za podpore odkupi na podlagi tega odstavka, se
prenesejo na center za podpore.
(15) Proizvajalci električne energije iz novih proizvodnih
naprav z nazivno močjo do 1 MW, ki še niso samostojno sklenili
odprte pogodbe za prodajo električne energije, lahko od začetka obratovanja nove proizvodne naprave do začetka zagotavljanja podpore na podlagi pogodbe o zagotovljenem odkupu,
vendar ne dlje kot 12 mesecev, proizvedeno električno energijo
na podlagi pogodbe prodajajo centru za podpore po referenčni
tržni ceni, ki jo za posamezno leto določi agencija. Proizvajalci
morajo pisno vlogo za odkup podati centru za podpore vsaj en
mesec pred predvidenim začetkom proizvodnje. Proizvajalec,
ki zahteva sklenitev take pogodbe, je dolžan za prvo izbiro vrste
podpore izbrati zagotovljen odkup. Če center za podpore ugotovi, da je proizvajalec, ki je sklenil tako pogodbo, predhodno
ali naknadno sklenil tržno odprto pogodbo za prodajo električne
energije z dobaviteljem ali pridobil odločbo o dodelitvi podpore
kot obratovalno podporo, to sporoči agenciji, ta pa mora razveljaviti odločbo o dodelitvi podpore.
(16) Agencija pripravi vsako leto do 31. oktobra napoved
položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo.
Ta napoved se uporabi za določitev cene električne energije iz
prvega odstavka tega člena in služi kot podlaga za določanje
potrebne višine obratovalnih podpor v prihodnjem letu. Vlada
podrobneje predpiše pravila za pripravo napovedi.
(17) Vlada lahko zaradi potrebe po ohranitvi vzdržnosti
financiranja podporne sheme določi, da se omeji letna instalirana moč proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in za
soproizvodnjo z visokim izkoristkom po posamezni tehnologiji
in viru energije, ki ji je lahko podeljena podpora, če delež tovrstnih instaliranih proizvodnih naprav presega za tisto leto načrtovani obseg instaliranih naprav v sprejetem akcijskem načrtu
za obnovljivo energijo ali učinkovito rabo energije.
373. člen
(izbor projektov za vstop v podporno shemo)
(1) Vsako leto do 1. oktobra agencija objavi javni poziv,
ki mora biti odprt najmanj do 1. novembra ali do zapolnitve
predvidenega povečanja obsega sredstev za izvajanje podporne sheme za električno energijo za naslednje leto, s katerim
povabi investitorje k prijavi projektov za proizvodne naprave na
obnovljive vire energije in za soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki se na razpisu potegujejo za prejem podpore v naslednjem letu. Prijavi za projekte z nazivno električno močjo nad
50 KW morajo investitorji priložiti investicijsko dokumentacijo
pripravljeno skladno z uredbo, ki določa enotno metodologijo
za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih fi-
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nanc. Agencija mora na svoji spletni strani voditi javno evidenco
prejetih vlog za projekte urejeno po datumih prejema, izbrani
tehnologiji in viru ter o predvideni električni moči proizvodnih
naprav in predvidenem zaključku projektov.
(2) Agencija izbere projekte na podlagi naslednjih meril:
– dovoljenega povečanja obsega sredstev za podpore v
naslednjem letu, ki ga je na podlagi 25. člena tega zakona predhodno določila vlada ob sprejemu letnih energetskih bilanc,
– skladnosti projekta z načrtom delovanja podporne sheme iz 25. člena tega zakona za doseganje ciljev iz akcijskega
načrta za izrabo obnovljive energije in akcijskega načrta za
energetsko učinkovitost pri razvrščanju tehnologij,
– zagotovljenosti dela potrebnih sredstev iz razpisov za
podeljevanje evropskih sredstev,
– ponujene cene za proizvedeno električno energijo.
(3) Agencija po opravljenem izbirnem postopku s sklepom
odloči o potrditvi ali zavrnitvi projekta. Na svoji spletni strani
javno objavi podatke o izbranih projektih z navedbo investitorja,
izbrane tehnologije, moči proizvodne naprave in referenčne
cene električne energije, ki jo je ponudil investitor in bo veljala
v času, ko investitor pričakuje začetek obratovanja proizvodne
naprave in vstop v podporno shemo.
(4) Investitor, ki je dobil sklep o potrditvi projekta, mora pridobiti deklaracijo za proizvodno napravo v treh letih od vročitve
sklepa, v nasprotnem primeru ne bo upravičen do podpore za potrjen projekt. Za projekte, katerih objekti se po predpisih o graditvi
objektov uvrščajo med zahtevne objekte, lahko investitor agencijo
že v vlogi za razpis zaprosi za daljši rok, ki pa ne sme biti daljši
od pet let. Investitor, ki je prejel sklep o zavrnitvi projekta, lahko z
istim projektom ponovno kandidira v naslednjem letu.
374. člen
(odločanje o podpori)
(1) O upravičenosti do podpore odloča agencija v upravnem postopku na zahtevo vlagatelja.
(2) Če vlagatelj ni lastnik oziroma ni edini lastnik proizvodne naprave, mora zahtevi priložiti pooblastilo lastnika oziroma
vseh ostalih solastnikov ali skupnih lastnikov za vložitev vloge
za dodelitev podpore in sklenitev pogodbe o zagotavljanju
podpore za proizvodno napravo kot celoto.
(3) Agencija lahko po uradni dolžnosti ali na pobudo
centra za podpore izda odločbo, s katero odpravi, razveljavi ali
spremeni odločbo o dodelitvi podpore, če zaradi spremenjenih
okoliščin prejemnik ni upravičen do podpore ali je upravičen v
drugačni višini ali drugačnem trajanju.
(4) Agencija z odločbo ugotovi, da odločba o dodelitvi
podpore preneha veljati, če preneha veljati deklaracija za proizvodno napravo.
375. člen
(sprememba okoliščin in neupravičeno priznana podpora)
(1) Prejemnik podpore sporoči agenciji vsa dejstva, ki
nastanejo po izdaji odločbe in vplivajo na upravičenost do
podpore, njeno višino ali obdobje prejemanja. Dejstva mora
prejemnik sporočiti v osmih dneh od dne, ko je zanje zvedel.
(2) Če po izdaji odločbe prejemnik podpore prejme drugo
državno pomoč za proizvodno napravo oziroma proizvodnjo
električne energije iz te naprave, zaradi katere ni upravičen
do podpore ali ne v priznani višini, agencija odpravi odločbo o
dodelitvi podpore in jo nadomesti z novo, s katero določi drugačno višino podpore in obseg neupravičeno prejetih sredstev,
ki jih je potrebno vrniti.
(3) Če so po izdaji odločbe o dodelitvi podpore nastopile
okoliščine, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo
o dodelitvi podpore, agencija razveljavi odločbo in jo nadomesti
z novo, s katero določi drugo višino podpore in obseg neupravičeno prejetih sredstev, ki jih je potrebno vrniti, ali določi drugo
obdobje prejemanja podpore.
(4) Če je bila odločba o dodelitvi podpore izdana na podlagi neresničnih navedb in podatkov prejemnika ali na podlagi
ponarejene listine ali krive izpovedbe priče ali izvedenca ali kot
posledica kakšnega dejanja, ki je kaznivo po Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo),
mora agencija izvesti obnovo postopka po uradni dolžnosti.
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(5) Neupravičeno prejeta sredstva je prejemnik dolžan vrniti
v 30 dneh od dokončnosti odločbe. Če so bila sredstva neupravičeno pridobljena v dobri veri, se v času od neupravičeno prejetih
sredstev do izdaje odločbe obračunajo obresti po evropski medbančni obrestni meri za ročnost enega leta, in sicer v višini, ki je
veljala na dan neupravičeno pridobljenih sredstev. Prejemnik, ki je
vedel ali bi mogel vedeti, da ni upravičen do prejemanja sredstev,
je dolžan vrniti neupravičeno pridobljena sredstva z zakonitimi
zamudnimi obrestmi. Po preteku roka od dokončnosti odločbe se
obračunajo zakonite zamudne obresti.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek lahko center za podpore
in prejemnik podpore skleneta dogovor o načinu in času vračila
neupravičeno prejetih sredstev tako, da se obveznost prejemnika poračuna pri izplačilu podpore.

loge:

376. člen
(center za podpore)
(1) Dejavnost centra za podpore obsega naslednje na-

– upravljanje s sredstvi prispevkov iz 377. člena tega
zakona;
– sklepanje pogodb o podporah in izplačevanje podpor;
– odkup električne energije po prvi alineji šestega odstavka 372. člena tega zakona po ceni, ki jo določi vlada;
– odkup električne energije od proizvajalcev iz štirinajstega in petnajstega odstavka 372. člena tega zakona;
– izplačevanje finančnih podpor za tekoče poslovanje;
– prodaja odkupljene električne energije na trgu na dražbi
ali z razpisom oziroma na energetski borzi.
(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka, ki so povezane
s podporami proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov
energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, izvaja center
tudi druge dejavnosti, povezane z informiranjem, ozaveščanjem in usposabljanjem iz 351. člena tega zakona.
(3) Izvajalec dejavnosti centra za podpore ne sme izvajati
dejavnosti elektrooperaterja.
(4) Center za podpore je dolžan najkasneje v 30 dneh, ko
je obveščen o vročitvi odločbe o dodelitvi podpore, upravičencu
posredovati v podpis pogodbo, s katero uredita zagotavljanje
podpore in druga vprašanja medsebojnih razmerij v zvezi s tem
(v nadaljnjem besedilu: pogodba o zagotavljanju podpore). S
pogodbo o zagotavljanju podpore se urejajo pravice in obveznosti prejemnika podpore glede upoštevanja pravil za delovanje
centra za podpore, usklajevanja spremenljivega dela podpore,
predvidenega obsega odkupljene električne energije in medsebojnega obveščanje. Če pogodba o zagotavljanju podpore ni v
skladu z odločbo, se glede neusklajenih vprašanj neposredno
uporablja odločba. Če se zaradi spremenjenih okoliščin ali obnove postopka spremeni odločba o dodelitvi podpore, center za
podpore pozove prejemnika k sklenitvi nove pogodbe o zagotavljanju podpore. Če prejemnik podpore v enem mesecu, ko je
pozvan k sklenitvi pogodbe o zagotavljanju podpore ne sklene
pogodbe in tega ne stori niti v dodatnem roku, ki ne sme biti krajši
od 15 dni, ni več upravičen do podpore.
(5) Če agencija prejemniku podpore z odločbo iz prejšnjega člena ukine podporo, mora center za podpore prenehati
izplačevati podporo z dnem, ko je obveščen o opravljeni vročitvi
odločbe, s katero je bila podpora ukinjena. Pogodba o zagotavljanju podpore preneha veljati z dnem, ko preneha veljati
odločba o dodelitvi podpore.
(6) Center za podpore mora voditi ločene računovodske
obračune in evidence o sredstvih, zbranih s prispevki za soproizvodnjo in obnovljive vire, ki jih plačujejo odjemalci električne
energije po tem zakonu, in uporabi teh sredstev za različne
vrste podpor, delovanje centra za podpore in druge predpisane
namene. Vlada podrobneje predpiše način izvajanja nalog iz
prvega odstavka tega člena ter ločenega vodenja računovodskih evidenc in obračunov.
(7) Osebe, ki od centra za podpore prejemajo podporo ali prodajajo električno energijo preko centra za podpore,
elektrooperaterji, na katerih omrežje so prej navedene osebe
priključene, so centru za podpore na njegovo zahtevo dolžni
posredovati podatke, ki jih center potrebuje za izvajanje svojih
nalog v okviru gospodarske javne službe po tem zakonu.
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(8) Center za podpore vodi register prejemnikov podpor.
Podatke o prejetih podporah lahko center za podpore posreduje pristojnim organom v okviru poročanj, ki jih je dolžan izvajati.
Center za podpore podatke o višini in prejemnikih podpor objavi
na svoji spletni strani.
377. člen
(zagotavljanje sredstev za podpore električni energiji
iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom)
Sredstva za izvajanje programov podpor se centru za
podpore zagotovijo s:
– prispevkom za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki ga mora plačevati vsak končni odjemalec
električne energije, zemeljskega plina in drugih energetskih
plinov iz omrežja in daljinske toplote, za posamezno prevzemno-predajno mesto,
– prispevkom za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki bremeni trda in tekoča fosilna goriva,
utekočinjen naftni plin ter utekočinjen zemeljski plin, katerega
plačuje vsak končni odjemalec dobavitelju,
– prodajo električne energije, ki jo center za podpore
odkupi po zagotovljeni odkupni ceni,
– proračunskimi viri, če se za podpiranje električne energije iz soproizvodnje z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov
energije oblikujejo posebna namenska proračunska postavka
in določijo namenski proračunski prihodki,
– sredstvi Sklada za podnebne spremembe, ustanovljenega na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 –
odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13).
378. člen
(določanje prispevkov za spodbujanje proizvodnje električne
energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim
izkoristkom in njihova poraba)
(1) Vlada podrobneje predpiše način določanja in obračunavanja prispevkov iz prejšnjega člena, pri čemer lahko
pri določanju deleža posameznih skupin končnih odjemalcev
upošteva tudi vpliv višine prispevkov na konkurenčnost gospodarstva, če takšna olajšava gospodarstvu ni v nasprotju s
pravili za državne pomoči.
(2) Višina prispevka iz prejšnjega člena, ki ga plačujejo
končni odjemalci, je odvisna od moči in napetostne ravni prevzemno-predajnega mesta, kategorije odjemalca in namena
uporabe energije. Za dobavljeno fosilno trdno, tekoče in plinasto gorivo in toploto se prispevek obračuna kupcem na MWh
dobavljene energije.
(3) Višino prispevkov iz prejšnjega člena določi agencija z
aktom ter jo po predhodnem soglasju vlade objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, in sicer na podlagi ocene centra za podpore
o obsegu potrebnih sredstev za izvajanje programov podpor in za
druge namene, za katere se ta sredstva po zakonu uporabljajo in
razpoložljivih sredstev za podpore iz preostalih virov določenih v
prejšnjem členu. Dokler vlada ne da soglasja k novi višini prispevkov, se uporablja njihova višina iz prejšnjega obdobja.
(4) Končni odjemalec plačuje prispevek kot posebno postavko na mesečnem računu za omrežnino oziroma računu
za dobavljeno gorivo ali toploto. Oseba, ki prejme prispevek
skupaj s plačilom računa, ga mora nemudoma in brezplačno
prenesti v korist centra za podpore.
(5) Dobavitelji fosilnih trdnih, tekočih in plinastih goriv
in toplote plačujejo prispevek mesečno na podlagi prodaje, v
korist centra za podpore.
(6) Sredstva za izvajanje podpor se uporabljajo za:
– delovanje centra za podpore;
– zagotavljanje podpor;
– odkup električne energije od proizvajalcev v podporni
shemi, ki so upravičeni do zagotovljenega odkupa;
– ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano
proizvodnjo električne energije;
– druge z zakonom določene namene.
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(7) Višino sredstev za delovanje centra za podpore iz
dela prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih
virov energije, določi vlada na podlagi obrazloženega predloga
centra za podpore. Center za podpore pri pripravi predloga
upošteva vse prihodke in stroške, ki jih ima s svojim delovanjem. Dokler vlada ne da soglasja za povečanje sredstev za
delovanje centra za podpore, se uporabljajo sredstva v obsegu
iz zadnjega potrjenega obdobja.
5. oddelek: Izjeme za fizične osebe, ki proizvajajo
električno energijo v proizvodnih napravah do 50 kW
379. člen
(opravljanje dejavnosti)
(1) Ne glede na določbe tega zakona lahko dejavnost
proizvodnje električne energije z eno proizvodno napravo na
obnovljive vire energije ali za soproizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW opravlja tudi fizična oseba (v
nadaljnjem besedilu: proizvajalec fizična oseba), ki je vpisana
v Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje
električne energije (v nadaljnjem besedilu: register) pri Agenciji
za javno pravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES).
(2) V register se vpisujejo podatki o fizičnih osebah, ki
opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije (osebno
ime, prebivališče in EMŠO), podatki o nepremičnini in podatki
o proizvodni napravi iz registra deklaracij o proizvodnih napravah električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z
visokim izkoristkom.
(3) AJPES po uradni dolžnosti pridobi podatke iz prejšnjega odstavka iz obstoječih uradnih evidenc, ki jih vodijo za
to pooblaščeni organi.
(4) Podatki iz drugega odstavka tega člena so, razen
osebnih podatkov o fizični osebi, javni.
(5) Register vzpostavi, vodi in upravlja AJPES.
(6) O vpisu proizvajalca fizične osebe iz prvega odstavka
AJPES izda potrdilo o vpisu, ki se posreduje proizvajalcu fizični
osebi in pristojnemu davčnemu uradu.
(7) AJPES v soglasju z agencijo predpiše podrobnejša
navodila za vodenje in upravljanje registra.
VI. poglavje: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PROMETU
380. člen
(obvezni delež biogoriv)
(1) Distributerji plinastih in tekočih goriv za promet morajo
dati v posameznem letu na trg biogoriva ali druge obnovljive
vire energije za promet v deležu, kot je določen v akcijskem
načrtu iz 28. člena tega zakona glede na količino goriv, ki jih
dajo na trg v tem letu.
(2) Vlada z uredbo določi mehanizme in ukrepe za izpolnjevanje in preverjanje izpolnjevanja obveznosti iz prejšnjega
odstavka.
(3) Za izpolnjevanje obveznosti se štejejo le biogoriva,
ki izpolnjujejo trajnostna merila skladno s predpisi s področja
varstva okolja, ki urejajo trajnostna merila za biogoriva.
(4) Pri izpolnjevanju obveznosti se količina na podlagi
biogoriv, proizvedenih iz odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in lesne celuloze, upošteva kot dvakratnik prispevka
drugih biogoriv.
381. člen
(označevanje biogoriv na prodajnih mestih)
Trgovci z gorivi morajo na prodajnih mestih označiti gorivo, ki vsebuje več kot 10 % delež biogoriv v mešanici z mineralnimi gorivi.
382. člen
(poročanje o prodaji goriv in električne energije v prometu)
(1) Prodajalci tekočih goriv, ki se uporabljajo v cestnem
prometu, poročajo ministrstvu, pristojnemu za energijo, o količini prodanih goriv. V poročilu morajo biti podatki ločeni za
posamezne vrste goriv oziroma njihovih mešanic in strukturirani
glede na kupce goriv.
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(2) Upravljavci oziroma lastniki javnih parkirišč in parkirišč, ki so dostopna javnosti, ter parkirišč stavb organov
javnega sektorja, ministrstvu, pristojnemu za energijo, poročajo o številu priključnih mest za električna vozila in o količini
električne energije, ki je bila porabljena na teh polnilnih mestih.
(3) Minister, pristojen za energijo, določi vrsto podatkov
in način poročanja iz prvega in drugega odstavka tega člena.
Šesti del
AGENCIJA ZA ENERGIJO
I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE
383. člen
(ustanovitev agencije)
(1) S tem zakonom se ustanovi Agencija za energijo (v
nadaljnjem besedilu: agencija) kot nacionalni regulativni organ
Republike Slovenije na področju trga z energijo.
(2) Za agencijo se ne uporablja zakon, ki ureja javne
agencije. Agencija je pravna oseba javnega prava.
(3) Agencija spremlja, usmerja in nadzira izvajalce energetskih dejavnosti na področju elektrike in zemeljskega plina
ter opravlja z zakonom določene naloge reguliranja izvajalcev
energetskih dejavnosti na področju toplote in drugih energetskih plinov.
384. člen
(samostojnost in neodvisnost agencije)
(1) Pri izvrševanju nalog in pristojnosti je agencija samostojna in neodvisna.
(2) Direktor agencije, zaposleni v agenciji ter člani sveta
agencije pri svojem delu niso vezani na sklepe, stališča, navodila ali usmeritve državnih organov, organov lokalne skupnosti
ali drugih organov, pravnih oseb ali posameznikov, niti jih ne
smejo zahtevati.
(3) Agencija samostojno določa svojo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest.
(4) Agencija samostojno odloča o potrebnem številu zaposlenih in finančnih virih za učinkovito izvajanje svojih nalog in
pristojnosti, ki jih opredeli v programu dela in finančnem načrtu.
385. člen
(temeljni cilji delovanja agencije)
Agencija mora pri svojem delovanju zasledovati naslednje
temeljne cilje:
– spodbujanje konkurenčnega, zanesljivega in okoljsko
trajnostnega trga z elektriko in zemeljskim plinom ter učinkovito
odpiranje trga za vse odjemalce in dobavitelje;
– razvoj konkurenčnih in pravilno delujočih regionalnih
trgov z elektriko in zemeljskim plinom;
– odprava omejitev pri trgovanju z elektriko in zemeljskim
plinom;
– stroškovno učinkovito spodbujati razvoj varnih, zanesljivih in učinkovitih nediskriminatornih sistemov, usmerjenih k
odjemalcem, ki spodbujajo zadostno zmogljivost sistema ter, v
skladu s splošnimi cilji energetske politike, energetsko učinkovitost in vključevanje proizvodnje elektrike in plina v manjšem
in večjem obsegu iz obnovljivih virov energije ter porazdeljene
proizvodnje v prenosnih in distribucijskih omrežjih;
– omogočanje lažjega vključevanja v omrežje novih proizvodnih zmogljivosti, zlasti z odpravljanjem ovir, ki bi lahko
novim udeležencem preprečile vstop na trg elektrike in plina iz
obnovljivih virov energije;
– zagotavljanje ustreznih spodbud za operaterje in za
uporabnike sistemov, kratkoročno in dolgoročno, da bi povečali
učinkovitost omrežij in spodbudili povezovanje trgov;
– zagotavljanje koristi odjemalcev elektrike in zemeljskega plina preko učinkovitega delovanja trga, spodbujanjem
učinkovite konkurence in pomoči pri zagotavljanju varstva potrošnikov;
– pomoč pri doseganju visokih standardov storitev za
odjemalce elektrike in zemeljskega plina ter pri zaščiti ranljivih
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odjemalcev in skladnosti potrebnih postopkov izmenjave podatkov za vse odjemalce.
386. člen
(mednarodno sodelovanje agencije)
(1) Agencija je dolžna sodelovati z ACER.
(2) Visokega predstavnika agencije v odboru regulatorjev
ACER po prvem odstavku 14. člena Uredbe (ES) št. 713/2009 in
njegovega namestnika imenuje svet agencije izmed zaposlenih
na agenciji za dobo pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. Visoki predstavnik in njegov namestnik morata
izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 393. člena tega zakona.
(3) Visokemu predstavniku agencije in njegovemu namestniku predčasno preneha mandat iz razlogov, ki veljajo
za člana sveta agencije in so navedeni v prvem odstavku
394. člena tega zakona ter z dnem prenehanja delovnega
razmerja v agenciji.
(4) Agencija sodeluje, se posvetuje in zagotavlja podatke,
ki so potrebni za izpolnjevanje nalog ACER, drugih nacionalnih regulativnih organov, sistemskih operaterjev in operaterjev
prenosnih sistemov drugih držav članic Evropske unije neposredno in v okviru regionalnega sodelovanja, po potrebi pa tudi
z ustreznimi organi drugih držav.
(5) Agencija spodbuja in omogoča sodelovanje sistemskih
operaterjev na regionalni ravni, vključno s čezmejnimi vprašanji, da se ustvari konkurenčen notranji trg za elektriko in plin in
spodbuja usklajenost pravnega in regulativnega ter tehničnega
okvira na geografskih območjih, ki so opredeljena v skladu s
tretjim odstavkom 12. člena Uredbe (ES) št. 714/2009 ali na
drugih geografskih območjih.
(6) Agencija sodeluje z regulativnimi organi v drugih državah članicah Evropske unije pri izvajanju ukrepov, s katerimi:
– spodbuja uvajanje obratovalnih dogovorov, da bi omogočili optimalno upravljanje omrežja, spodbudili skupne borze
elektrike in plina in dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti ter
– vključno z novimi povezavami – omogočili ustrezno raven
zmogljivosti za medsebojno povezovanje v regiji in med regijami, da se omogoči razvoj učinkovite konkurence in izboljša
zanesljivost dobave brez razlikovanja med dobavitelji v različnih državah članicah;
– uskladi vse omrežne kodekse za operaterje prenosnih
sistemov in druge udeležence na trgu;
– uskladi pravila za upravljanje omrežij in
– izvaja svoje pristojnosti skladno z Uredbo (EU)
št. 1227/2011.
(7) Agencija lahko sklepa sporazume z drugimi regulativnimi organi za pospešitev regulativnega sodelovanja. Pri
izvajanju ukrepov iz prejšnjega odstavka se agencija, če je
to potrebno, posvetuje z ministrstvom, pristojnim za energijo,
sistemskim operaterjem in operaterjem trga.
387. člen
(sodelovanje agencije z organoma, pristojnima za varstvo
konkurence in regulacijo trga finančnih instrumentov)
(1) Agencija, organ, pristojen za varstvo konkurence, in
organ, pristojen za regulacijo trga finančnih instrumentov, si izmenjujejo podatke in informacije, ki jih potrebujejo za izvrševanje svojih pristojnosti. Pri tem morajo ohraniti stopnjo zaupnosti
teh podatkov, vključno s poslovno občutljivimi podatki.
(2) Podatki in informacije iz prejšnjega odstavka morajo
biti omejeni in sorazmerni glede na namen njihove izmenjave.
II. poglavje: STATUSNE DOLOČBE O AGENCIJI
1. oddelek: Splošno
388. člen
(status agencije)
(1) Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija.
(2) Agencija letno poroča Državnemu zboru Republike
Slovenije o svojem delu. Letno poročilo o delu agencije za
preteklo leto mora agencija predložiti Državnemu zboru do
30. junija tekočega leta.
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389. člen
(poslovnik agencije)
(1) Agencija ima poslovnik, ki določa podrobnejšo notranjo organizacijo in poslovanje agencije in njenih organov.
(2) Poslovnik agencije sprejme svet agencije z večino
glasov vseh članov.
2. oddelek: Organa agencije
390. člen
(organa agencije)
Organa agencije sta:
– svet agencije;
– direktor agencije.
391. člen
(pristojnosti sveta agencije)
(1) Svet agencije je organ upravljanja agencije.
(2) Svet agencije:
– sprejema splošne akte agencije za izvrševanje javnih
pooblastil;
– izdaja soglasja k splošnim aktom izvajalcev energetskih
dejavnosti h katerim na podlagi tega zakona daje soglasja
agencija;
– sprejema program dela agencije, finančni načrt in poslovno poročilo agencije;
– sprejema poročilo agencije o stanju na področju energetike;
– nadzira direktorja agencije glede zakonitosti njegovega
dela in doseganja rezultatov dela agencije in njenega poslovanja;
– imenuje in razrešuje direktorja agencije;
– opravlja druge naloge, določene s tem zakonom ali
splošnim aktom agencije.
392. člen
(sestava in delovanje sveta agencije)
(1) Svet agencije sestavlja predsednik in pet članov.
(2) Predsednika in člane sveta imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog vlade.
(3) Minister, pristojen za energijo, obvesti vlado in Državni
zbor o izteku mandata predsednika oziroma člana sveta agencije najpozneje šest mesecev pred iztekom mandata.
(4) Minister, pristojen za energijo, objavi v 30 dneh po
posredovanju obvestila iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu
Republike Slovenije poziv za zbiranje predlogov kandidatov
za predsednika oziroma člana sveta agencije. Rok za oddajo
predlogov ne sme biti krajši od 30 dni, v primeru predčasnega
prenehanja mandata pa ne krajši od 15 dni po objavi poziva.
Predlog mora biti obrazložen, priloženo pa mu mora biti pisno
soglasje kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
(5) Izmed kandidatov za predsednika oziroma člana sveta
agencije minister, pristojen za energijo, sestavi listo kandidatov
in jo posreduje vladi. Vlada na podlagi liste kandidatov oblikuje
predlog kandidatov, o katerih bo odločal Državni zbor. Kandidata za predsednika oziroma člana sveta lahko predlaga tudi
vlada sama. Predlog vlade mora biti obrazložen, s priloženim
pisnim soglasjem kandidata, da kandidaturo sprejema. Rok za
oddajo predloga vlade je 30 dni po izteku roka iz prejšnjega
odstavka.
(6) Državni zbor glasuje o predlaganem kandidatu za
predsednika oziroma člana sveta v 30 dneh po prejemu predloga vlade.
(7) Če predlagani kandidat za predsednika oziroma člana
sveta agencije ne dobi potrebne večine poslanskih glasov,
predsednik Državnega zbora o tem takoj obvesti vlado, ki v
14 dneh sporoči predsedniku Državnega zbora svojo odločitev
o nadaljnjem postopku za imenovanje predsednika oziroma
člana sveta agencije.
(8) Predsednik ali član sveta se imenuje za dobo šest let.
Član sveta je lahko še enkrat ponovno imenovan, pri čemer se
imenovanje za predsednika šteje tudi za imenovanje za člana
sveta.
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(9) Vsaka tri leta se imenuje polovica članov sveta. Če je
zaradi predčasnega prenehanja funkcije predsednika ali člana
sveta treba imenovati novega predsednika ali člana sveta, se
ta imenuje za preostanek trajanja funkcije.
(10) Predsednik in člani sveta niso zaposleni v agenciji.
(11) Svet agencije veljavno odloča, če so na seji navzoči
predsednik in vsaj trije člani sveta.
(12) Svet agencije odloča z večino vseh glasov. V primeru
enakega števila glasov odloči glas predsedujočega.
(13) Predsednik in člani sveta agencije so upravičeni do sejnin in povračil stroškov, za katere se uporabljajo predpisi, ki urejajo
sejnine in povračila stroškov v pravnih osebah javnega prava.
393. člen
(imenovanje predsednika in članov sveta agencije)
(1) Za predsednika ali člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih, ki v skladu zakonom, ki
ureja visoko šolstvo, ustrezajo izobrazbi druge stopnje ustrezne
smeri;
– je strokovnjak za elektrotehniška, strojnotehniška, ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike, pri čemer
mora biti iz vsakega od navedenih strokovnih področij imenovan v svet agencije vsaj en član, oziroma predsednik;
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen
zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še ni bila izbrisana;
– ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Republike
Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke;
– ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini.
(2) Predsednik ali član sveta ne sme biti:
– funkcionar v državnem organu;
– javni uslužbenec v državnem organu;
– zaposlen pri izvajalcu energetskih dejavnosti;
– član organa vodenja ali organa nadzora pri izvajalcu
energetskih dejavnosti.
(3) Predsednik ali član sveta ali z njim povezana oseba
ne sme:
– imeti lastniškega deleža pri izvajalcu energetskih dejavnosti; z lastniškim deležem v smislu te alineje so izenačene
druge pravice, na podlagi katerih ima navedena oseba pravico
do udeležbe pri dobičku, glasovalne pravice ali lahko prejme
plačilo od takega izvajalca energetskih dejavnosti, ali
– opravljati kakršno koli delo, storitve ali dobave blaga
za izvajalca energetskih dejavnosti, če bi to lahko vplivalo
na neodvisno odločanje predsednika ali člana sveta v okviru
njegove funkcije.
(4) Povezana oseba v smislu prejšnjega odstavka je:
– zakonec predsednika ali člana sveta, njegov zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni partnerski
skupnosti ali sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena;
– pravna oseba, ki jo predsednik ali član sveta v svetu neposredno ali posredno obvladuje na način, da ima on ali oseba
iz prejšnje alineje ali pravna oseba, ki jo obvladuje, večinski
delež v kapitalu te pravne osebe ali večino glasovalnih pravic
v organu upravljanja ali nadzora te pravne osebe.
(5) Če pri predsedniku, članu sveta ali pri povezani osebi
ob imenovanju obstaja kateri od razlogov iz drugega ali tretjega
odstavka tega člena ali če ta razlog nastane v času opravljanja funkcije, mora predsednik oziroma član sveta najkasneje
v dveh mesecih od imenovanja oziroma nastanka razloga
uskladiti svoj položaj. Predsednik ali član sveta je prost te obveznosti, če je razlog iz tretjega odstavka tega člena tak, da to
ne vpliva na neodvisnost njegovega odločanja.
394. člen
(razrešitev predsednika ali člana sveta agencije)
Državni zbor razreši predsednika ali člana sveta agencije
na predlog vlade, če:
– to sam zahteva;
– pri opravljanju funkcije huje krši ta zakon, predpis Evropske unije ali splošni akt agencije, ki ureja izvajanje nalog sveta;
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– se ugotovi, da ob imenovanju ni izpolnjeval katerega od
pogojev iz prvega odstavka 393. člena tega zakona;
– je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen
zapora šest mesecev ali več;
– ne izpolnjuje pogoja iz prve ali pete alineje prvega odstavka 393. člena tega zakona;
– je pri njem podan kateri od razlogov iz drugega odstavka prejšnjega člena, pa ga v roku iz petega odstavka prejšnjega
člena ne odpravi;
– je pri njem podan kateri od razlogov iz tretjega odstavka
prejšnjega člena, pa ga v roku iz petega odstavka prejšnjega
člena ne odpravi, razen če je mogoče pričakovati, da to ne
vpliva na neodvisnost njegovega odločanja;
– iz zdravstvenih razlogov ni več sposoben opravljati
svoje funkcije.
395. člen
(direktor agencije)
(1) Direktor je poslovodni organ agencije.
(2) Direktor ima naslednje naloge:
– predstavlja agencijo in jo zastopa v pravnem prometu;
– izdaja posamične akte agencije;
– vodi agencijo in njeno poslovanje;
– odloča o pravicah iz delovnega razmerja zaposlenih
na agenciji;
– določi notranjo organizacijo agencije in sistemizacijo
delovnih mest;
– imenuje vodilne delavce agencije.
(3) Direktor odgovarja za zakonitost dela agencije.
(4) Glede odškodninske odgovornosti direktorja za poslovanje agencije se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja gospodarske družbe, o odškodninski odgovornosti člana
uprave.
396. člen
(imenovanje direktorja)
(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe,
pridobljene po študijskih programih, ki v skladu zakonom, ki
ureja visoko šolstvo, ustrezajo izobrazbi druge stopnje ustrezne
smeri;
– je strokovnjak za tehnična, ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike, ki ima najmanj tri leta delovnih
izkušenj na področju trga z elektriko ali zemeljskim plinom;
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let
na vodilnih delovnih mestih;
– obvlada angleški jezik;
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen
zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še ni bila izbrisana;
– ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Republike
Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke.
(2) Direktorja imenuje svet agencije po opravljenem javnem natečaju za dobo šest let in je lahko enkrat ponovno
imenovan.
(3) Direktor za čas opravljanja funkcije sklene pogodbo o
zaposlitvi. Doba imenovanja se šteje od dneva nastopa funkcije
v skladu s pogodbo o zaposlitvi.
397. člen
(nezdružljivost)
(1) Funkcija direktorja agencije ni združljiva s funkcijo
predsednika ali člana sveta agencije. Če je za direktorja imenovana oseba, ki opravlja funkcijo, s katero je njegova funkcija
nezdružljiva, mora pred nastopom funkcije direktorja uskladiti
svoj položaj.
(2) Direktor agencije ne sme:
– biti funkcionar v državnem organu ali organu lokalne
skupnosti, ki opravlja funkcijo nepoklicno;
– biti zaposlen pri katerem koli drugem delodajalcu, razen
pri agenciji;
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– biti član organa vodenja ali član organa nadzora v izvajalcu energetskih dejavnosti;
– imeti lastniškega deleža v izvajalcu energetskih dejavnosti; z lastniškim deležem v smislu te alineje so izenačene
druge pravice, na podlagi katerih ima navedena oseba pravico
do udeležbe pri dobičku, glasovalne pravice v katerem koli
organu takega izvajalca ali lahko prejme kakršno koli plačilo
od takega izvajalca, ali
– za izvajalca energetskih dejavnosti opravljati delo, storitve ali dobave blaga.
(3) Prepoved iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka
velja tudi za z direktorjem povezano osebo v smislu četrtega
odstavka 393. člena tega zakona, če bi to lahko vplivalo na
neodvisno odločanje direktorja v okviru njegove funkcije.
(4) Če pri direktorju kot tudi pri povezani osebi ob imenovanju obstaja kateri od razlogov iz drugega ali tretjega odstavka
tega člena ali če ta razlog nastane v času opravljanja funkcije,
mora najkasneje v dveh mesecih od imenovanja oziroma nastanka razloga direktor storiti vse potrebno, da razlog preneha.
Direktor je prost te obveznosti, če je razlog iz prejšnjega odstavka, ki se nanaša na povezano osebo tak, da to ne vpliva
na neodvisnost njegovega odločanja.
398. člen
(razrešitev direktorja)
Svet agencije razreši direktorja, če:
– ugotovi, da ob imenovanju ni izpolnjeval katerega od
pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena;
– je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen
zapora šest mesecev ali več;
– pri opravljanju funkcije huje krši ta zakon, predpis
Evropske unije ali splošni akt agencije, ki ureja izvajanje njegovih nalog;
– svojo funkcijo opravlja nevestno;
– ne izpolnjuje pogoja iz prve ali sedme alineje prvega
odstavka 396. člena tega zakona;
– je pri njem podan kateri od razlogov iz prve, druge in
tretje alineje drugega odstavka prejšnjega člena, pa ga v roku
iz četrtega odstavka prejšnjega člena ne odpravi;
– je pri njem podan kateri od razlogov iz četrte in pete
alineje drugega odstavka prejšnjega člena, pa ga v roku iz
četrtega odstavka prejšnjega člena ne odpravi, razen če je
mogoče pričakovati, da to ne bo vplivalo na neodvisnost njegovega odločanja;
– iz zdravstvenih razlogov ni več sposoben opravljati
svoje funkcije.
3. oddelek: Poslovanje agencije
399. člen
(letno poročilo, program dela in finančni načrt agencije)
(1) Agencija vodi poslovne knjige ter izdeluje letno poročilo v skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo pravnih oseb
javnega prava.
(2) Ne glede na zakon iz prejšnjega odstavka, mora svet
agencije do 31. marca vsakega leta sprejeti letno poročilo za
prejšnje leto. O sprejetju odloča svet agencije z večino glasov
vseh članov.
(3) Letno poročilo agencije mora pregledati pooblaščeni
revizor.
(4) Svet agencije mora do 30. septembra tekočega leta
sprejeti program dela in finančni načrt agencije za prihodnje
leto. Program dela in finančni načrt agencije vključuje program nalog, ki jih je potrebno izvesti v prihodnjem letu, načrt
finančnih sredstev, potrebnih za njihovo izvajanje, kadrovski
načrt agencije ter višino nadomestila sistemskega operaterja in
nadomestila operaterja prenosnega sistema. O sprejemu programa dela in finančnega načrta agencije odloča svet agencije
z večino glasov vseh članov.
(5) K programu dela in finančnemu načrtu agencije mora
dati soglasje Državni zbor. Šteje se, da sta program dela in
finančni načrt agencije potrjena, če Državni zbor v treh mesecih
po njunem prejemu ne odloči drugače.
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(6) Do poteka roka iz prejšnjega odstavka, oziroma če
program dela in finančni načrt nista potrjena, se financiranje
agencije izvaja po sklepu o začasnem financiranju, ki ga sprejme svet agencije.
400. člen
(financiranje agencije)
(1) Agencija se financira izključno iz:
– nadomestil operaterjev prenosnih sistemov in sistemskih operaterjev za izvajanje regulativnih nalog agencije;
– drugih prihodkov, ki jih ustvari agencija s svojim poslovanjem.
(2) Agencija v zvezi s svojimi nalogami ne sme sprejemati
donacij in drugih plačil, razen plačil iz prejšnjega odstavka.
401. člen
(nadomestilo operaterjev)
(1) Operaterji prenosnih sistemov in sistemski operater
plačujejo agenciji letno nadomestilo v višini, določeni skladno
s tretjim odstavkom tega člena.
(2) Nadomestilo je prihodek agencije.
(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena določi
svet agencije v programu dela in finančnem načrtu agencije za
posamezno leto na enoto prenesene električne energije oziroma zemeljskega plina tako, da skupaj z drugimi predvidenimi
prihodki agencije ter višino rezerv iz preteklih let nad zneskom
rezerve agencije, ki mora biti trajno zagotovljena, zadošča za
pokritje načrtovanih odhodkov agencije v zvezi z izvrševanjem
njenih nalog.
(4) Državni zbor da soglasje k višini nadomestila operaterjev prenosnih sistemov in sistemskemu operaterju za posamezno leto ob odločanju o soglasju k programu dela in finančnemu
načrtu agencije. Sklep o soglasju se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
402. člen
(presežek in primanjkljaj agencije)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki agencije v zvezi z
izvrševanjem njenih nalog se izloči v rezerve agencije.
(2) Svet agencije določi minimalno višino rezerv agencije,
ki mora biti trajno zagotovljena, razen v primeru začasnega pokritja razlike. Če v določenem koledarskem letu sredstva rezerv
presežejo višino minimalnih trajnih rezerv, se presežek uporabi
za financiranje agencije v naslednjem letu.
(3) Če v posameznem koledarskem letu agencija iz prihodkov, skupaj s presežkom rezerv, ki se uporabi za financiranje agencije po prejšnjem odstavku, ne pokrije vseh odhodkov
agencije, se razlika začasno pokrije iz sredstev minimalne
rezerve agencije.
403. člen
(zaposleni v agenciji)
(1) Za položaj, pravice in obveznosti zaposlenih v agenciji
se uporablja zakon, ki ureja delovna razmerja.
(2) Za plače zaposlenih se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, pri čemer obseg
sredstev za posebne projekte, ki terjajo povečan obseg dela,
in plačilo za tako povečan obseg dela določi agencija sama v
okviru namenskih sredstev projekta znotraj finančnega načrta
tekočega leta.
(3) Akt, s katerim se določi sistemizacija delovnim mest v
agenciji, sprejme direktor agencije.
4. oddelek: Poročanje agencije in nadzor nad uporabo
sredstev agencije
404. člen
(poročilo o stanju na področju energetike)
(1) Agencija najmanj enkrat letno najkasneje do 30. junija
za preteklo leto vladi in Državnemu zboru Republike Slovenije
predloži poročilo o stanju na področju energetike.
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(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati tudi:
– podatke o alokaciji čezmejnih zmogljivosti;
– podatke o mehanizmih za odpravljanje prenatrpanosti v
prenosnem in distribucijskih omrežjih;
– čas, ki ga potrebujejo operaterji za priključitev in popravila;
– podatke o dostopu do omrežij in do skladišča zemeljskega plina oziroma terminala za utekočinjen zemeljski plin;
– podatke o priključitvi novih proizvajalcev elektrike na
omrežje;
– podatke o ločenih obračunih izvajalcev energetskih
dejavnosti po tem zakonu;
– podatke o izvajanju nalog operaterjev;
– oceno stopnje preglednosti in konkurenčnosti na trgu
elektrike in zemeljskega plina;
– podatke o deležu posameznih proizvodnih virov v celotni strukturi elektrike posameznega dobavitelja v preteklem letu;
– podatke o predvidenem povpraševanju po električni
energiji in zemeljskem plinu ter ravnotežju med ponudbo in
povpraševanjem;
– podatke o predvidenih dodatnih zmogljivostih, ki se
načrtujejo ali gradijo;
– podatke o kakovosti in ravni vzdrževanja sistemov elektrike in zemeljskega plina;
– podatke o ukrepih ob konični obremenitvi in izpadu
enega ali več dobaviteljev elektrike oziroma zemeljskega plina;
– podatke o morebitnem prevladujočem položaju na trgu
z elektriko in zemeljskim plinom ter o dejanjih omejevanja
konkurence;
– pregled spremembe lastništva podjetij in ukrepov na
državni ravni, s katerimi država zagotavlja zadostno število
udeležencev trga, ali ukrepov, s katerimi država spodbuja povečevanje čezmejne izmenjave in konkurenco;
– oceno naložbenih načrtov operaterjev prenosnega sistema glede njihove skladnosti z razvojnim načrtom omrežja za
celotno Skupnost iz člena 8(3)(b) Uredbe (ES) št. 714/2009;
takšna ocena lahko vključuje priporočila za spremembo teh
naložbenih načrtov;
– podatke o dejavnostih in ukrepih, ki jih je agencija izvedla v zvezi z izpolnjevanjem svojih nalog.
(3) Poročilo iz prvega odstavka agencija objavi na javnosti
dostopen način. Pred objavo se iz poročila izločijo podatki, do
katerih se po predpisih o dostopu do informacij javnega značaja
dostop zavrne.
(4) Poročilo iz prvega odstavka tega člena agencija najkasneje do 31. julija za preteklo leto posreduje Evropski komisiji
in ACER.
405. člen
(nadzor nad uporabo sredstev)
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in
učinkovito rabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče
Republike Slovenije.
III. poglavje: NALOGE AGENCIJE
406. člen
(naloge agencije)
(1) Agencija kot javno pooblastilo izvaja upravne in druge
naloge, določene s tem zakonom, uredbami Evropske unije, ki
določajo pristojnost nacionalnih regulatorjev na področju energije, ali na podlagi zakona sprejetega splošnega akta agencije.
(2) Agencija z izvajanjem svojih nalog zagotavlja, da:
– elektrooperaterji in po potrebi tudi lastniki sistema ter
elektroenergetska podjetja izpolnjujejo obveznosti, ki jim jih nalagajo ta zakon, predpisi Evropske unije in splošni akti agencije,
vključno s čezmejnimi zadevami;
– operaterji prenosnih in distribucijskih sistemov zemeljskega plina in po potrebi tudi lastniki sistema ter podjetja
plinskega gospodarstva izpolnjujejo obveznosti, ki jim jih nalagajo ta zakon, uredbe Evropske unije in splošni akti agencije,
vključno s čezmejnimi zadevami.
(3) Agencija izpolnjuje in izvaja vse pravno zavezujoče
odločitve ACER in Evropske komisije.
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(4) Agencija preprečuje navzkrižno subvencioniranje med
dejavnostmi prenosa, distribucije in dobave.
407. člen
(zahteva za posredovanje podatkov)
(1) Za potrebe izvajanja upravnih in drugih nalog agencije morajo izvajalci energetskih dejavnosti, ne glede na to, ali
se zoper njih vodi postopek nadzora ali ne, agenciji na njeno
zahtevo nemudoma posredovati podatke, dokumente in druge dokaze, s katerimi razpolagajo, vključno s podatki, ki so
skladno s predpisi s področja gospodarskih družb določeni kot
poslovna skrivnost.
(2) Če na zahtevo agencije iz prejšnjega odstavka izvajalec ne posreduje zahtevanih podatkov, agencija naloži
posredovanje podatkov s posebnim sklepom, ki vsebuje pravno
podlago, namen zahteve, opredelitev zahtevanih podatkov,
določitev primernega roka za njihovo posredovanje in opozorilo
o zagroženi denarni kazni zaradi posredovanja nepravilnih,
nepopolnih ali zavajajočih podatkov ali zaradi neposredovanja
podatkov v določenem roku. Zoper navedeni sklep ni pritožbe,
je pa dovoljen upravni spor.
(3) Če izvajalec energetskih dejavnosti posreduje agenciji
nepravilne, nepopolne ali zavajajoče podatke ali če jih ne posreduje v določenem roku, lahko agencija ne glede na 38. člen
Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 –
uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZIN) izda
sklep o plačilu denarne kazni do 50.000 eurov. Rok za plačilo
denarne kazni ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od enega
meseca.
(4) Hkrati z izdajo sklepa iz prejšnjega odstavka izda
agencija sklep, s katerim določi nov rok za posredovanje podatkov. Zoper sklep ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor.
Zoper izvajalca energetskih dejavnosti, ki zavrača sodelovanje,
agencija izdaja sklepe o plačilu denarne kazni dokler seštevek
denarnih kazni iz posameznih sklepov ne doseže 1 % letnega
prometa osebe iz prvega odstavka tega člena v predhodnem
poslovnem letu.
(5) Sklepi po tretjem in četrtem odstavku tega člena so
izvršilni naslov. Izvršbo opravi davčni organ po postopku, predpisanem za izvršbo davčnih obveznosti.
(6) Način posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti, agencija določi s splošnim aktom.
IV. poglavje: SPLOŠNI AKTI AGENCIJE
408. člen
(splošne določbe)
(1) Agencija izdaja splošne akte, kadar je za to pooblaščena s tem zakonom ali uredbo Evropske unije.
(2) Splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil agencija
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
409. člen
(izdajanje splošnih aktov o omrežnini in tarifi
za uporabo sistema)
(1) Pred sprejemom splošnega akta za izvrševanje javnih
pooblastil, s katerim se urejata metodologija za ugotavljanje
upravičenih stroškov operaterjev in za določanje višine omrežnine ter metodologija za obračun tarife za uporabo sistema,
mora agencija predlog akta objaviti na svojih spletnih straneh.
(2) Agencija mora omogočiti javno obravnavo predloga
splošnega akta iz prejšnjega odstavka v trajanju najmanj en
mesec po njegovi objavi. V okviru javne obravnave mora agencija omogočiti sprejemanje pripomb in predlogov.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena agencija sprejme
splošni akt brez postopka javne obravnave, če gre za:
– manjše spremembe splošnega akta, ki nimajo bistvenih
posledic za operaterje in za uporabnike sistemov;
– spremembe splošnega akta, ki jih je nujno uveljaviti čim
prej, da se odvrne nevarnost za zdravje in življenje ljudi ali za
premoženje večje vrednosti.
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410. člen
(zahteva za pregled)
(1) Oseba, ki izkaže, da je zaradi splošnega akta iz prejšnjega člena utrpela škodo, lahko v dveh mesecih po njegovi
objavi vloži pri agenciji zahtevo za pregled splošnega akta, s
katero zahteva od agencije ponovni pregled vsebine ali posameznega dela.
(2) V zahtevi za pregled mora oseba iz prejšnjega odstavka izkazati nastanek škode in jasno navesti razloge, zaradi
katerih zahteva ponovni preizkus splošnega akta in obseg tega
preizkusa.
(3) Zahteva za pregled ne zadrži uveljavitve splošnega
akta za izvrševanje javnih pooblastil.
(4) Agencija v dveh mesecih od prejema zahteve za pregled opravi ponovni pregled splošnega akta v izpodbijanem
delu in vlagatelja obvesti o svojih odločitvah v zvezi s tem. Če je
vlagatelj zahtevo za pregled vložil prepozno, ni izkazal nastanka škode ali v zahtevi navaja neutemeljene razloge, agencija
zahtevo v enem mesecu od prejema zavrže.
411. člen
(odprava ali razveljavitev splošnega akta)
(1) Če Evropska komisija odloči, da mora agencija delno
ali v celoti spremeniti, razveljaviti ali odpraviti splošni akt za
izvrševanje javnih pooblastil, ker ni skladen s smernicami iz
Direktive 2009/72/ES, Direktive 2009/73/ES ali z uredbo Evropske unije, je agencija dolžna v dveh mesecih po prejemu odločitve Evropske komisije izdati splošni akt, s katerim spremeni,
deloma ali v celoti razveljavi ali odpravi neskladni splošni akt,
in o tem nemudoma obvestiti Evropsko komisijo.
(2) Odprava splošnega akta učinkuje od dneva uveljavitve
odpravljenega splošnega akta agencije.
(3) Agencija najkasneje v enem mesecu od uveljavitve
splošnega akta, s katerim je neskladen splošni akt odpravljen, po uradni dolžnosti začne obnovo postopka odločanja
o posamičnih aktih, ki jih je izdala na podlagi odpravljenega
splošnega akta.
412. člen
(pooblastilo agencije za urejanje vprašanj
namesto operaterja)
(1) Če operater oziroma druga oseba, ki izvaja energetsko dejavnost, nima s tem zakonom in splošnimi akti agencije
usklajenega splošnega akta, h kateremu daje po tem zakonu
soglasje agencija, lahko agencija s svojim splošnim aktom za
izvrševanje javnih pooblastil uredi vprašanja, ki jih ta oseba ni
uredila skladno s tem zakonom in splošnimi akti agencije. V
delu, v katerem je agencija drugače uredila vprašanja, ki jih
ureja splošni akt operaterja ali druge osebe, se ta splošni akt
operaterja oziroma druge osebe ne uporablja. Agencija lahko
objavi splošni akt osebe, h kateremu je dala soglasje, pa ga ta
oseba ni objavila v roku, določenem v soglasju.
(2) Agencija z odločbo naloži osebi iz prejšnjega odstavka
plačilo stroškov objave splošnega akta in stroškov dela agencije v zvezi s tem.
V. poglavje: ODLOČANJE AGENCIJE
V POSAMIČNIH ZADEVAH
413. člen
(reševanje sporov)
(1) Če se spor nanaša na obveznosti, ki izvirajo iz uredbe
Evropske unije, tega zakona ali na njegovi podlagi izdanega
podzakonskega akta ali akta za izvrševanje javnih pooblastil,
je agencija pristojna za odločanje v naslednjih sporih iz razmerij med uporabniki sistema elektrike iz 42. točke 36. člena
tega zakona oziroma uporabniki sistema zemeljskega plina iz
56. točke 159. člena tega zakona in operaterji oziroma operaterjem trga z elektriko:
– o dostopu do sistema;
– v zvezi z obračunanim zneskom za uporabo sistema;
– v zvezi s kršitvami sistemskih obratovalnih navodil;
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– v zvezi z ugotovljenimi odstopanji in zneski za pokrivanje stroškov izravnave odstopanj ter v zvezi s kršitvami splošnih aktov, ki urejajo odstopanja in njihovo izravnavo;
– za katere tako določa ta zakon.
(2) V primeru sporov iz prve alineje prejšnjega odstavka
se za uporabnika sistema šteje tudi potencialni uporabnik, ki
želi skladno s tem zakonom pridobiti dostop do sistema.
414. člen
(izločitev uradne osebe)
O izločitvi uradne osebe agencije odloča direktor, o izločitvi direktorja pa predsednik sveta agencije.
415. člen
(postopek odločanja v sporu)
(1) Kadar stranka zahteva, da agencija odloči o sporu z
drugo stranko, je vložitev zahteve dopustna le, če prva stranka
izkaže, da je od stranke, zoper katero vlaga zahtevo (v nadaljnjem besedilu: nasprotna stranka), pisno zahtevala, naj ugodi
njeni zahtevi, ki je predmet spora, in ji dala primeren rok, ki teče
od prejema te zahteve, da na zahtevo odgovori. Ta rok ne sme
biti krajši od 15 dni.
(2) Zahtevo, da agencija odloči o sporu z nasprotno stranko, sme stranka vložiti v 15 dneh od vročitve pisnega odgovora
nasprotne stranke, s katerim je ta v celoti ali deloma zvrnila
pisno zahtevo stranke, oziroma v 15 dneh od poteka roka za
odgovor, če nasprotna stranka na pisno zahtevo ni odgovorila.
(3) Nasprotna stranka lahko v 15 dneh po vročitvi zahteve
stranke za odločitev agencije v sporu vloži nasprotni zahtevek,
če je ta zahtevek v zvezi z zahtevkom stranke ali če se zahtevek prve stranke in nasprotni zahtevek lahko pobotata.
416. člen
(usklajevalni narok)
(1) Agencija lahko v postopku, v katerem niso udeležene
stranke z nasprotujočimi si interesi, izvede enega ali več usklajevalnih narokov.
(2) Na usklajevalnem naroku lahko poleg uradne osebe
agencije sodelujejo tudi drugi javni uslužbenci in strokovni
pomočniki agencije.
(3) Na usklajevalnem naroku je javnost izključena. Izključitev javnosti ne velja za stranke, zakonite zastopnike, njihove
pooblaščence in strokovne pomočnike.
(4) Na usklajevalnem naroku si morata agencija in stranka prizadevati, da se sporazumeta o dejstvih, pomembnih za
odločitev o zadevi.
(5) Na usklajevalnem naroku agencija in stranka lahko
skleneta dogovor o posameznih vprašanjih v postopku določitve regulativnega okvira.
(6) Na usklajevalnem naroku se vodi zapisnik. Ne glede
na zakon, ki ureja splošni upravni postopek, obsega zapisnik le
usklajene ugotovitve glede dejstev, pomembnih za odločanje v
zadevi, morebitne dogovore med agencijo in stranko ter izjave
stranke, za katere stranka zahteva, da se vpišejo v zapisnik.
417. člen
(dokazovanje)
(1) Agencija lahko zahteva od stranke, ki je izvajalec
energetske dejavnosti, lastnik omrežja ali izvajalec storitev na
omrežju, naj predloži listine in druge dokumente ali podatke,
vključno s potrebnimi izračuni, skladno z določbami tega zakona o pošiljanju podatkov agenciji v postopku poročanja in
nadzora.
(2) Agencija lahko v postopku odločanja o posamični
zadevi uporabi dejstva, ki jih je ugotovila v postopku poročanja
in nadzora nad stranko.
418. člen
(pravna sredstva v upravnem postopku)
(1) Zoper odločbo in sklep agencije ni pritožbe.
(2) Odločbe agencije ni mogoče odpraviti ali razveljaviti
po nadzorstveni pravici.
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(3) Odločbo agencije lahko izreče za nično le agencija
pod pogoji in po postopku, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
419. člen
(odločba)
(1) Rok za izdajo odločbe v postopku, začetem na zahtevo
stranke, je dva meseca od vložitve popolne vloge, če ta zakon ne
določa drugače. Agencija lahko s sklepom, izdanim pred potekom tega roka, ta rok enkrat podaljša za največ dva meseca, če
je to potrebno zaradi obsežnega ugotavljanja dejanskega stanja
ali drugih okoliščin, za katere ni odgovorna agencija. Ta rok lahko
agencija podaljša s soglasjem vlagatelja zahteve.
(2) Kadar se začne postopek po uradni dolžnosti, če je
to v interesu stranke, pa pred odločitvijo ni potreben poseben
ugotovitveni postopek, mora agencija izdati odločbo v dveh
mesecih od začetka postopka oziroma štirih mesecih, če je
treba izvesti poseben ugotovitveni postopek.
(3) Z odločbo agencija:
– odloči o zahtevku stranke ali drugem predmetu postopka;
– naloži stranki ravnanje, skladno s tem zakonom in splošnim aktom agencije za izvrševanje javnih pooblastil, vključno
s sklenitvijo ustreznih pogodb;
– prepove stranki ravnanje, ki ni skladno s tem zakonom
in splošnim aktom agencije za izvrševanje javnih pooblastil;
– delno ali v celoti razveljavi pogodbo ali drug akt, sklenjen v nasprotju s tem zakonom, splošnim aktom agencije za
izvrševanje javnih pooblastil in splošnim aktom operaterja,
izdanim za izvrševanje javnih pooblastil;
– odloči o zahtevku zaradi preveč ali premalo plačanega
zneska omrežnine ali cene za ostale storitve operaterja;
– odloči o drugih vprašanjih, če tako določa ta zakon.
(4) Agencija lahko za določen čas do izdaje pravnomočne
odločbe zadrži sklepanje pogodb, ki so povezane s postopkom,
ki ga vodi, če je to nujno potrebno za varstvo pravic prizadete
stranke in drugih oseb na trgu in sorazmerno glede na potrebe
delovanja trga in oskrbe z energijo.
(5) Pogodbe, sklenjene v nasprotju z odločbo agencije,
so nične.
420. člen
(upravni spor)
(1) Postopek odločanja v upravnem sporu zoper odločbo
ali sklep agencije, izdano v postopku odločanja o določitvi
omrežnine oziroma soglasju k omrežnini, tarife za uporabo
omrežja ali dostopa do omrežja, je nujen.
(2) Če sodišče odpravi odločbo ali sklep izdan v postopku
odločanja o določitvi omrežnine oziroma o soglasju k omrežnini, tarife za uporabo omrežja ali dostopa do omrežja in agencija
v ponovljenem postopku z odločbo ugotovi to drugačno omrežnino oziroma da soglasje k drugačni omrežnini v zadevnem
regulativnem obdobju se v tem regulativnem obdobju uporablja
omrežnina, kot je bila določena v skladu z odpravljeno odločbo.
Razlika med to omrežnino in omrežnino, ki jo je v ponovljenem
postopku ugotovila agencija, se poračuna v naslednjem regulativnem obdobju. Pri ponovljenem odločanju se uporabljajo
predpisi in splošni akti agencije, veljavni v času izdaje odpravljene odločbe.
VI. poglavje: NADZOR AGENCIJE
1. oddelek: Splošne določbe o postopku nadzora
421. člen
(pristojnost nadzora)
(1) Agencija nadzira izvajanje določb tega zakona s področja trga z elektriko in zemeljskim plinom ter na njegovi podlagi
izdanih predpisov in splošnih aktov, razen v primerih, ki po tem
zakonu spadajo v pristojnost posameznih pristojnih inšpekcij.
(2) Agencija nadzira tudi izvajanje določb uredb Evropske unije s področja notranjega trga z elektriko in zemeljskim
plinom.
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(3) Agencija vodi postopek nadzora in izreka nadzorne
ukrepe po uradni dolžnosti.
422. člen
(uporaba predpisov, ki urejajo inšpekcijski nadzor)
(1) Glede vprašanj postopka nadzora se uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(2) Ne glede na 40. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru
(Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) se
izrekajo kazni za prekrške v skladu s tem zakonom.
423. člen
(stranka postopka nadzora)
(1) Stranka postopka nadzora je oseba, nad katero agencija opravlja nadzor (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za
nadzor).
(2) Vlagatelj pobude, prijave, sporočila ali druge vloge
nima položaja stranke.
424. člen
(varovanje tajnosti vira)
(1) Agencija mora na zahtevo osebe, ki je vir prijave ali
drugih informacij, ki jih agencija uporablja pri izvajanju svojih
pristojnosti, varovati tajnost njene identitete, če ta izkaže za
verjetno, da bi ji razkritje povzročilo občutno škodo.
(2) Oseba, ki zahteva varstvo svoje identitete, mora agenciji ob predložitvi dokumentov predložiti tudi različico dokumentov, ki ne vsebuje podatkov, ki bi pomenili razkritje vira.
425. člen
(pooblaščene osebe agencije)
(1) Naloge nadzora agencije opravljajo osebe, ki so zaposlene na agenciji in imajo za to pooblastilo direktorja agencije.
(2) Pooblaščena oseba agencije pri opravljanju nalog
nadzora samostojno vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe
v upravnem in prekrškovnem postopku.
(3) Pooblaščene osebe agencije morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor, za
inšpektorje.
(4) Posamezna strokovna dela v postopku nadzora lahko
na podlagi pooblastila direktorja, kadar to ni v nasprotju z javnim interesom ali interesom strank, opravljajo tudi strokovno
usposobljene pravne ali fizične osebe.
426. člen
(ustna obravnava)
V postopku nadzora agencija odloči brez ustne obravnave, razen če uradna oseba, ki vodi postopek, presodi, da je
treba zaradi razjasnitve ali ugotovitve odločilnih dejstev opraviti
ustno obravnavo.
427. člen
(prekrškovni organ)
(1) Agencija odloča o prekrških za kršitve tega zakona in
na njegovi podlagi izdanih predpisov, katerih izvajanje nadzira
kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(2) Za nadzor pooblaščene osebe agencije so hkrati tudi
pooblaščene uradne osebe, ki vodijo postopek prekrškovnega
organa in v njem odločajo, vse pod pogoji in skladno z zakonom, ki ureja prekrške.
2. oddelek: Pooblastila agencije
428. člen
(pooblastila agencije)
(1) Pooblaščene osebe agencije imajo v postopku nadzora naslednja pooblastila:
– zahtevati posredovanje podatkov od izvajalcev energetske dejavnosti v skladu s 407. členom tega zakona;
– vstopiti in pregledati prosto dostopne prostore, zemljišča, postroje, naprave, napeljave, predmete, blago, snovi, de-

Uradni list Republike Slovenije
lovna in prevozna sredstva na sedežu podjetij in na drugem
kraju, kjer podjetje samo ali drugo podjetje po njegovem pooblastilu opravlja dejavnost in posle;
– pregledovati poslovne knjige, pogodbe, listine, poslovno
korespondenco, poslovne evidence in druge podatke v zvezi
s poslovanjem podjetja, ne glede na nosilec, na katerem so
zapisani ali shranjeni (v nadaljnjem besedilu: poslovne knjige
in druga dokumentacija);
– odvzeti ali pridobiti kopije ali izvlečke iz poslovnih knjig
in druge dokumentacije z uporabo fotokopirnih sredstev ter
računalniške opreme podjetja ali agencije. Če zaradi tehničnih razlogov ni mogoče narediti kopij z uporabo fotokopirnih
sredstev ter računalniške opreme podjetja ali agencije, se
lahko poslovne knjige in drugo dokumentacijo odnese za čas,
potreben za izdelavo kopij. O tem se naredi uradni zaznamek;
– zapečatiti vse poslovne prostore ter poslovne knjige
in drugo dokumentacijo za čas trajanja nadzora in v obsegu,
potrebnem za njegovo izvedbo;
– zaseči predmete ter poslovne knjige in drugo dokumentacijo za največ 20 delovnih dni, če je to pogojeno z obstojem
utemeljenega suma kršitve zakonov ali drugih predpisov, pri tem
pa ne sme ovirati izvajanja dejavnosti fizične ali pravne osebe;
– zaslišati stranke in priče, če je to pogojeno z obstojem
utemeljenega suma kršitve zakonov ali drugih predpisov, pri
tem pa se ne sme ovirati izvajanja dejavnosti fizične ali pravne
osebe;
– zahtevati od osebe, zaposlene v podjetju, da predloži
v pregled poslovne knjige in drugo dokumentacijo, če se zahteva nanaša na dokumentacijo oziroma zbirko podatkov, ki jo
je zavezanec za nadzor dolžan voditi na podlagi tega zakona
ali drugega predpisa. Če se predpisana dokumentacija nahaja
na elektronskem mediju, ima pooblaščena oseba pravico zahtevati, da se ji omogoči dostop do predpisane zbirke podatkov;
– zahtevati od osebe, zaposlene v podjetju, ali druge
pravne ali fizične osebe, ki je navedena v pregledani ali zaseženi dokumentaciji, ustno ali pisno pojasnilo dejstev ali dokumentov, ki se nanašajo na predmet ali namen nadzora, ter o
tem sestaviti zapisnik. Če pooblaščena oseba zahteva pisno
pojasnilo, določi rok, v katerem mora biti posredovano;
– iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca in ki so potrebni za izvedbo nadzora,
brezplačno pridobiti naslednje osebne podatke: ime, priimek,
naslov in davčno številko, ter druge podatke, ki jih potrebuje za
postopek nadzora;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost
oseb;
– opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom nadzora.
(2) O zasegu predmetov se sestavi zapisnik o nadzoru,
razen v primeru iz četrte alineje prvega odstavka tega člena,
v katerem se opišejo predmeti, navede, kje so bili predmeti
najdeni, ter se izda potrdilo o njihovem zasegu.
(3) Pooblaščene osebe morajo opravljati nadzor tako, da
čim manj ovirajo poslovanje podjetja.
(4) Kadar se v kazenskem postopku, preiskovalnem postopku organa, pristojnega za varstvo konkurence, ali drugem
sodnem ali uradnem postopku ob izvedbi preiskave prostorov
ali kako drugače pridobijo poslovne knjige ali druga dokumentacija, ki bi bile lahko pomembne za odločitev agencije po tem
zakonu, lahko agencija od sodišča, organa, pristojnega za varstvo konkurence, ali drugega organa zaprosi za izročitev kopij
dokumentacije ali vpogled v njo, razen če bi bilo to v nasprotju
z interesi kazenskega ali drugega postopka, tajnostjo takega
postopka ali bi očitno oviralo njegovo izvedbo.
429. člen
(odločba sodišča za podroben pregled poslovnih prostorov
in elektronskih nosilcev podatkov)
(1) Pri izvajanju nadzora v poslovnih prostorih podjetja,
ki niso prosto dostopni javnosti, se lahko proti volji zavezanca
za nadzor opravi podroben pregled prostorov in predmetov v
njem na podlagi odločbe sodišča ob navzočnosti dveh polnoletnih prič. Podroben pregled poslovnih prostorov in predmetov
pomeni pregled vseh zaprtih delov prostora, vključno s pisno
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dokumentacijo ter drugimi stvarmi v njem. Pri preiskavi imata
pravico biti navzoča tudi predstavnik podjetja, katerega prostori
se pregledujejo, in njegov zastopnik.
(2) Sodišče izda odločbo iz prejšnjega odstavka na zahtevo agencije, če obstaja utemeljen sum, da je zavezanec za
nadzor kršil ali krši predpise, in je verjetno, da se bodo pri pregledu prostorov in stvari v njem našli dokazi, ki so pomembni
za postopek nadzora ali prekrškovni postopek.
(3) Pooblaščene osebe agencije lahko proti volji zavezanca za nadzor pregledajo vsebino elektronskih in z njo povezanih naprav ter nosilcev elektronskih podatkov (v nadaljnjem
besedilu tega člena: elektronska naprava), kot so telefon, telefaks, računalnik, disketa, optični mediji in spominske kartice,
na podlagi predhodne odločbe sodišča, če obstaja utemeljen
sum, da je zavezanec za nadzor kršil ali krši predpise, za kršitev katerih je po tem zakonu zagrožena kazen do 10 % letnega
prometa ali 100.000 eurov in če je verjetno, da elektronska
naprava vsebuje elektronske podatke, ki so pomembni za postopek nadzora oziroma prekrškovni postopek.
(4) Oseba, ki je uporabnik elektronske naprave, ki se pregleduje, mora pooblaščeni osebi agencije omogočiti dostop do
naprave, predložiti šifrirne ključe oziroma gesla in dati pojasnila
o uporabi naprave.
(5) Pregled elektronskih naprav mora biti opravljen na
način, s katerim se v najmanjši možni meri posega v pravice
oseb, ki niso zavezanci za nadzor, in varuje tajnost oziroma
zaupnost podatkov ter ne povzroča nesorazmerna škoda. Če
elektronsko napravo uporablja oseba, ki upravičeno pričakuje
zasebnost na njej, ima pravico biti navzoča ob pregledu vsebine elektronske naprave.
(6) Odločbo po prvem in tretjem odstavku tega člena izda
sodišče najpozneje v 24 urah od popolne zahteve za izvedbo
nadzora, ki mora vsebovati:
– opredelitev prostorov oziroma elektronskih naprav, ki jih
je treba pregledati;
– opredelitev razlogov za preiskavo;
– opredelitev dokazov oziroma vsebine podatkov, ki se
iščejo;
– navedbo okoliščin za uporabo preiskovalnega dejanja
in način njegove izvršitve.
430. člen
(oviranje nadzora)
(1) Če podjetje ne dovoli vstopa v prostore ali ga ovira ali
ne dovoli dostopa do poslovnih knjig ali druge dokumentacije
ali ga ovira ali kako drugače ovira nadzor ali če se to utemeljeno pričakuje, lahko pooblaščena oseba agencije vstopi v
prostore ali dostopi do poslovnih knjig ali druge dokumentacije
ob pomoči policije.
(2) Če podjetje ovira pooblaščene osebe pri izvajanju
pooblastil iz 428. in 429. člena tega zakona, lahko agencija
izda sklep, s katerim mu naloži denarno kazen v višini do 1 %
njegovega letnega prometa v predhodnem poslovnem letu. Rok
za plačilo denarne kazni ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši
od enega meseca.
(3) Če fizična oseba ovira pooblaščene osebe pri izvajanju pooblastil iz 428. in 429. člena tega zakona in se v skladu s
petim odstavkom tega člena ne šteje, da nadzor ovira podjetje,
lahko agencija izda sklep, s katerim ji naloži denarno kazen v
višini do 50.000 eurov. Rok za plačilo denarne kazni ne sme
biti krajši od 15 dni in ne daljši od enega meseca.
(4) Sklep iz drugega in tretjega odstavka tega člena je
izvršilni naslov. Izvršbo opravi davčni organ po postopku, predpisanem za izvršbo davčnih obveznosti.
(5) Šteje se, da podjetje ovira preiskavo, če jo ovirajo člani
organov vodenja ali nadzora podjetja, zaposleni v podjetju, ali
pogodbeni sodelavci podjetja.
3. oddelek: Nadzorni ukrepi
431. člen
(ukrepi agencije)
(1) Če pooblaščena oseba agencije pri opravljanju nalog nadzora ugotovi, da so kršeni ta zakon ali drugi predpisi
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oziroma drug akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico
in dolžnost:
– izvesti preventivne ukrepe in izreči opozorilo;
– izvesti ukrepe za varovanje pravic drugih oseb;
– predlagati drugemu pristojnemu organu sprejetje ukrepov;
– odrediti druge ukrepe, za katere je pooblaščena agencija s tem zakonom ali drugim predpisom.
(2) V primeru, da pooblaščena oseba agencije pri opravljanju nalog nadzora ugotovi kršitev tega zakona ali drugega
predpisa oziroma akta, katerega izvajanje nadzoruje drug organ ali inšpekcija, sama ugotovi dejansko stanje ter o svojih
ugotovitvah sestavi zapisnik, ki ga posreduje pristojnemu organu oziroma inšpekciji.
432. člen
(odprava kršitev)
(1) Če agencija pri nadzoru ugotovi kršitve pri izvajanju
določb tega zakona ali uredbe ter na njuni podlagi izdanih
predpisov in drugih splošnih aktov, zavezance za nadzor obvesti o ugotovljenih kršitvah z možnostjo pojasnitve ali odprave
posledic kršitve v roku, ki ga določi agencija, in ki je lahko krajši
od 30 dni, če gre za ponavljajoče se kršitve ali če se zavezanec
za nadzor s tem strinja, razen če ni s tem zakonom ali uredbo
Evropske unije drugače določeno.
(2) Če zavezanec za nadzor ne odpravi kršitev v postavljenem roku iz prejšnjega odstavka, pooblaščena oseba
agencije z odločbo sprejme primerne in sorazmerne ukrepe iz
prvega odstavka 431. člena tega zakona za zagotovitev odprave kršitve in njenih posledic v roku, ki ga sama določi.
(3) Če so za odpravo kršitev zakona ali drugih predpisov,
ki jih nadzira agencija, ukrepi drugače določeni, pooblaščena
oseba agencije lahko izreče ukrep po prejšnjem odstavku šele
potem, ko s posebnimi ukrepi ni bilo mogoče odpraviti ugotovljene kršitve.
(4) Če zavezanec za nadzor v roku, ki ga določi agencija,
ne odpravi ugotovljene kršitve, lahko pooblaščena oseba agencije z odločbo, če je to potrebno, do odprave kršitve oziroma
dokler je to potrebno, prepove opravljanje dejavnosti oziroma
zaseže predmete ali dokumentacijo, ki jih zavezanec za nadzor
uporablja za kršitve ali so s kršitvami nastali. Pooblaščena oseba agencije ima pravico odrediti tudi druge ukrepe iz 35. člena
Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07
– uradno prečiščeno besedilo), ki so povezani s prepovedjo
opravljanja dejavnosti.
(5) Ne glede na prejšnje odstavke lahko pooblaščena
oseba agencije v primeru neposredne in resne grožnje za javni
red, javno varnost ali življenje in zdravje ljudi ali v primeru možnosti povzročitve resnih gospodarskih ali obratovalnih težav
drugim izvajalcem energetske dejavnosti oziroma odjemalcem
sprejme nujne začasne ukrepe iz prvega odstavka 431. člena
tega zakona za odpravo tega stanja, vključno s prepovedjo
opravljanja dejavnosti brez predhodne določitve roka za odpravo nepravilnosti.
433. člen
(vsebina odločbe o ukrepih za odpravo kršitev)
(1) Odločba o ukrepih za odpravo kršitev mora v izreku
vsebovati:
1. določen opis kršitev in njihovih posledic, katerih odprava je z odločbo naložena;
2. primeren rok, v katerem mora zavezanec odpraviti kršitve in njihove posledice ter predložiti poročilo o odpravi kršitev;
3. način odprave kršitev in njihovih posledic, kadar agencija zavezancu naloži, naj kršitve in njihove posledice odpravi
na določen način;
4. listine oziroma druge dokaze, kadar agencija zavezancu naloži, naj o odpravi kršitev predloži določene listine oziroma
druge dokaze.
(2) Odločba se izda kot odločba po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
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4. oddelek: Monitoring delovanja trga z električno energijo
in zemeljskim plinom
434. člen
(monitoring delovanja trga)
(1) Agencija po tem zakonu izvaja monitoring delovanja
trgov na področju reguliranih in tržnih energetskih dejavnosti.
(2) Izvajanje monitoringa iz prejšnjega odstavka obsega
spremljanje dejavnikov, ki vplivajo na učinkovito konkurenco na
trgu elektrike in zemeljskega plina, zlasti pa na:
1. zagotavljanje nediskriminatornega dostopa do omrežij,
zagotavljanje predpisane razpoložljivosti in zanesljivosti omrežja, zagotavljanje učinkovitega izvajanja ključnih procesov za
delovanje trga (priključevanje uporabnikov sistema, merjenje,
obračunavanje, menjava dobavitelja, zagotavljanje univerzalnih
storitev ipd.);
2. raven preglednosti upoštevnega trga, vključno z veleprodajnimi cenami in cenami za končne odjemalce;
3. raven in učinkovitost odprtosti trga ter stopnjo konkurenčnosti na veleprodajni in maloprodajni ravni, vključno z
borzami elektrike in borzami zemeljskega plina, deležev odklopov, deležev odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja, stroškov
vzdrževanja in pritožb gospodinjskih odjemalcev;
4. zadovoljstvo in dobrobit odjemalcev iz vidika učinkov
delovanja trga (zahteve, pritožbe, razpoložljivost in zadostnost
informacij ipd.);
5. pojav omejevalnih pogodbenih praks, zlasti določb o
ekskluzivnosti dobave, ki lahko velikim poslovnim odjemalcem
preprečijo sklenitev pogodb z več kot enim dobaviteljem hkrati
ali jih pri tem omejujejo;
6. spremljanje trgovanja z veleprodajnimi energetskimi
proizvodi skladno z Uredbo (EU) št. 1227/2011 z namenom
odkrivanja in preprečevanja trgovanja na podlagi notranjih informacij in tržnih manipulacij;
7. pojav drugih omejevalnih ravnanj udeležencev na trgu,
ki preprečujejo, omejujejo ali izkrivljajo konkurenco na trgu,
vključno z vidika ravnanja podjetij s prevladujočim položajem
in vidika koncentracij;
8. spremljanje zanesljivosti oskrbe, od katere so odvisni
ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem na nacionalnem
trgu, raven predvidenega prihodnjega povpraševanja in predvidene dodatne zmogljivosti, ki se načrtujejo ali gradijo;
9. izdelavo in vzdrževanje primerjalnika cen rednih cenikov za gospodinjske in male poslovne odjemalce, s katerim je
mogoče primerjati veljavne redne cenike ponudnikov elektrike
in zemeljskega plina. Agencija ne vodi primerjalnika cen za
akcijske oziroma paketne ponudbe;
10. preprečevanje navzkrižnega subvencioniranja med
dejavnostmi prenosa, distribucije in proizvodnje.
(3) Agencija o izvajanju monitoringa sestavi poročilo, ki
obsega oceno o stopnji preglednosti in konkurenčnosti na trgu
elektrike in zemeljskega plina. Vsebina poročila je sestavni del
letnega poročila o stanju na področju energetike iz 404. člena
tega zakona.
435. člen
(zbiranje podatkov in register udeležencev na trgu)
(1) Za namene izvajanja monitoringa delovanja trga so
operaterji, proizvajalci električne energije in trgovci na debelo, dobavitelji končnim odjemalcem, operater trga z elektriko,
borze in druge oblike organiziranih trgov, center za podpore
in končni odjemalci (v nadaljevanju: zavezanci za poročanje),
dolžni na način, ki ga določi agencija skladno s 407. členom
tega zakona, sporočati zlasti naslednje sklope podatkov:
a) operaterji:
– podatke o priključevanju uporabnikov na omrežje,
– podatke o doseženi ravni kakovosti oskrbe in zagotavljanju kakovosti oskrbe z elektriko (ki zajema neprekinjenost
napajanja, komercialno kakovost, kakovost napetosti), vključno
s podatki o pogodbah o nestandardni kakovosti oskrbe,
– podatke o zahtevah za uveljavitev dostopa do omrežja,
ločenih po tipih (potrebe po zmogljivostih, ipd.),
– podatke o menjavah dobavitelja, ločeno po različnih
kategorijah uporabnikov, vključno s podatki o količinah energije,

Uradni list Republike Slovenije
– podatke o izvajanju univerzalnih storitev (zasilna oskrba, ranljivi odjemalci),
– podatke o izvajanju in stopnji učinkovitosti ključnih procesov na trgu z elektriko in zemeljskim plinom (procesi menjave
dobavitelja, merjenje, obračunavanje, ipd.) in podatke o zagotavljanju učinkovite in standardizirane izmenjave podatkov med
posameznimi udeleženci na trgu,
– podatke o pritožbah gospodinjskih odjemalcev ločenih
po tipih (priključevanje, obračun, kakovost oskrbe itd.),
– podatke o načrtovanju ali izvajanju del na omrežju, ki so
potrebna za zagotavljanje zanesljivosti omrežja,
– podatke o prenesenih in distribuiranih količinah elektrike in zemeljskega plina, podatke o čezmejnih prenosnih
zmogljivostih,
– podatke o načrtovanju in izvajanju sistemskih storitev,
– druge podatke, od katerih je odvisno ugotavljanje obstoja nediskriminatornega in preglednega dostopa do omrežja
ter stanja največje mogoče zmogljivosti omrežja;
b) proizvajalci elektrike in trgovci na debelo:
– podatke o zmogljivostih, razpoložljivosti ter vzdrževanju
proizvodnih enot,
– podatke o načrtovani vključitvi novih proizvodnih zmogljivostih in njihovih lastnosti in načrtovani ustavitvi obstoječih
proizvodnih enot,
– podatke o sklenjenih sporazumih o skupnih prodajah električne energije, identiteti pogodbenih strank in količinah energije,
– podatke o veleprodajnih cenah in količinah elektrike in
zemeljskega plina za vsako transakcijo, vključno s podatki o
trajanju pogodbe, identiteti pogodbenih strank, pogodbenih klavzulah o »vzemi ali plačaj«, rabatih, ekskluzivnosti, klavzulah o
prilagajanju cen in pogodbenih kazni,
– podatke o internih obračunskih cenah vertikalno integriranega podjetja,
– druge podatke, od katerih je odvisno ugotavljanje stopnje konkurenčnosti in odprtosti veleprodajnega trga;
c) dobavitelji končnim odjemalcem:
– podatke o količinah in maloprodajnih cenah elektrike in
zemeljskega plina, ločeno po kategorijah uporabnikov, vključno
s popusti,
– število končnih odjemalcev po posameznih kategorijah,
vključno s podatki o deležu dobavljene energije po posamezni
kategoriji,
– podatke o pritožbah ločeno po tipih (obračun stroškov
storitev, preglednost računov itd.),
– pritožbe zoper delovanje operaterja (dostop do podatkov itd.),
– podatke o izvajanju procesov za zagotavljanje univerzalnih storitev (zasilna oskrba, ranljivi odjemalci),
– druge podatke, od katerih je odvisno ugotavljanje stopnje konkurenčnosti in odprtosti maloprodajnega trga;
č) operater trga:
– podatke o evidentiranju zaprtih pogodb ter bilančnemu
obračunu,
– podatke o upravljanju bilančne sheme (podatki o članih,
kršitvah, izključitvah ipd.),
– podatke o ročnosti zaprtih pogodb,
– podatke o zagotavljanju učinkovite in standardizirane
izmenjave podatkov med posameznimi udeleženci na trgu,
– druge podatke, od katerih je odvisno delovanje bilančne
sheme in ima vpliv na delovanje trga;
d) borze in druge oblike organiziranih trgov:
– podatke o udeležencih v trgovanju na borzi,
– podatke o cenah, količinah in produktih na borzi,
– podatke o cenah in količinah energije, s katerimi se
trguje na podlagi 442. člena tega zakona,
– druge podatke, od katerih je odvisno ugotavljanje stopnje konkurenčnosti in odprtosti maloprodajnega trga;
e) center za podpore:
– podatke o prevzemu in prodaji odkupljene električne
energije na organiziranem trgu,
– druge podatke, od katerih je odvisno ugotavljanje stopnje konkurenčnosti in odprtosti maloprodajnega trga;
f) končni odjemalci:
– podatke o aktivni vključitvi v upravljanje porabe,
– podatke o restriktivnih pogodbenih praksah,
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– druge podatke, od katerih je odvisno ugotavljanje stopnje konkurenčnosti in odprtosti maloprodajnega trga.
(2) Agencija lahko zahteva podatke, o katerih je treba
poročati na podlagi 8. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011, tudi
od drugih oseb, ki vstopajo v posle na veleprodajnem energetskem trgu, vključno z osebami, ki izdajajo naročila za trgovanje
z veleprodajnimi energetskimi proizvodi.
(3) Po navodilu ACER lahko agencija od oseb iz prvega
in drugega odstavka tega člena zahteva evidenco transakcij na
veleprodajnem energetskem trgu, vključno z evidenco naročil
za trgovanje z veleprodajnimi energetskimi proizvodi.
(4) V zahtevi za posredovanje podatkov agencija podrobneje določi vrsto podatkov in njihovo vsebino ter trajanje obveznosti poročanja, rok za posredovanje podatkov, periodičnost
poročanja in druge okoliščine, od katerih je odvisna obveznost
posredovanja podatkov glede na namen njihovega zbiranja.
Osebe posredujejo podatke brezplačno ter na način in v obliki,
kot to določi agencija.
(5) Podatke iz prvega odstavka tega člena so agenciji
dolžni posredovati tudi podjetja in podružnice podjetij iz držav
članic Evropske unije ali tretjih držav, ki v Republiki Sloveniji
opravljajo energetsko dejavnost. Poleg teh so zavezanci za
poročanje iz tega člena tudi tretje osebe, ki ravnajo za račun
oseb iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(6) V okviru zbiranja podatkov iz prvega odstavka tega
člena agencija za namen izvajanja monitoringa delovanja trga
zbira, vodi in obdeluje, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, naslednje osebne podatke: ime in priimek,
naslov stalnega prebivališča in naslov opravljanja dejavnosti.
(7) Agencija vzpostavi in vodi register udeležencev na
trgu, ki sklepajo posle, o katerih je treba poročati ACER v
skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011.
436. člen
(obdelava in posredovanje podatkov)
(1) Agencija sme uporabljati pridobljene podatke iz
435. člena za izdelavo poročil, ki jih je dolžna pripraviti na
podlagi tega zakona, in za statistične analize monitoringa ter
za izvajanje drugih obveznosti po tem zakonu.
(2) Agencija lahko za potrebe povečanja preglednosti
trgov javno objavi le tiste pridobljene podatke, ki niso označeni
kot zaupni in so javnega značaja (na primer cene).
(3) Agencija je na utemeljeno zahtevo dolžna posredovati
in izmenjevati podatke z drugimi organi Republike Slovenije,
regulativnimi organi in drugimi organi držav članic ter organi
Evropske unije, ki jih potrebujejo za izvrševanje svojih pristojnosti. Pri tem mora agencija zagotoviti stopnjo njihove
zaupnosti.
437. člen
(zaupnost podatkov)
(1) Osebe, zaposlene v agenciji, in osebe, ki občasno
opravljajo določene naloge za agencijo, so dolžne kot uradno
tajnost varovati vsebino podatkov iz 435. člena tega zakona,
če imajo podatki lastnost osebnih podatkov, poslovne skrivnosti
ali tajnih podatkov.
(2) Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega odstavka traja tudi po prenehanju delovnega razmerja v agenciji
oziroma po prenehanju opravljanja določenih nalog za agencijo.
438. člen
(raziskava posameznih trgov)
(1) Če agencija pri izvajanju monitoringa ugotovi, da obstajajo ovire za vstop novih udeležencev na trg, da togost cen
ali druge okoliščine kažejo na to, da trg ni dovolj konkurenčen,
lahko izvede raziskavo na posameznem delu trga. Pri tem
agencija sodeluje z organom, pristojnim za varstvo konkurence,
in organom, pristojnim za varstvo potrošnikov.
(2) Analizo meddržavnih trgov izvede agencija skupaj s
pristojnimi organi urejanja iz drugih držav članic Evropske unije,
ki jih ta meddržavni trg obsega.
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439. člen
(poročilo o raziskavi)
(1) O opravljeni raziskavi agencija pripravi poročilo.
(2) Če agencija v raziskavi ugotovi, da se na določenem
trgu električne energije ali zemeljskega plina preprečuje, omejuje ali izkrivlja učinkovita konkurenca na tem trgu, da to ima
ali bi lahko imelo škodljiv učinek za potrošnike, mora v poročilu
navesti:
– vrsto ukrepov za preprečitev, odpravo ali zmanjšanje
škodljivih učinkov za konkurenco oziroma potrošnike;
– predlog pristojnim organom za ukrepanje v skladu z
njihovimi pristojnostmi;
– predloge potrebnih sprememb ali dopolnitev predpisov,
ki urejajo področje trga z elektriko in zemeljskim plinom.
(3) Agencija lahko objavi poročilo o izsledkih raziskave
brez zaupnih podatkov.
440. člen
(sodelovanje agencije pri preiskavah drugih organov)
Pooblaščene osebe agencije na zaprosilo sodelujejo z
organom, pristojnim za varstvo konkurence, organom, pristojnim za regulacijo trga finančnih instrumentov, ali Evropsko
komisijo, v preiskavah, ki jih vodijo ti organi v zvezi s kršitvami
pravil o konkurenci.
5. oddelek: Posebne določbe o zagotavljanju učinkovite
konkurence na veleprodajnem trgu električne energije
in zemeljskega plina
441. člen
(zagotavljanje konkurenčnosti veleprodajnega trga elektrike
in zemeljskega plina)
(1) Kadar agencija z raziskavo posameznega trga ugotovi, da na veleprodajnem trgu elektrike ali zemeljskega plina
obstajajo resne in trajne ovire za dostop do proizvodnih virov
elektrike ali zemeljskega plina, zaradi česar trg na maloprodajni ravni ni dovolj konkurenčen in ima to škodljive učinke za
končne odjemalce, lahko z odločbo naloži proizvajalcu elektrike
oziroma dobavitelju zemeljskega plina, naj sprosti določene
količine elektrike ali zemeljskega plina oziroma naj pogodbene
pravice do uvoza zemeljskega plina pregledno in nediskriminatorno ponudi zainteresiranim kupcem.
(2) Po posvetovanju z organom, pristojnim za varstvo
konkurence, agencija začne postopek za izrek ukrepa po
442. ali 443. členu tega zakona.
442. člen
(sprostitev obveznih količin elektrike ali zemeljskega plina)
(1) Agencija proizvajalcu naloži sprostitev količin elektrike
ali zemeljskega plina na način, da je mogoče razumno pričakovati znatno povečanje konkurenčnosti trga na maloprodajni
ravni. Agencija pri tem upošteva načelo sorazmernosti.
(2) Agencija pri določitvi ukrepa iz prejšnjega odstavka
določi:
– obvezno skupno količino energije, na katero se ta ukrep
nanaša, vključno z določitvijo različnih produktov energije glede
na količine in časovno trajanje dobave;
– trajanje ukrepa;
– izhodiščno ceno ali metodologijo za določitev izhodiščne cene, po kateri je zavezanec dolžan sprostiti obvezne
količine;
– plačilne in druge elemente pogodbe o dobavi;
– vrsto postopka, po katerem je zavezanec dolžan sprostiti obvezne količine;
– pogoje dostopa do prenosnega omrežja;
– pogoje dostopa do končnih odjemalcev;
– druge pogoje, ki so potrebni, da se doseže namen
ukrepa.
(3) Pri določitvi obvezne skupne količine energije mora
agencija upoštevati velikost in strukturo trga, stopnjo vertikalne
integriranosti trga, prisotnost vertikalno integriranega podjetja
na maloprodajnem trgu in proste zmogljivosti na prenosnem
omrežju. Pri določitvi različnih produktov energije mora agen-
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cija upoštevati razumne zahteve zainteresiranih kupcev po
prilagoditvi strukture obveznih količin lastnim potrebam.
(4) Trajanje ukrepa mora biti določeno dovolj dolgo, da se
bistveno in trajno spremenijo pogoji konkurence na trgu.
(5) Izhodiščna cena, po kateri je zavezanec dolžan prodati
obvezne količine energije, mora omogočiti razvoj konkurence
na maloprodajnem trgu.
(6) Plačilni in drugi elementi pogodbe o dobavi, ki jih zavezanec ponudi zainteresiranim kupcem, ne smejo odvračati
kupcev od nakupa obveznih količin energije.
(7) Dodeljevanje obveznih količin energije lahko poteka
preko operaterja trga ali energetske borze, obveznih količin plina
pa tudi preko avkcij, ki jih organizira zavezanec. Postopek avkcije mora biti zasnovan tako, da omogoča vsem zainteresiranim
kupcem sodelovanje pod enakimi in nediskriminatornimi pogoji.
(8) Kadar ima vertikalno integrirano podjetje zakupljene
zmogljivosti na prenosnem omrežju, lahko agencija določi, da
mora v razmerju do operaterja sprostiti zmogljivosti v obsegu,
ki ustreza obvezni sprostitvi količin, če to za kupce teh količin
predstavlja oviro za dostop do prenosnega omrežja.
(9) Agencija lahko določi, da mora vertikalno integrirano
podjetje svojim končnim odjemalcem na maloprodajnem trgu
omogočiti, da zamenjajo dobavitelja brez nesorazmernih stroškov, če pogodbena razmerja o dobavi predstavljajo oviro za
dostop do končnih odjemalcev.
443. člen
(obvezna dodelitev pogodbenih pravic do uvoza
zemeljskega plina)
(1) Če agencija oceni, da z ukrepom iz prejšnjega člena
ne bi bilo mogoče znatno povečati konkurenčnosti na maloprodajnem trgu zemeljskega plina, lahko dobavitelju zemeljskega
plina naloži ukrep obveznega prenosa pogodbenih pravic in
obveznosti do uvoza določenih količin zemeljskega plina.
(2) Prenos pogodbenih pravic in obveznosti na zainteresirane kupce je trajen in se izvede na podlagi avkcije, ki jo
organizira dobavitelj zemeljskega plina.
(3) Agencija pri določitvi ukrepa iz tega člena smiselno
upošteva pogoje iz drugega odstavka 442. člena tega zakona.
444. člen
(izdaja odločbe)
(1) Agencija ukrepe iz 442. in 443. člena tega zakona
izreče z odločbo, v kateri določi:
– vsebino in obseg ukrepa,
– obveznosti, s katerimi zagotovi izpolnjevanje ukrepa in
nadzor nad njim, in
– rok za izpolnitev ukrepa.
(2) Kadar je izpolnitev ukrepov vezana na soglasje ali
drugo dejanje agencije, agencija o tem odloči s sklepom.
(3) Agencija lahko z zahtevo za posredovanje podatkov
od proizvajalca elektrike oziroma dobavitelja zemeljskega plina
zahteva poročilo o izpolnjevanju ukrepov in obveznosti, ki so
bili naloženi z odločbo.
445. člen
(odprava ali razveljavitev odločbe)
Agencija lahko po uradni dolžnosti odpravi ali razveljavi
odločbo o obvezni sprostitvi proizvodnih zmogljivosti električne
energije ali zemeljskega plina tako, da z novo odločbo staro v
celoti odpravi ali razveljavi ter določi novo vsebino in obseg
ukrepa, obveznosti, s katerima zagotovi njihovo izpolnjevanje
in nadzor nad njimi ter rok izpolnitve obveznosti, če:
– se po izdaji odločbe bistveno spremenijo okoliščine na
trgu, na katerih je temeljila odločba;
– se pri izpolnjevanju obveznosti iz odločbe brez krivde
zavezanca pojavijo resne težave, zaradi katerih ni mogoče
doseči namena iz odločbe.
446. člen
(sodelovanje agencije z drugimi regulativnimi organi)
Agencija se je dolžna posvetovati z regulativnimi organi
drugih držav članic Evropske unije pred sprejetjem ukrepa,
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njegovo spremembo ali preklicem, če to vpliva na trgovinsko
menjavo med državami članicami Evropske unije.
447. člen
(vpliv javnosti)
(1) Agencija je dolžna pred sprejetjem ukrepa iz 442. in
443. člena tega zakona pridobiti in primerno upoštevati mnenje
zainteresirane javnosti.
(2) Agencija je dolžna pred sprejetjem ukrepa njegov
predlog objaviti in zbirati mnenja v objavljenem roku, ki ne sme
biti krajši od 30 dni.
(3) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka in pred sprejetjem ukrepov iz prvega odstavka tega člena mora agencija na
spletnih straneh objaviti pridobljena mnenja in pripombe ter v
objavi navesti način, kako so bili upoštevani, ali razloge, zaradi
katerih niso bili upoštevani. Pri tem se ne objavijo informacije
in podatki, ki so zaupne narave.
6. oddelek: Izmenjava podatkov med udeleženci na trgu
z električno energijo in zemeljskim plinom
448. člen
(določitev entitet v izmenjavi podatkov)
(1) Izvajalci energetskih dejavnosti so dolžni za potrebe
elektronske izmenjave podatkov označiti virtualne in fizične
objekte, storitve ter produkte (v nadaljnjem besedilu: entitete),
ki se uporabljajo v elektronski izmenjavi podatkov na trgu z
energijo.
(2) Za določitev entitet morajo izvajalci energetskih dejavnosti uporabiti odprte standarde, ki določajo ustrezne standardizirane sisteme identificiranja in obliko identifikatorjev. Izvajalci
energetskih dejavnosti morajo v procesih izmenjave podatkov na
slovenskem trgu z energijo uporabiti vse obstoječe standardizirane identifikatorje entitet, ki so v uporabi na ravni Evropske unije.
(3) Za dodeljevanje identifikatorjev so odgovorni izvajalci energetskih dejavnosti, pri katerih nastajajo podatki, ki so
predmet določitve, ki vodijo registre entitet ali nadzorujejo procese izmenjave omenjenih podatkov. Če izvajalci energetskih
dejavnosti nastopajo v vlogi izdajanja oziroma dodeljevanja
identifikatorjev, morajo zagotoviti integriteto in trajnost storitve
izdajanja oziroma dodeljevanja identifikatorjev ter upoštevati
pravila dodeljevanja glede na izbran sistem identificiranja.
(4) Agencija s splošnim aktom podrobneje predpiše vrsto
uporabljenih sistemov za identifikacijo entitet, pravila in obveznosti izvajanja storitve dodeljevanja identifikatorjev posameznih entitet, ter prehodno obdobje uvajanja novih sistemov
identificiranja entitet.
449. člen
(zavezanci za izmenjavo podatkov)
(1) Izvajalci energetskih dejavnosti morajo omogočiti izmenjavo podatkov, s katerimi razpolagajo v okviru opravljanja
svoje dejavnosti, z drugimi udeležencem na trgu elektrike in
zemeljskega plina, ki te podatke potrebuje za nemoteno poslovanje na trgu.
(2) Izvajalci energetskih dejavnosti so dolžni uporabnikom
na enak način omogočiti dostop do podatkov, ki nastanejo pri
izvajanju njihove dejavnosti. Pri določitvi vrste in strukture
podatkov ter načina izmenjave podatkov so udeleženci na trgu
elektrike in zemeljskega plina dolžni uporabljati razpoložljive
odprte standarde.
(3) Vrsto in strukturo podatkov ter način izmenjave podatkov, na katere se nanaša obveznost iz prejšnjega odstavka in
niso opredeljeni z razpoložljivimi odprtimi standardi ali s predpisi s tega področja, predpišejo izvajalci energetskih dejavnosti
glede na svoje odgovornosti in vlogo na trgu. Pri tem so dolžni
upoštevati stanje tehnike in stroškovno učinkovitost.
(4) Podatki se izmenjujejo v agregatni in neosebni obliki.
Izvajalci energetskih dejavnosti morajo z uporabo standardiziranih modelov in notacij dokumentirati vse poslovne procese
izmenjave podatkov, ki so potrebni za nemoteno delovanje trga
oziroma vsebujejo podatke, ki se nanašajo na uporabnike, kot
npr. procesi izmenjave matičnih in merilnih podatkov, proces
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menjave dobavitelja, procesi izmenjave podatkov za potrebe
bilančnega obračuna, itd.
(5) Obveznost izmenjave podatkov se ne nanaša na:
– podatke, ki so na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke,
opredeljeni kot tajni zaradi javne varnosti, obrambe države,
zaupnosti mednarodnih odnosov ali zaupnosti obveščevalne
in varnostne dejavnosti državnih organov;
– podatke, ki so opredeljeni kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;
– osebne podatke, katerih razkritje bi pomenilo kršitev
varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov;
– podatke, ki so bili pridobljeni zaradi upravnega postopka, ki ga vodi izvajalec energetske dejavnosti, in bi njihovo
razkritje škodovalo njegovi izvedbi;
– podatke, ki so bili pridobljeni v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo izvajalcev energetskih dejavnosti,
če bi njihovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma
dejavnosti izvajalca.
(6) Obveznosti izvajalcev energetske dejavnosti iz tega
člena ne posegajo v obveznosti teh oseb iz drugih določb tega
zakona, ki jim nalagajo dolžnost omogočanja dostopa do podatkov ali posredovanja podatkov agenciji in drugim osebam, ki
so po tem zakonu upravičene do pridobitve določenih podatkov
od izvajalcev elektroenergetskih dejavnosti.
450. člen
(dolžnosti zavezancev za izmenjavo podatkov)
(1) Zavezanci za izmenjavo podatkov odgovarjajo za formalno pravilnost svojih podatkov in njihovo pravočasno razpoložljivost za izmenjavo v standardizirani obliki.
(2) V zvezi z obveznostjo iz prejšnjega odstavka morajo
zavezanci za izmenjavo podatkov zagotoviti hrambo podatkov,
kakovost podatkov, avtenticiran in avtoriziran dostop do podatkov ter varnost in zaupnost podatkov.
(3) Ob upoštevanju pogojev iz prejšnjega člena zavezanci za izmenjavo podatkov v svojih aktih določijo osebe, ki so
odgovorne za izmenjavo podatkov, ter predpišejo postopke in
ukrepe za učinkovito izmenjavo podatkov, ki obsegajo:
– nabor, vrsto in strukturo podatkov;
– pravila za dostopanje do podatkov;
– časovno razpoložljivost podatkov in
– način zajemanja podatkov.
(4) Agencija s splošnim aktom predpiše obvezne vsebine
aktov iz prejšnjega odstavka, če je to potrebno, da se poenotijo
pristopi v informatizaciji procesov izmenjave podatkov.
Sedmi del
INŠPEKCIJSKI NADZOR
451. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Inšpektorat, pristojen za energijo (v nadaljnjem besedilu: energetska inšpekcija) izvaja nadzor nad določbami tega
zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov,
razen tistih določb, nad katerimi v skladu s 421. členom tega
zakona izvaja nadzor agencija oziroma pristojni inšpekciji iz
drugega ali tretjega odstavka tega člena.
(2) Inšpektorat, pristojen za nadzor trga, izvaja nadzor
nad okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo iz 327. člena tega zakona ter energijskim označevanjem in
oglaševanjem iz 328. člena tega zakona, na trgu.
(3) Inšpektorat, pristojen za graditev, izvaja inšpekcijski
nadzor nad energetskimi izkaznicami.
(4) Organ, pristojen za javnopravne evidence in storitve,
je pristojen za nadzor nad izvajanjem prvega in drugega odstavka 108. člena in 234. člena tega zakona.
452. člen
(nadzor energetskega inšpektorja)
(1) Energetska inšpekcija izvaja nadzor nad izvajanjem
tehničnih zahtev iz tega zakona ter na njegovi podlagi izdanih
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predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil
pri gradnji, vzdrževanju, obratovanju in uporabi energetskih
objektov, naprav in omrežij, ki obsega zlasti:
1. nadzor nad upoštevanjem tehničnih zahtev tega zakona, tehničnih in drugih predpisov ter obveznih standardov, ki
veljajo za področje učinkovite rabe energije, elektroenergetike
in strojne energetike;
2. nadzor tehničnih zahtev pri gradnji, obratovanju in
uporabi objektov, postrojev, vodov, naprav in napeljav, ki so
namenjeni proizvodnji, prenosu, distribuciji, merjenju, zaščiti,
vodenju, lastni porabi in porabi elektrike, in sicer:
– pri napravah za proizvodnjo elektrike v elektrarnah in toplarnah, pri napravah za prenos in distribucijo elektrike v okviru
razdelilnih postaj, transformatorskih postaj, centrov vodenja ter
elektroenergetskih omrežij in napeljav v objektih,
– pri izpolnjevanju tehničnih pogojev za dobavo elektrike, posebno glede prekinitev, omejitev v dobavi in kakovosti
napetosti,
– pri učinkoviti rabi električne energije v objektih in postrojih iz inšpekcijske pristojnosti,
– nad upoštevanjem določb obratovalnih navodil omrežij, objektov, postrojev ter posameznih sklopov in sistemskih
obratovalnih navodil,
– nad izvajanjem predpisov, ki urejajo omejevanje obtežb
in porabo elektrike,
– nad tehničnimi pogoji iz izdanih soglasij za priključitev
elektroenergetskih objektov;
3. nadzor tehničnih zahtev pri gradnji, obratovanju in
uporabi objektov, postrojev, napeljav in naprav, ki so namenjeni
za proizvodnjo, prenos, shranjevanje, distribucijo, merjenje in
indikacijo ter porabo toplote, plinov, ki obsega zlasti:
– pri postrojih in napravah, ki so namenjeni za proizvodnjo
toplote oziroma hladu,
– pri toplotnih postrojih in napravah, ki so namenjeni za
proizvodnjo elektrike in toplote za daljinsko ogrevanje ali neposredno porabo v tehnološke namene,
– pri opremi pod tlakom in premični tlačni opremi v uporabi,
– pri postrojih in napravah, ki uporabljajo toploto, tehnične
pline, zemeljski plin oziroma druge energetske pline,
– pri prenosnih in distribucijskih plinovodih, parovodih in
vročevodih ter pripadajočih napravah in opremi,
– pri polnilnicah in skladiščih utekočinjenega naftnega plina (v nadaljnjem besedilu: UNP), tehničnih plinov in polnilnicah
komprimiranega zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: CNG),
– pri napeljavah v objektih, in sicer napeljave za toploto,
hlad, tehnične pline, zemeljski plin oziroma druge energetske
pline,
– pri učinkoviti rabi toplote in goriv pri napravah in postrojih,
– pri sistemih za prezračevanje in klimatizacijo stavb,
– nad upoštevanjem določil sistemskih obratovalnih navodil prenosnih in distribucijskih omrežij za zemeljski plin in
distribucijskih omrežij za oskrbo s toploto oziroma drugimi
energetskimi plini.
(2) Energetska inšpekcija opravlja tudi nadzor nad strokovnostjo in usposobljenostjo delavcev, ki upravljajo z energetskimi napravami, v okviru zagotovitve varnosti in zanesljivosti
obratovanja ter učinkovite rabe energije.
(3) Posamezna strokovna dela v postopku nadzora lahko
na podlagi pooblastila predstojnika inšpektorata, kadar to ni v
nasprotju z javnim interesom ali interesom strank, opravljajo
tudi strokovno usposobljene pravne ali fizične osebe.
453. člen
(pogoji za energetskega inšpektorja)
Za energetskega inšpektorja je lahko imenovana oseba,
ki ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih
za pridobitev izobrazbe druge stopnje s področja strojništva
in obdelave kovin ali področja elektrotehnike in energetike ali
raven izobrazbe pridobljene po študijskih programih, ki v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo izobrazbi druge
stopnje s področja strojništva in obdelave kovin ali področja
elektrotehnike in energetike, pet let delovnih izkušenj in opra-
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vljen strokovni izpit za inšpektorja ter izpolnjuje druge splošne
pogoje za delo v državni upravi.
454. člen
(ukrepi inšpektorja)
Poleg pooblastil, ki jih ima po zakonu, ki ureja inšpekcijski
nadzor, ima energetski inšpektor pravico:
– odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga določi;
– odrediti, da se ustavi nadaljnja uporaba objekta, naprav,
postrojev, napeljav oziroma prekine dobava energije;
– prepovedati nadaljnjo uporabo energetskih sistemov,
objektov, postrojev, napeljav in omrežij oziroma nadaljnje izvajanje takih del, ki ne ustrezajo tehničnim ali drugim predpisom,
in zaradi tega obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali
nevarnost, da utegne nastati večja materialna škoda;
– prepovedati nadaljnje upravljanje energetske naprave
delavcu, ki ni strokovno usposobljen v skladu s predpisi o strokovnem usposabljanju.
455. člen
(dolžnost zavezancev)
Pravne ali fizične osebe ali posameznik morajo energetskemu inšpektorju omogočiti oziroma zagotoviti nemoteno
izvrševanje inšpekcijskega nadzorstva, mu omogočiti vstop
v objekt ter dostop do energetskih naprav, omrežij, postrojev
in napeljav ter mu dati na razpolago vse zahtevane podatke,
tehnično dokumentacijo in druge listine in poročila.
456. člen
(obvestilo o izvršenem ukrepu)
Odgovorna oseba pravne ali fizične osebe ter posameznik
so dolžni energetsko inšpekcijo obvestiti o izvršitvi naloženih
ukrepov iz odločbe najkasneje v osmih dneh po preteku roka,
določenega za odpravo pomanjkljivosti.
457. člen
(obvestilo o nastopu okoliščin)
Odgovorna oseba pravne ali fizične osebe ter posameznik, ki upravlja energetske objekte, naprave, postroje ali napeljave, za katere je predpisan inšpekcijski nadzor po tem zakonu, mora takoj obvestiti energetsko inšpekcijo o poškodbah
in okvarah, ki imajo za posledico prekinitev oziroma omejitev
dobave energije ali če obstaja nevarnost za življenje in zdravje
ljudi ali nevarnost, da utegne nastati večja materialna škoda.
458. člen
(obvestilo o začetku gradnje in preizkusov)
Odgovorna oseba pravne ali fizične osebe ter posameznik, ki izvaja dela na energetskem objektu, napravi, napeljavi
oziroma postroju, mora energetski inšpekciji sporočiti datum
začetka gradnje, rekonstrukcije ali obnove ter datum začetka
funkcionalnih in zagonskih preizkusov na energetskih napravah, napeljavah, postrojih in objektih.
459. člen
(periodični pregledi)
Odgovorna oseba pravne ali fizične osebe ter posameznik, ki upravlja energetske objekte, naprave, postroje ali napeljave, mora zagotoviti izvedbo predpisanih periodičnih pregledov in preizkusov skladno s predpisi iz tretjega odstavka
32. člena tega zakona, ki urejajo periodične preglede za posamezno vrsto objekta, naprave, instalacij in omrežja.
460. člen
(pooblastila inšpektorjev pri nadzoru nad proizvodi,
povezanimi z energijo)
(1) Pri nadzoru izpolnjevanja zahtev okoljsko primerne
zasnove in energijskega označevanja proizvodov, povezanih
z energijo (v nadaljnjem besedilu: proizvod), imata energetski
inšpektor in inšpektor, pristojen za trg, poleg pooblastil po

Uradni list Republike Slovenije
zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, in zakonu, ki ureja tržno
inšpekcijo, še naslednja pooblastila:
– izvesti ustrezne preglede in preskuse proizvodov glede
skladnosti;
– v primeru dvoma o točnosti podatkov od dobavitelja
ali distributerja zahtevati, da se zagotovijo dokazila o točnosti
podatkov, ki jih vsebujejo nalepke in podatkovne kartice proizvodov;
– odrediti odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti;
– zahtevati potrebne informacije in vpogled v izdane listine o skladnosti ter tehnično dokumentacijo;
– brezplačno odvzemati vzorce proizvodov;
– prepovedati uporabo listin o skladnosti za neskladne
proizvode;
– zahtevati, da so proizvodi pravilno označeni;
– odrediti odstranitev nedovoljenih oznak in prepovedati
nedovoljeno rabo nalepke;
– do predložitve dokazil o skladnosti proizvoda ali izpolnjevanja zahtev iz prvega odstavka 327. člena ali prvega
odstavka 328. člena tega zakona prepovedati dajanje proizvoda na trg, omejiti njegovo dostopnost na trgu ali prepovedati
njegovo uporabo;
– prepovedati prikazovanje neskladnega proizvoda, dokler se ne označi z vidno navedbo, da proizvod ne bo dan v
promet ali uporabo, dokler se ne zagotovi njegova skladnost;
– odrediti odpravo ugotovljenih neskladnosti v primernem
časovnem obdobju, če se neskladnost nadaljuje, pa prepovedati dajanje proizvoda na trg, omejiti dostopnost proizvoda na
trgu ali prepovedati uporabo proizvoda;
– zahtevati, da se proizvodi opremijo s predpisanimi nalepkami in podatki, odrediti odstranitev nedovoljenih nalepk,
znakov, simbolov ali napisov;
– v času, ki je potreben za izvedbo pregledov in preskusov, začasno prepovedati dobavo, ponudbo dobave ali razstavljanje proizvodov, če obstaja utemeljen sum, da so ti proizvodi
neskladni s predpisi.
(2) Pri nadzoru izpolnjevanja zahtev okoljsko primerne zasnove iz 327. člena tega zakona in energijskega označevanja
proizvodov iz 328. člena tega zakona ima inšpektor, pristojen
za trg, poleg pooblastil po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor,
in zakonu, ki ureja tržno inšpekcijo, še pooblastilo za izrek
prepovedi zavajajočega oglaševanja.
(3) Če pristojni inšpekcijski organ ne razpolaga s potrebnim strokovnim znanjem ali opremo za odvzem in pregled ali
preskus vzorca, za izvedbo teh dejanj določi strokovnjaka ali
organizacijo, ki ima potrebno strokovno znanje. Šteje se, da
ima akreditirana organizacija potrebno strokovno znanje.
(4) Kadar pristojni inšpekcijski organ sprejme odločitev o
prepovedi ali omejitvi trgovanja ali uporabe proizvoda, ali odloči, da se proizvod umakne s trga, se priglasi zaščitna klavzula
skladno s predpisom, ki določa način mednarodne izmenjave
informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi. V obvestilu se navedejo razlogi za odločitev, in sicer:
– neizpolnjevanje zahtev izvedbenega predpisa;
– nepravilna uporaba harmoniziranih standardov;
– pomanjkljivosti v harmoniziranih standardih.
Te odločitve morajo biti dostopne javnosti.
(5) Ob prijavi fizične ali pravne osebe, v kateri je izkazana
verjetnost, da je proizvod na trgu ali v uporabi neskladen, je
inšpektor dolžan ukrepati skladno z ZIN.
461. člen
(posebnosti nadzora nad energetskimi izkaznicami ter poročili
o pregledu klimatskih in ogrevalnih naprav)
(1) Pristojni inšpektorat iz 451. člena tega zakona, je
dolžan inšpekcijski nadzor nad energetskimi izkaznicami ter
poročili o pregledu klimatskih in ogrevalnih naprav izvesti najkasneje v roku petih mesecev od prejema zahteve.
(2) Inšpektorat, pristojen za graditev, v primeru ugotovljenih nepravilnosti osebi, ki je izdala energetsko izkaznico, odredi
odpravo nepravilnosti ali izdajo nove energetske izkaznice.
(3) Kopijo zapisnika in odločbe pristojni inšpektorat iz
451. člena tega zakona posreduje ministrstvu, pristojnem za
energijo, ki lahko začne postopek iz 346. člena tega zakona.
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(4) Pristojni inšpektorat iz 451. člena tega zakona ministrstvu dvakrat letno poroča o izvajanju inšpekcijskega nadzora in
predlaga ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja.
Osmi del
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE
462. člen
(opredelitev infrastrukture)
(1) Energetsko infrastrukturo sestavljajo naslednji objekti,
naprave in omrežja:
– prenosno omrežje elektrike in prenosni sistem zemeljskega plina,
– distribucijski omrežje elektrike in distribucijski sistem
zemeljskega plina,
– sistem za UNP,
– sistem za proizvodnjo in skladiščenje zemeljskega plina,
– sistem za proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko
ogrevanje,
– sistem za distribucijo drugih energetskih plinov,
– sistem za proizvodnjo elektrike skupaj s priključkom na
prenosni ali distribucijski sistem.
(2) Objekti, naprave in omrežja iz prejšnjega odstavka se
štejejo za energetsko infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: infrastruktura) za oskrbo z elektriko, zemeljskim plinom in toploto.
(3) Določbe tega zakona o infrastrukturi se uporabljajo
tudi za stvarne in druge pravice na nepremičninah, potrebne
za gradnjo, rekonstrukcijo, obratovanje, nadzor in vzdrževanje
objektov, naprav in omrežij iz prvega odstavka tega člena.
(4) Infrastruktura za prenosno omrežje elektrike in prenosni
sistem zemeljskega plina, distribucijsko omrežje elektrike in distribucijski sistem zemeljskega plina, sistem za UNP in sistem za
distribucijo drugih energetskih plinov je gospodarska javna infrastruktura skladno z zakonom, ki ureja področje graditve objektov.
(5) Podrobneje predpiše vrste objektov, naprav, omrežij in
sistemov, ki sestavljajo infrastrukturo, ter način vodenja evidence
infrastrukture vlada, na predlog ministra, pristojnega za energijo.
463. člen
(gradnja in vzdrževanje)
(1) Infrastruktura mora biti načrtovana in grajena tako, da
ustreza zadnjemu stanju tehnike in je ekonomsko učinkovita,
vzdrževana pa mora biti tako, da zagotavlja optimalno tehnično
delovanje in je ekonomsko učinkovita.
(2) Lastnik objekta, naprave ali omrežja, ki sestavlja infrastrukturo, je dolžan stvari, ki sestavljajo to infrastrukturo, tekoče
in investicijsko vzdrževati in ustrezno škodno zavarovati.
(3) Z namenom zagotavljanja gospodarskih javnih služb
na področju energetike vlada z uredbo določi vrste vzdrževalnih del v javno korist na objektih, napravah in omrežjih, ki so
potrebni za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi
plini, ter način njihovega izvajanja, skladno z zakonom, ki ureja
področje graditve objektov.
464. člen
(izvajanje del na infrastrukturi v primeru izrednih dogodkov)
(1) Če je zaradi nesreče, poškodbe ali drugega izrednega
dogodka treba hitro izvedbo del in drugih ukrepov v zvezi z
zavarovanjem ali zagotovitvijo obratovanja infrastrukture, pa za
njihovo hitro in učinkovito izvedbo ni mogoče zagotoviti dostopa
v okviru pridobljenih služnosti v javno korist in drugih pravic na
nepremičninah, mora lastnik ali posestnik nepremičnine, preko
katere je potreben nujen začasni dostop do infrastrukture oziroma na kateri se nahaja infrastruktura, proti pravični odškodnini
dovoliti nujen začasni dostop do infrastrukture in izvajanje potrebnih del ter ukrepov. Nujno potreben začasni dostop je glede
na potrebe zavarovanja ali zagotovitve obratovanja infrastrukture treba izvesti na način, ki čim manj obremenjuje lastnika ali
posestnika nepremičnine in povzroča najmanjšo škodo.
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(2) Prejšnji odstavek ne daje investitorju v infrastrukturo
pravice graditi na tuji nepremičnini v smislu predpisov, ki urejajo
področje graditve objektov.
(3) Če lastnik ali posestnik ne dovoli začasnega dostopa
po prvem odstavku, mu energetski inšpektor z odločbo naloži,
naj začasni dostop dovoli, ter tudi določi trajanje, obseg in način
izvedbe tega dostopa.
(4) Če se lastnik ali posestnik in investitor ne dogovorita
o odškodnini, je investitor še pred odločitvijo o sporu dolžan
lastniku ali posestniku plačati nesporni del odškodnine v višini,
kot jo določi sodno zapriseženi cenilec.
465. člen
(smernice in soglasja pri poseganju v prostor)
(1) Operaterji prenosnih sistemov zemeljskega plina in
elektrooperater:
– sodelujejo z ministrstvom, pristojnim za energijo, pri
pripravi smernic in mnenj v postopku priprave prostorskih aktov
v skladu s predpisi, ki urejajo urejanje prostora in tem zakonom,
– če investitorji zaprosijo zanje, določajo projektne pogoje
pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in dajejo soglasja k projektnim rešitvam za načrtovane
posege na območju varovalnih pasov prenosnih in distribucijskih omrežij, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov, in
tem zakonom.
(2) Smernice, mnenja, projektni pogoji in soglasja k projektnim rešitvam se izdajo za načrtovanje in gradnjo v varovalnih in varstvenih pasovih sistemov elektrike in sistemov
zemeljskega plina.
(3) Operaterji prenosnih sistemov zemeljskega plina in
elektrooperater obveščajo ministrstvo, pristojno za energijo, o
projektnih pogojih iz druge alineje prvega odstavka tega člena, če so ti določeni za objekte s priključno električno močjo,
večjo od 10 MW ali letno porabo zemeljskega plina večjo od
5 milijonov Sm3.
466. člen
(smernice za občinske prostorske načrte)
Minister, pristojen za energijo, podrobneje predpiše obvezno vsebino smernic za občinske prostorske načrte in v njih
določi:
– pogoje in zahteve, ki se nanašajo na načrtovanje učinkovitega ogrevanja in hlajenja v naseljih,
– območja naselij, glede na faktor pozidanosti, kjer je
načrtovanje daljinskega ogrevanja in hlajenja obvezno.
467. člen
(javno pooblastilo za izdajanje smernic
in soglasij pri poseganju v prostor)
(1) Lokalna skupnost lahko z odlokom podeli javno pooblastilu distributerju, ki opravlja lokalno gospodarsko javno
službo na področju distribucije zemeljskega plina, toplote in
drugih energetskih plinov, da:
– daje v postopku priprave prostorskih aktov smernice in
mnenja na načrtovane prostorske ureditve skladno s predpisi
o urejanju prostora in s tem zakonom,
– če je zanje zaprošen, določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja
in daje soglasja k projektnim rešitvam za načrtovane posege v
območje varovalnih pasov omrežij, skladno z zakonom, ki ureja
graditev objektov, in tem zakonom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek v postopkih priprave
državnih prostorskih načrtov zastopa interese distributerja, ki
opravlja lokalno gospodarsko javno službo na področju distribucije zemeljskega plina, toplote in drugih energetskih plinov,
lokalna skupnost, ki je lokalni nosilec urejanja prostora na
območju, ki je zajeto v državnem prostorskem načrtu.
468. člen
(varovalni pas sistemov elektrike)
(1) Varovalni pas sistemov elektrike je zemljiški pas ob
elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se smejo graditi
drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na
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obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni
oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja.
(2) Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja
poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje
in znaša:
– za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 40 m;
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV
in 220 kV 10 m;
– za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 15 m;
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV
in 35 kV 3 m;
– za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti
od 1 kV do vključno 20 kV 10 m;
– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do
vključno 20 kV 1 m;
– za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV
1,5 m;
– za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 2 m.
(3) Pogoje, pod katerimi se smejo graditi drugi objekti,
naprave v varovalnem pasu sistemov elektrike, in pogoje, pod
katerimi se smejo izvajati dela na območju varovalnih pasov
sistemov elektrike, predpiše minister, pristojen za energijo.
469. člen
(varovalni in varnostni pas sistemov zemeljskega plina)
(1) Varovalni pas prenosnega sistema zemeljskega plina
je zemljiški pas, ki v širini 65 m poteka na vsaki strani plinovoda
prenosnega sistema, merjeno od njegove osi, ter zemljiški pas
65 m od ograje merilno-regulacijske postaje in ostalih objektov
prenosnega sistema, razen kompresorskih postaj. Varovalni
pas prenosnega sistema zemeljskega plina je tudi pas 100 m
od ograje kompresorske postaje. Varovalni pas distribucijskega
sistema zemeljskega plina pa je zemljiški pas, ki v širini 5 m
poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi.
(2) V varovalnem pasu sistema zemeljskega plina se
smejo načrtovati in graditi drugi objekti, naprave in napeljave
ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na varnost obratovanja
omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti
od plinovodov in objektov tega omrežja glede na njihovo vrsto
in namen.
(3) Če je zaradi graditve objekta, naprave ali napeljave
oziroma izvajanja drugih del v večji oddaljenosti od prenosnega sistema zemeljskega plina, kot je meja varovalnega pasu
prenosnega sistema iz prvega odstavka tega člena, potrebno
za zagotovitev sprejemljive stopnje tveganja na plinovodu ali
drugih delih prenosnega sistema izvesti dodatne varovalne posege oziroma ukrepe, jih je operater prenosnega sistema dolžan izvesti v okviru nalog izvajanja gospodarske javne službe
dejavnost operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina,
stroški teh posegov oziroma ukrepov pa so upravičeni stroški
izvajanja te javne službe.
(4) Varnostni pas prenosnega sistema zemeljskega plina
je zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda
prenosnega sistema, merjeno od njegove osi.
(5) V varnostnem pasu prenosnega sistema zemeljskega
plina se ne smejo načrtovati in graditi drugi objekti, naprave
in napeljave ter izvajati dela, razen če je to nujno potrebno
za gradnjo, rekonstrukcijo, obratovanje, nadzor ali vzdrževanje infrastrukture oziroma gospodarske javne infrastrukture po
predpisih o graditvi objektov, če investitor oziroma izvajalec
del pridobi soglasje operaterja tega prenosnega sistema pred
začetkom izvajanja del.
(6) Pogoje za posege na območju varovalnega pasu iz
prvega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za
energijo, upoštevaje nazivni tlak omrežja in premer plinovoda.
(7) Pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov in objektov sistema zemeljskega plina ter posebne
varnostne ukrepe, s katerimi se zagotovi povečana stopnja
varnosti obratovanja tega omrežja, predpiše minister, pristojen
za energijo.
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470. člen
(evidentiranje infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina,
toplote in drugih energetskih plinov)
(1) Operaterji ter distributer zemeljskega plina, toplote in
drugih energetskih plinov morajo zagotavljati evidenco infrastrukture, ki obsega geodetski kataster vodov in priključkov,
ter seznam evidence vgrajenih elementov in naprav v sistemu.
S tem je zagotovljena podpora varnemu in zanesljivemu obratovanju sistema. Operaterji in distributerji zemeljskega plina,
toplote in drugih energetskih plinov morajo poročati tudi v zbirni
kataster komunalne infrastrukture.
(2) Operaterji ter distributer zemeljskega plina, toplote in
drugih energetskih plinov so dolžni poročati o obsegu in lokaciji
infrastrukture koncedentu in v zbirni kataster komunalne infrastrukture na način, ki je določen s predpisom, ki ureja zbirni
kataster komunalne infrastrukture.
II. poglavje: RAZLASTITEV IN USTANOVITEV SLUŽNOSTI
V JAVNO KORIST
471. člen
(subsidiarna uporaba zakona)
Za vprašanja glede razlastitve in ustanovitve služnosti v
javno korist, ki niso posebej urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja razlastitev in omejitev lastninske
pravice v javno korist in določbe zakona, ki ureja umeščanje
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor.
472. člen
(določitev javne koristi)
(1) Gradnja in prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni
za prenos in distribucijo elektrike, zemeljskega plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini, sta v javno
korist in se zanju uporabljata prvi in tretji odstavek 93. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 –
popravek, 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C
in 80/10 – ZUPUDPP, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1).
(2) Gradnja in prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni
za proizvodnjo elektrike, skladišča zemeljskega plina, terminal
za utekočinjen zemeljski plin ali transport tekočih goriv po
vodih, sta v javno korist in se zanju uporablja četrti odstavek
93. člena ZUreP-1.
473. člen
(posebne določbe o razlastitvi in ustanovitvi služnosti
v javno korist)
(1) Če investitor v 30 dneh po vročitvi ponudbe za sklenitev pogodbe o pridobitvi lastninske pravice na nepremičninah
iz prejšnjega člena te pogodbe ne uspe skleniti, vloži država
oziroma lokalna skupnost oziroma operater, ki je izvajalec
obvezne gospodarske javne službe po tem zakonu, kot razlastitveni upravičenec na predlog investitorja nemudoma predlog
za razlastitev. Ponudba za sklenitev pogodbe mora vsebovati
cenitev sodno zapriseženega cenilca.
(2) Če je razlastitveni upravičenec operater, ki je izvajalec
obvezne gospodarske javne službe po tem zakonu, je pogodba
o odsvojitvi, obremenitvi ali najemu razlaščene nepremičnine,
ki je v nasprotju z namenom razlastitve, nična. Zaznamba te
prepovedi se vpiše v zemljiško knjigo po uradni dolžnosti.
(3) Če investitor v 30 dneh po vročitvi ponudbe za sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist na nepremičninah iz tega člena te pogodbe ne uspe skleniti, lahko
nemudoma vloži predlog za omejitev lastninske pravice. Ponudba za sklenitev pogodbe mora vsebovati cenitev sodno
zapriseženega cenilca.
(4) Ne glede na določbe drugih zakonov se pogodbe o
ustanovitvi služnosti v javno korist sklepajo za čas obratovanja
infrastrukture in v korist vsakokratnega operaterja posamezne
infrastrukture ali v korist gospodujočega zemljišča, katerega
lastnik je operater.
(5) Ne glede na 104. člen ZUreP-1, so postopki za omejitev lastninske pravice in za razlastitev po tem zakonu nujni, če
je javna korist izkazana skladno s tretjim odstavkom 93. člena
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ZUreP-1 in če razlastitveni upravičenec pri sodišču da v hrambo
znesek v višini ocenjene odškodnine za nepremičnino, ki je
predmet postopka razlastitve ali omejitve lastninske pravice, in
varščino v višini ene polovice ocenjene odškodnine za morebitno
drugo škodo po predpisih o razlastitvi, s čimer se šteje, da je
izpolnjen pogoj za prevzem posesti na razlaščeni nepremičnini.
Nujnosti postopkov ni treba posebej obrazložiti in utemeljiti.
(6) V notarskem zapisu ali zapisniku o prevzemu denarja
v hrambo mora biti določen rok hrambe zneska iz prejšnjega
odstavka do izpolnitve pogoja za izplačilo odškodnine ali najmanj
10 let, kar nastopi prej. Kot pogoj za izplačilo razlastitvenemu zavezancu ali drugi upravičeni osebi mora biti določena predložitev
sporazuma o odškodnini ali pravnomočne odločbe o razlastitvi.
(7) Ne glede na tretji odstavek 92. člena ZUreP-1 se v
postopku razlastitve ali omejitve lastninske pravice na nepremičninah na območju prostorskega akta za prostorske ureditve
državnega pomena ne ugotavlja, ali država razpolaga z drugo
ustrezno nepremičnino za dosego razlastitvenega namena ali
namena omejitve lastninske pravice.
(8) Ne glede na 100. člena ZUreP-1 se postopek razlastitve ali omejitve lastninske pravice na nepremičninah, ki so
potrebne za namene iz prvega ali drugega odstavka 472. člena
tega zakona, ne uvede z odločbo, temveč po prejemu popolne
zahteve za razlastitev ali omejitev lastninske pravice pristojni
organ izda sklep o začetku razlastitvenega postopka. Zoper ta
sklep ni pritožbe. Sklep o začetku postopka razlastitve se po
uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi.
(9) Za prenos lastninske pravice ali služnosti na razlaščeni nepremičnini na investitorja se ne uporabljajo predpisi,
ki urejajo prodajo stvarnega premoženja države.
474. člen
(lastninska pravica ali služnost v javno korist
po samem zakonu)
(1) Z dnem uveljavitve občinskega podrobnega prostorskega načrta, državnega prostorskega načrta v skladu s predpisi, ki urejajo urejanje prostora, je na nepremičninah, katerih
lastnik je Republika Slovenija ali lokalna skupnost in na katerih
je za namen iz prvega odstavka 472. člena tega zakona predvidena omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist,
vzpostavljena brezplačna služnost v javno korist za namen iz
prostorskega akta, razen za služnost na vodnih in priobalnih
zemljiščih v upravljanju ministrstva, pristojnega za vode, katere
plačilo se določi skladno z zakonom, ki ureja vode in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi.
(2) Če pridobi lastninsko pravico na nepremičnini iz prejšnjega odstavka Republika Slovenija ali lokalna skupnost po
uveljavitvi načrta iz prejšnjega odstavka, je služnost iz prejšnjega odstavka vzpostavljena z dnem pridobitve lastninske
pravice.
(3) Služnost iz prvega odstavka tega člena je vzpostavljena
za vode elektrike največ v širini varovalnega pasu za določeno
vrsto voda elektrike, kot je določen z 468. členom tega zakona
oziroma največ v obsegu območja sprejetega prostorskega akta.
Za sisteme zemeljskega plina in distribucijske vode toplote ali
drugega energetskega plina je služnost iz prvega odstavka tega
člena vzpostavljena največ v naslednjem obsegu:
– za prenosni vod zemeljskega plina 5 m od osi voda na
vsako stran;
– za distribucijski vod zemeljskega plina 2,5 m od osi voda
na vsako stran;
– za distribucijski vod toplote ali drugega energetskega
plina 1,5 m od osi voda na vsako stran.
(4) V času gradnje vodov iz prejšnjega odstavka je služnost iz prvega odstavka tega člena vzpostavljena v naslednjem obsegu:
– za vode elektrike največ v širini varovalnega pasu
za določeno vrsto voda elektrike ter obligacijska pravica za
gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini v širini
delovnega pasu;
– za prenosni vod zemeljskega plina 12 m od osi voda
na vsako stran;
– za distribucijski vod zemeljskega plina 6 m od osi voda
na vsako stran;
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– za distribucijski vod toplote ali drugega energetskega
plina 5 m od osi voda na vsako stran.
(5) Upravljavec nepremičnine v lasti Republike Slovenije
ali lokalne skupnosti in upravičenec služnosti v javno korist iz
prvega odstavka tega člena sta dolžna skleniti pogodbo, s katero ugotovita obseg služnosti iz prvega odstavka na določeni
nepremičnini oziroma nepremičninah, na vodnih in priobalnih
zemljiščih pa tudi plačilo za služnost, najkasneje do poteka 6
mesecev od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja za objekt
infrastrukture, za katerega je služnost v javno korist vzpostavljena. Če v tem roku pogodba ni sklenjena, lahko upravljavec
nepremičnine ali upravičenec služnosti zahteva, da sodišče s
sodbo nadomesti pogodbo.
(6) Ne glede na šesti odstavek 3. člena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), prvega odstavka 16.d člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10 – ORZSKZ16) in četrtega odstavka 13. člena
Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 97/10 in 40/12 – ZUJF) se odškodnina za služnost v javno korist za namen iz prvega odstavka 472. člena tega zakona
na zemljiščih v lasti države ali lokalne skupnosti ne plačuje.
(7) Investitor je dolžan vložiti predlog za vpis služnosti iz
prvega odstavka tega člena v zemljiško knjigo najkasneje v
24 mesecih od uveljavitve načrta iz prvega odstavka tega člena
ali od pridobitve lastninske pravice v smislu drugega odstavka
tega člena. Vpis v zemljiško knjigo nima oblikovalnega učinka.
(8) Določbe tega zakona o obsegu ustanovitve služnosti v
javno korist na zemljiščih v lasti Republike Slovenije ali lokalne
skupnosti se uporabljajo ne glede na določbe drugih zakonov
in predpisov, ki ta vprašanja za posamezne vrste zemljišč
urejajo drugače.
(9) Ne glede na peti odstavek tega člena se pogodba, s
katero se ugotovi obseg služnosti, ter določi znesek nadomestila za služnost na vodnih in priobalnih zemljiščih v upravljanju
ministrstva, pristojnega za vode, sklene neposredno po dokončnosti vodnega soglasja, po zakonu, ki ureja vode.
(10) Ne glede na sedmi odstavek tega člena in tretji odstavek 475. člena tega zakona je investitor predlog za vpis služnosti
na vodnih in priobalnih zemljiščih v upravljanju ministrstva, pristojnega za vode, dolžan vložiti po sklenitvi pogodbe iz prejšnjega odstavka. Pravica graditi na vodnih in priobalnih zemljiščih
v upravljanju ministrstva, pristojnega za vode, je izkazana z
vknjiženo služnostjo v javno korist v zemljiški knjigi oziroma s
predložitvijo sklenjene in notarsko overjene pogodbe o služnosti
ter kopije predloga za vpis pogodbe v zemljiško knjigo, s podatkom o zemljiškoknjižni plombi, pod katero se vodi predlog.
475. člen
(gradnja infrastrukture)
(1) Kot dokazilo pravice graditi sisteme električne energije
z nazivno napetostjo 110 kV in več ali prenosne sisteme zemeljskega plina se poleg dokazil po Zakonu o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odločba US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr in 110/13) štejejo tudi naslednje listine:
– notarsko overjena pogodba in zemljiškoknjižno dovolilo
o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne pravice na določeni nepremičnini, in sicer največ do širine varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij iz drugega odstavka 468. člena tega
zakona ali nepremičnini, ki je v območju državnega prostorskega načrta oziroma varnostnega pasu prenosnega sistema
zemeljskega plina iz tretjega odstavka 469. člena tega zakona;
– potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki
po Zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 56/92
– odločba US, 13/93 – odločba US, 31/93, 24/95 – odločba
US, 20/97 – odločba US, 23/97 – odločba US, 65/98, 76/98 –
odločba US, 66/00 – obvezna razlaga, 66/00, 11/01 – odločba
US, 54/04 – ZDoh in 18/05 – odločba US);
– potrdilo pristojnega sodišča, da niso dokončani zapuščinski postopki po Zakonu o dedovanju (Uradni list SRS,
št. 15/76 in 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odločba US, 117/00 – odločba US, 67/01, 83/01 – OZ in 73/04 –
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ZN) oziroma po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev
(Uradni list RS, št. 70/95 in 54/99 – odločba US);
– historični izpisek iz zemljiške knjige, da je bila nepremičnina vknjižena na agrarne skupnosti, oziroma potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki vračanja premoženja
po Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi
njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94,
69/95, 22/97, 97/98 – odločba US, 56/99, 72/00 in 51/04 – odločba US), ali zemljiškoknjižni izpisek, da je nepremičnina v
lasti agrarne skupnosti ali vaške skupnosti;
– potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki
vračanja premoženja po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS,
št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo);
– zemljiškoknjižni izpisek, da je nepremičnina vknjižena
kot javno dobro;
– potrdilo pristojnega organa, da je vložen predlog za
razglasitev lastnika nepremičnine za mrtvega ali da je začet
postopek za dokazovanje smrti na podlagi predpisov, ki urejajo
nepravdni postopek;
– sklep pristojnega upravnega organa iz osmega odstavka 473. člena tega zakona o uvedbi postopka razlastitve
oziroma potrdilo, da je začet postopek za pridobitev služnosti
v javno korist.
(2) Po končanju vsakega izmed postopkov iz prejšnjega
odstavka, izvede investitor infrastrukture z lastniki nepremičnin
postopek za pridobitev služnosti v javno korist ali lastninske
oziroma stavbne pravice v javno korist v skladu s tem zakonom
in s predpisi, ki urejajo razlastitev.
(3) V primerih iz prvega odstavka 474. člena tega zakona se v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja šteje, da
je pravica graditi izkazana že s samo uveljavitvijo državnega
prostorskega načrta oziroma občinskega podrobnega prostorskega načrta, v primerih iz drugega odstavka 474. člena tega
zakona pa z dnem pridobitve lastninske pravice države oziroma
lokalne skupnosti.
476. člen
(agrarne operacije)
(1) Investitor ali lastnik infrastrukture pa tudi operater, kadar
ni lastnik infrastrukture, je stranka v postopku agrarnih operacij (na
primer komasacije, melioracije ali arondacije), če se kateri izmed
teh postopkov začne izvajati na območju, ki je s prostorskim aktom, v skladu s predpisi, ki urejajo načrtovanje prostorskih ureditev
državnega pomena, predvideno kot območje gradnje infrastrukture, ali je na tem območju zgrajena infrastruktura.
(2) Če investitor infrastrukture pred začetkom postopka
ene izmed agrarnih operacij z lastniki zemljišč še nima sklenjene ustrezne pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist
ali pogodbe o pridobitvi lastninske pravice, pridobi to pravico
z upravno odločbo, ki se izda pri izvajanju agrarne operacije.
(3) Obstoječe služnosti v javno korist se z odločbo iz
prejšnjega odstavka določijo na istem mestu in v enakem
obsegu na morebitnih novo oblikovanih zemljiških parcelah,
pri čemer imetniku te služnosti ni treba plačati odškodnine za
novo določeno služnost.
(4) Organ, ki vodi agrarno operacijo, mora upoštevati državni
prostorski načrt in izvesti agrarno operacijo tako, da bo zagotovil
investitorju infrastrukture pridobitev ustrezne pravice graditi.
(5) Kot dokazilo o pravici graditi po 56. členu ZGO-1 se na
območju, kjer se izvajajo agrarne operacije, šteje tudi odločba
upravnega organa iz drugega odstavka tega člena, ki vsebuje
zemljiškoknjižno dovolilo, ali potrdilo upravnega organa, da je
uveden postopek ene izmed agrarnih operacij.
(6) Investitor infrastrukture lahko začne, nadaljuje ali dokonča gradnjo infrastrukture ne glede na to, da je uveden in še
ni pravnomočno končan postopek ene izmed agrarnih operacij.
477. člen
(skrbnik za poseben primer)
(1) Če investitor infrastrukture za namen sklenitve pogodbe o služnosti v javno korist ali o pridobitvi lastninske ali
stavbne pravice v javno korist ne uspe pridobiti podatkov iz
javnih evidenc, ker ti podatki ne obstajajo oziroma organi, ki
vodijo javne evidence s podatkom ne razpolagajo, centru za
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socialno delo posreduje predlog za postavitev skrbnika za
poseben primer.
(2) Center za socialno delo v 60 dneh imenuje skrbnika za
poseben primer, ki z investitorjem infrastrukture sklene ustrezno pogodbo o ustanovitvi služnosti v javno korist ali pogodbo
o pridobitvi lastninske ali stavbne pravice v javno korist.
Deveti del
DRUGE SKUPNE DOLOČBE
I. poglavje: POSEBNE DOLOČBE O IZVRŠBI IN STEČAJU
NAD IZVAJALCI ENERGETSKIH DEJAVNOSTI
1. oddelek: Izvršba
478. člen
(predmeti, izvzeti iz izvršbe)
(1) Objekti, naprave in omrežja energetske infrastrukture,
ki so nujno potrebni za opravljanje gospodarske javne službe
po tem zakonu, razen objektov za proizvodnjo elektrike ali zemeljskega plina v lasti fizičnih oseb in pravnih oseb, v katerih
Republika Slovenija nima neposrednega ali posrednega lastniškega deleža, ne morejo biti predmet izvršbe.
(2) Izvzetje iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru, če
se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve iz naslova posojila, s
katerim je bil predmet kupljen, oziroma posojila, danega za
razvoj dejavnosti javne službe, ter v primeru, kadar se vodi izvršba zaradi poplačila terjatve, ki je bila zavarovana s pogodbeno
zastavno pravico na tem predmetu.
2. oddelek: Stečaj
479. člen
(izvzetje iz stečajnih postopkov za koncesionarje
in javna podjetja)
(1) Nad družbami v 100 % lasti Republike Slovenije ali
lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s tem zakonom podeljeno
koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe, ter nad javnimi podjetji v lasti države ali lokalne skupnosti, ki opravljajo
gospodarsko javno službo po tem zakonu, ni mogoče uvesti
stečajnega postopka v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORFZPPIPP21-1, 87/11, 23/12
– odločba US in 47/13).
(2) Za obveznosti pravnih oseb iz prejšnjega odstavka
odgovarjajo subsidiarno njihovi ustanovitelji.
480. člen
(posebna pravila o prodaji premoženja v stečaju)
Energetska infrastruktura in premoženjske pravice, ki so
kot celota nujno potrebne za opravljanje gospodarske javne
službe po tem zakonu, se v stečaju lahko prodajo samo kot
poslovna celota.
481. člen
(predkupna pravica v stečaju)
(1) Če je stečajni dolžnik pravna ali fizična oseba, ki ne
opravlja gospodarske javne službe, ima izvajalec gospodarske
javne službe predkupno pravico pri prodaji premoženja kot
poslovne celote v stečajnem postopku ter pri prodaji v stečaju
energetska infrastrukture in premoženjske pravice, ki sestavlja
infrastrukturo po tem zakonu.
(2) Predkupna pravica izvajalca gospodarske javne službe se nanaša tudi na zemljišča, ki so del stečajne mase in na
njih stojijo objekti, naprave ali napeljave izvajalca gospodarske
javne službe.
(3) Kadar je stečajni dolžnik izvajalec gospodarske javne
službe po tem zakonu na temelju koncesije gradnje ali koncesije
storitev, način prodaje premoženja iz prejšnjega člena in predkupna pravica po tem členu ne posegata v izločitveno pravico
koncedenta po zakonu, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
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(4) Predkupna pravica izvajalca gospodarske javne službe iz prvega in drugega odstavka tega člena se uveljavi v
skladu s predpisi, ki urejajo uveljavljanje zakonitih predkupnih
pravic v stečajnem postopku.
482. člen
(posebna pravila o nadaljevanju poslovanja
stečajnega dolžnika)
(1) Ne glede na predpise, ki urejajo poslovanje stečajnega dolžnika po začetku stečajnega postopka, je stečajnemu
dolžniku, ki je izvajalec gospodarske javne službe ali ki po
pooblastilu izvajalca gospodarske javne službe opravlja naloge
gospodarske javne službe, dovoljeno nadaljevanje opravljanja
dejavnosti javne službene ali opravljanje drugih poslov, ki so
nujno potrebni za nemoteno opravljanje gospodarske javne
službe v skladu s 317. členom Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 87/11, 23/12 – odločba
US in 47/13).
(2) Stečajni upravitelj mora v primeru iz prejšnjega odstavka poskrbeti, da se opravljanje nalog gospodarske javne službe
zagotovi v neokrnjenem obsegu.
II. poglavje: POSEBNE DOLOČBE O STAVKI
PRI IZVAJALCIH ENERGETSKIH DEJAVNOSTI
483. člen
(določba o omejitvi pravice do stavke
v energetskih dejavnostih)
Pravica do stavke delavcev pri delodajalcih iz 484. in
485. člena tega zakona se lahko uveljavi pod pogojem, da
se zagotovi minimum delovnega procesa, v skladu s 484. in
485. členom tega zakona.
484. člen
(omejitev stavke pri izvajalcih gospodarske javne službe)
(1) Delavci so pri delodajalcih, ki opravljajo gospodarsko
javno službo po tem zakonu, dolžni med stavko opravljati dela
in naloge, ki so nujno potrebni za to, da je zagotovljena obratovalna pripravljenost objektov, omrežij in naprav, kot je predpisana za nedelje, praznike in druge dela proste dneve. Dela in
naloge ter način njihovega opravljanja med stavko podrobneje
določi vlada z uredbo.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka so delavci dolžni opravljati pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili poslovodnega organa. Če o tem ni doseženo soglasje med delavci, ki
sodelujejo v stavki, poslovodni organ s sklepom določi delavce,
ki so med stavko dolžni opravljati naloge v skladu s prejšnjim
odstavkom.
(3) Obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena
veljajo tudi za delavce pri delodajalcu, na katerega je izvajalec
gospodarske javne službe prenesel opravljanje nalog s področja gospodarske javne službe.
485. člen
(omejitev stavke pri dobaviteljih sistemskih storitev)
Delavci pri delodajalcu, ki operaterju dobavlja sistemske
storitve, so dolžni med stavko zagotavljati stalno pripravljenost
ter opravljati dela in naloge, ki so nujno potrebne za to, da je
v okviru prevzetih pogodbenih obveznosti delodajalca zagotovljena zanesljiva in pravočasna izvedba ustreznih sistemskih
storitev, ki jih za vodenje sistema potrebuje operater.
Deseti del
TRANSPORT OGLJIKOVEGA DIOKSIDA
486. člen
(transport ogljikovega dioksida)
Na območju Republike Slovenije je omogočen transport
zajetega ogljikovega dioksida po cevnih prenosnih transportnih
omrežjih (v nadaljevanju: transportno omrežje).
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487. člen
(pogoji za transport ogljikovega dioksida)
(1) Transport zajetega ogljikovega dioksida po transportnem omrežju na območju Republike Slovenije je mogoč pod
naslednjimi pogoji:
a) podjetje pred izvajanjem prenosa ali predelave ogljikovega dioksida za transport prijavi svojo dejavnost agenciji;
b) dostop do prenosnega transportnega omrežja ali predelave ogljikovega dioksida se mora izvajati transparentno in
nediskriminatorno. Pri tem je treba upoštevati:
– tehnične in druge zmogljivosti transportnih omrežij in
postrojenj, ki so ali bodo na voljo,
– usklajenost tehničnih specifikacij,
– delež s predpisi določenega obveznega zmanjšanja
ogljikovega dioksida uporabnika transportnega omrežja,
– potrebo po upoštevanju potreb lastnika, upravljavca in
ostalih uporabnikov transportnega omrežja, skladišča ali predelave ogljikovega dioksida, ki jih to zadeva.
(2) Pravna ali fizična oseba, ki upravlja transportno
omrežje (v nadaljnjem besedilu: upravljavec transportnega
omrežja) lahko zavrne transport ogljikovega dioksida po transportnih omrežij na podlagi utemeljenih razlogov v primeru pomanjkanja zmogljivosti transportnega omrežja. V tem primeru
izvede analizo možnih ukrepov za zagotovitev zmogljivosti. V
primeru ekonomske upravičenosti ukrepa ali financiranja s strani zavrnjenega uporabnika upravljavec transportnega omrežja
poveča zmogljivost transportnega omrežja.
488. člen
(spori glede dostopa do omrežja ogljikovega dioksida)
(1) V primeru spora glede dostopa do omrežja odloča
agencija, pri čemer upošteva število zainteresiranih odjemalcev
za transport. Pri tem lahko od strank zahteva vse podatke, ki
so nujno potrebni za rešitev spora.
(2) V primeru čezmejnih sporov glede dostopa do omrežja
ogljikovega dioksida agencija sodeluje s pristojnimi organi v
drugih državah.
(3) Agencija enkrat letno do 1. julija poroča vladi o zahtevah za dostop in sporih s področja dostopa do transportnega
omrežja.
Enajsti del
KAZENSKE DOLOČBE
489. člen
(prekrški za prvi del zakona)
(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če ne posreduje podatkov, zahtevanih
s predpisom iz drugega odstavka 32. člena tega zakona.
(2) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
490. člen
(prekrški za drugi del zakona)
(1) Z globo do 10 % letnega prometa v predhodnem
poslovnem letu se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je
operater ali vertikalno integrirano podjetje, če:
– ravna v nasprotju z 61. členom tega zakona;
– ne ravna v skladu s 66. členom tega zakona.
(2) Z globo od 5.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 15.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
– uporabnikom sistema ne zagotovi dostopa do prenosnega sistema elektrike pod nediskriminatornimi pogoji (8. točka
drugega odstavka 54. člena tega zakona);
– ne obvesti agencije v skladu s prvim, drugim in tretjim
odstavkom 65. člena tega zakona;
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– ravna v nasprotju z izvršljivo odločbo agencije o odpravi
kršitev iz tretjega odstavka 66. člena tega zakona;
– za opravljanje dejavnosti, ki je po tem zakonu gospodarska javna služba, ne pridobi pravice njenega opravljanja (55.,
81. in 99. člen tega zakona);
– distribucijskemu operaterju ne omogoči neposrednega
in stalnega dostopa do vseh podatkov, ki jih uporablja in jih
pridobiva za potrebe izvajanja prenesenih nalog, kot določa
četrti odstavek 78. člena tega zakona;
– pri vodenju računovodskih izkazov ravna v nasprotju s
109. členom tega zakona;
– nima sprejetih in objavljenih aktov v skladu s 144. členom
tega zakona;
– ne obvesti agencije v skladu s prvim, drugim in tretjim
odstavkom 187. člena tega zakona.
(4) Z globo od 15.000 do 150.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(5) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
(6) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
– ne zagotovi zasilne dobave elektrike na zahtevo odjemalca v skladu z drugim odstavkom 44. člena tega zakona;
– ne posreduje podatkov o spremenjeni ceni v skladu z
tretjim odstavkom 46. člena tega zakona;
– končnim odjemalcem elektrike ne pošlje energetskega
kontrolnega seznama v skladu s predpisom iz drugega odstavka 47. člena tega zakona;
– sprejme splošne pogodbene pogoje, katerih vsebina je v
nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom 48. člena tega zakona;
– na svoji spletni strani ne objavi splošnih pogodbenih pogojev in informacij o veljavnih cenah in tarifah za gospodinjske
odjemalce ter za male poslovne odjemalce v skladu s petim
odstavkom 48. člena tega zakona;
– določi ali spremeni splošne pogodbene pogoje o dobavi elektrike gospodinjskim odjemalcem ali malim poslovnim
odjemalcem v nasprotju s petim oziroma šestim odstavkom
48. člena tega zakona;
– zaračunava pavšalne stroške poslovanja dobavitelja v
nasprotju z desetim odstavkom 48. člena tega zakona;
– ne imenuje osebe za sprejem in obravnavo pritožb
gospodinjskih odjemalcev v zvezi z dobavo elektrike ali zemeljskega plina, skladno z drugim in tretjim odstavkom 50. člena
tega zakona;
– ne zagotovi gospodinjskim odjemalcem informacij skladno s četrtim odstavkom 50. člena tega zakona;
– ne objavi pravil iz osmega odstavka 50. člena tega
zakona;
– ne zagotovi zadostnih sredstev za delovanje imenovane
osebe oziroma oseb skladno z devetim odstavkom 50. člena
tega zakona;
– ne sodeluje na izravnalnem trgu na način, kot je to določeno s predpisom iz druge alineje četrtega odstavka 97. člena
tega zakona;
– ne predloži letnega poročila zaradi javne objave na
način, ki ga določa zakon, ki ureja gospodarske družbe (prvi in
drugi odstavek 108. člena tega zakona);
– ne predloži agenciji letnega poročila v rokih iz tretjega
odstavka 108. člena tega zakona;
– energetski objekti, naprave in napeljave pravne osebe
ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih normativov in standardov
ter drugih pogojev, s katerimi se zagotavlja tehnična varnost
obratovanja energetskih postrojev (145. člen tega zakona);
– brez soglasja operaterja na njegovo omrežje priključi
svoje objekte, naprave in napeljave oziroma omogoči priključitev drugih objektov, naprav in napeljav (147. člen tega zakona);
– o začasnem odklopu ne obvesti odjemalca (tretji odstavek 150. člena tega zakona);
– ne priključi v roku 24 ur na svoje stroške odjemalca
energije iz omrežja, kadar se ugotovi, da je bil neutemeljeno
odklopljen (drugi odstavek 154. člena tega zakona);
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 156. člena tega
zakona;
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– drugim udeležencem na trgu z elektriko skladno z drugim odstavkom 78. člena tega zakona ne da na razpolago podatkov v skladu s splošnim aktom agencije iz tretjega odstavka
156. člena tega zakona.
(7) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(8) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
šestega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
(9) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz šestnajste alineje šestega odstavka
tega člena.
(10) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
– ob priključitvi na sistem ne obvesti odjemalca o njegovih
pravicah iz tretjega odstavka 39. člena tega zakona;
– ne omogoči končnemu odjemalcu elektrike, da zamenja
dobavitelja v roku iz drugega odstavka 40. člena tega zakona;
– v roku ne pošlje zaključnega računa končnemu odjemalcu elektrike, ki je zamenjal dobavitelja (četrti odstavek 40. člena
tega zakona);
– ne obvešča končnih odjemalcev elektrike periodično o
njihovi porabi (prvi odstavek 41. člena tega zakona);
– dostop do podatkov o porabi elektrike zaračuna v nasprotju s tretjim odstavkom 41. člena tega zakona;
– končnim odjemalcem elektrike ali drugim osebam, ki
zahtevi za dostop do podatkov o porabi energije predložijo pooblastilo končnega odjemalca, ne omogoči dostopa do podatkov
o porabi v skladu z 41. členom tega zakona;
– na izdanih računih za dobavljeno elektriko končnim
odjemalcem ne prikaže podatkov iz prvega odstavka 42. člena
tega zakona;
– pogodba o dobavi elektrike ne vsebuje vseh minimalnih
sestavin iz drugega odstavka 48. člena tega zakona.
(11) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(12) Z globo od 100 do 500 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz desetega
odstavka tega člena.
491. člen
(prekrški za tretji del zakona)
(1) Z globo do 10 % letnega prometa v predhodnem poslovnem letu se kaznuje za prekršek podjetje plinskega gospodarstva, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 183. členom tega zakona;
– ne ravna v skladu s 188. členom tega zakona;
– ravna v nasprotju s 194. členom tega zakona;
– pri zagotavljanju dostopa do prenosnega sistema zemeljskega plina diskriminira v korist povezanega podjetja, v
nasprotju s c) točko drugega odstavka 190. člena.
(2) Z globo od 5.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe,
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 15.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
– za opravljanje dejavnosti, ki je po tem zakonu gospodarska javna služba, ne pridobi pravice opravljanja te dejavnosti
(177., 216. člen tega zakona);
– pri vodenju računovodskih izkazov ravna v nasprotju s
235. členom tega zakona;
– uporabnikom sistema ne zagotovi dostopa do prenosnega sistema zemeljskega plina pod objektivnimi in nediskriminatornimi pogoji (četrti odstavek 238. člena tega zakona).
(4) Z globo od 15.000 do 150.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
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(5) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(6) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
– energetski objekti, naprave in napeljave pravne osebe
ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih normativov in standardov ter drugih pogojev, s katerimi se zagotavlja tehnična varnost obratovanja energetskih postrojev (tretji in četrti odstavek
32. člena in 269. člen tega zakona);
– končnim odjemalcem zemeljskega plina ne pošlje energetskega kontrolnega seznama v skladu s predpisom iz drugega odstavka 165. člena tega zakona;
– ne posreduje podatkov za delovanje skupne kontaktne
točke v skladu s tretjim odstavkom 171. člena tega zakona;
– sprejme splošne pogodbene pogoje, katerih vsebina
je v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom 172. člena tega
zakona;
– na svoji spletni strani ne objavi splošnih pogodbenih pogojev in informacij o veljavnih cenah in tarifah za gospodinjske
odjemalce in za male poslovne odjemalce zemeljskega plina v
skladu s petim odstavkom 172. člena tega zakona;
– določi ali spremeni splošne pogodbene pogoje o dobavi
zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem oziroma malim
poslovnim odjemalcem v nasprotju s petim oziroma šestim
odstavkom 172. člena tega zakona;
– zaračunava pavšalne stroške poslovanja dobavitelja v
nasprotju z desetim odstavkom 172. člena tega zakona;
– ne objavi pravil iz osmega odstavka 175. člena tega
zakona;
– ne zagotovi zadostnih sredstev za delovanje imenovane
osebe oziroma oseb skladno z devetim odstavkom 175. člena
tega zakona;
– ne imenuje osebe za sprejem in obravnavo pritožb
gospodinjskih odjemalcev v zvezi z dobavo elektrike ali zemeljskega plina, skladno s 175. členom tega zakona;
– ne zagotovi gospodinjskim odjemalcem informacij skladno s 175. členom tega zakona;
– ne predloži letnega poročila zaradi javne objave na
način, ki ga določa zakon, ki ureja gospodarske družbe (prvi in
drugi odstavek 234. člena tega zakona);
– ne predloži agenciji letnega poročila v rokih iz tretjega
odstavka 234. člena tega zakona;
– nima sprejetih in objavljenih aktov v skladu z 268. členom
tega zakona;
– o začasnem odklopu ne obvesti odjemalca (tretji odstavek 273. člena tega zakona);
– ne omogoči izdaje enotnega računa v skladu s prvim
odstavkom 249. člena tega zakona;
– brez soglasja operaterja na njegovo omrežje priključi
svoje objekte, naprave in napeljave oziroma omogoči priključitev drugih objektov, naprav in napeljav (270. člen tega zakona);
– ne priključi v roku 24 ur na svoje stroške odjemalca
energije iz omrežja, kadar se ugotovi, da je bil neutemeljeno
odklopljen (četrti odstavek 276. člena tega zakona);
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 280. člena tega
zakona;
– drugim udeležencem na trgu z zemeljskim plinom skladno z drugim odstavkom 216. člena tega zakona ne da na razpolago podatkov v skladu s splošnim aktom agencije iz tretjega
odstavka 280. člena tega zakona.
(7) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(8) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
šestega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(9) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz sedemnajste alineje sedmega odstavka
tega člena.
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(10) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
– ne omogoči končnemu odjemalcu zemeljskega plina,
da zamenja dobavitelja v roku iz tretjega odstavka 162. člena
tega zakona;
– stroške za menjavo dobavitelja zemeljskega plina zaračuna v nasprotju s tretjim odstavkom 162. člena tega zakona;
– v roku ne pošlje zaključnega računa končnemu odjemalcu, ki je zamenjal dobavitelja (šesti odstavek 162. člena
tega zakona);
– ne obvešča odjemalcev periodično o njihovi porabi (prvi
odstavek 163. člena tega zakona);
– ne obvesti končnega odjemalca o njegovi porabi in o
značilnostih te porabe, če je odjemalec to zahteval (prvi odstavek 163. člena tega zakona);
– končnemu odjemalcu zemeljskega plina ali drugi osebi,
ki zahtevi za dostop do podatkov o porabi energije predloži
soglasje tega odjemalca, ne omogoči dostopa do podatkov o
porabi (drugi odstavek 163. člena tega zakona;
– stroške obvestila o porabi zemeljskega plina in o značilnostih te porabe zaračuna v nasprotju s tretjim odstavkom
163. člena tega zakona;
– pogodba o dobavi zemeljskega plina ne vsebuje vseh
minimalnih sestavin iz drugega odstavka 172. člena tega zakona.
(11) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(12) Z globo od 100 do 500 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz desetega
odstavka tega člena.
492. člen
(prekrški za četrti del zakona)
(1) Z globo od 15.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če pri vodenju računovodskih izkazov
ravna v nasprotju s 305. členom tega zakona.
(2) Z globo od 15.000 do 150.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
– ne zagotovi meritev iz 291. člena tega zakona;
– v roku ne izvrši predpisanega ukrepa zaradi zagotavljanja zanesljive oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini, ki
ga določi predpis iz drugega odstavka 294. člena tega zakona;
– nima sprejetih, potrjenih in objavljenih aktov v skladu z
297. členom tega zakona;
– nima vzpostavljenega sistema za nadzor obratovanja
distribucijskega sistema skladno z 298. členom tega zakona;
– cene za dobavo toplote za daljinsko ogrevanje ne določi v skladu z metodologijo agencije iz drugega odstavka
299. člena tega zakona;
– predhodno ne pridobi soglasja agencije na izhodiščno
ceno ali na spremembo izhodiščne cene za dobavo toplote za
daljinsko ogrevanje (302. člen tega zakona);
– brez soglasja distributerja na njegov zaključeni distribucijski sistem priključi svoje objekte, naprave in napeljave oziroma omogoči priključitev drugih objektov, naprav in napeljav
(306. člen tega zakona);
– začasnem odklopu ne obvesti odjemalca (tretji odstavek
307. člena tega zakona);
– ne priključi v roku 24 ur na svoje stroške odjemalca
energije iz omrežja, kadar se ugotovi, da je bil neutemeljeno
odklopljen (drugi odstavek 309. člena tega zakona);
– ne posreduje podatkov, zahtevanih s predpisom iz
311. člena tega zakona.
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(5) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(6) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
četrtega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(7) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– kot odjemalec, ki odjema toploto v delu stavbe ali v stavbi
preko skupnega odjemnega mesta več odjemalcev ali več stavb,
ne sporoči distributerjem podatkov po 292. členu tega zakona;
– ne pripravi ali seznani odjemalcev s splošnimi pogodbenimi pogoji v skladu s petim odstavkom 297. člena tega zakona;
– v roku ne obvesti agencije o spremembi cene za dobavo
toplote za daljinsko ogrevanje (četrti odstavek 299. člena tega
zakona).
(8) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(9) Z globo od 100 do 500 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz sedmega odstavka
tega člena ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(10) Z globo od 50 do 400 eurov se kaznuje posameznik,
ki stori prekršek iz prve alineje sedmega odstavka tega člena.
493. člen
(prekrški za peti del zakona)
(1) Z globo od 15.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
– ne zbira sredstev in jih ne nakazuje Eko skladu skladno
s 317. in 323. členom tega zakona;
– ne dosega prihrankov energije pri končnih odjemalcih
skladno s 318. členom tega zakona;
– ne da na trg biogoriv ali drugih obnovljivih virov energije
skladno s 380. členom tega zakona.
(2) Z globo od 15.000 do 150.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
– ne poroča agenciji skladno s 321. členom tega zakona;
– izdeluje energetske preglede, ki niso skladni z metodologijo iz drugega odstavka 354. člena tega zakona;
– ne izvede energetskega pregleda skladno s tretjim odstavkom 354. člena tega zakona;
– ne meri in obračunava energije skladno s 355. členom
tega zakona;
– ne obvešča končnih odjemalcev skladno s 358. členom
tega zakona;
– na prodajnem mestu ne označi goriva skladno s
381. členom tega zakona;
– ne obvesti agencije o vseh spremembah na proizvodni
napravi, ki lahko vplivajo na veljavnost deklaracije (peti odstavek 365. člena tega zakona);
– pri pripravi razvojnega načrta ne upošteva prednostno
potrebne krepitve omrežja, da bi bilo mogoče izvesti priključek
proizvodne naprave na obnovljive vire ali priključek, ki proizvaja
električno energijo v soproizvodnji z visokim izkoristkom prej
kot v petih letih od prve investitorjeve vloge za soglasje za
priključitev (369. člen tega zakona);
– investitorjem v proizvodne naprave za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov oziroma s soproizvodnjo z visokim
izkoristkom, ki se želijo vključiti v omrežje, ne priskrbi zahtevane celovite in potrebne informacije (prvi odstavek 371. člena
tega zakona).
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(5) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(6) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
četrtega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(7) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz druge ali sedme alineje četrtega
odstavka tega člena.
(8) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto skladno s prvim odstavkom 336. člena tega zakona;
– ne zagotovi rednega pregleda klimatskega sistema
(337. člen tega zakona);
– ne zagotovi rednega pregleda ogrevalnega sistema
(338. člen tega zakona).
(9) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(10) Z globo od 100 do 500 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz osmega
odstavka tega člena.
(11) Z globo v višini 1.000 eurov se za prekršek kaznuje
izdajatelj, ki ravna v nasprotju s 340. členom tega zakona.
(12) Z globo v višini 300 eurov se za prekršek kaznuje
lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji
ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred
sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne
energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela
skladno s 334. členom tega zakona.
(13) Z globo v višini 1.000 eurov se za prekršek kaznuje
upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, če v stavbah
s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti
ali uporabi javnega sektorja, ne namesti veljavne energetske
izkaznice na vidno mesto skladno s 336. členom tega zakona.
(14) Z globo v višini 300 eurov se za prekršek kaznuje
lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če:
– v stavbi ali delu stavbe, v katerem je vgrajen klimatski
sistem z izhodno močjo nad 12 kW, ne zagotovi rednih pregledov klimatskih sistemov skladno s 337. členom tega zakona;
– v stavbi ali delu stavbe, v katerem je vgrajen ogrevalni
sistem z določeno močjo, ki jo je predpisal minister, ne zagotovi
rednih pregledov ogrevalnih sistemov skladno s 338. členom
tega zakona.
(15) Z globo v višini 250 eurov se za prekršek kaznuje
lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju
in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne
zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki
energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe
iz energetske izkaznice skladno s 334. členom tega zakona.
(16) Z globo 200 eurov se kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, ki ne zagotovi merjenja porabe toplote
posamezne stavb (prvi odstavek 356. člena tega zakona).
(17) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek dobavitelj toplote iz omrežja ali upravljavec skupne kotlovnice, če:
– stroškov za porabo toplote posamezne stavbe ne obračunava na podlagi meritev porabe toplote posameznih stavb
(tretji odstavek 357. člena tega zakona);
– v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj
štirimi posameznimi deli ne obračunava stroškov toplote po dejanski porabi za vsak njen posamezni del skladno s predpisom
iz tretjega odstavka 357. člena tega zakona.
(18) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec
delitve stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah in drugih
stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki ravna v nasprotju
s predpisom iz tretjega odstavka 357. člena tega zakona.
(19) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec
obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah in
drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki ravna
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v nasprotju s predpisom iz tretjega odstavka 357. člena tega
zakona.
(20) Z globo 100 do 500 eurov se za prekršek iz šestnajstega do devetnajstega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.
(21) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek lastnik posameznega dela stavbe, če ne vgradi merilnih naprav v skladu
s prvim odstavkom 357. člena tega zakona.
494. člen
(prekrški za peti del zakona, s področja energijskih nalepk
in okoljsko primerne zasnove proizvodov)
(1) Z globo od 5.000 do 20.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, z globo od 3.000 do 10.000 eurov pa
se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če je v zvezi z opravljanjem
dejavnosti kot dobavitelj dal na trg oziroma začel uporabljati
proizvod, povezan z energijo, in:
– proizvod ni skladen s predpisanimi tehničnimi zahtevami
za okoljsko primerno zasnovo proizvodov (prva alineja prvega
odstavka 327. člena tega zakona);
– ne naredi ocene skladnosti proizvoda (druga alineja
prvega odstavka 327. člena tega zakona);
– ne izda izjave Evropske unije o skladnosti (tretja alineja
prvega odstavka 327. člena tega zakona);
– ne izdela oziroma ne hrani tehnične dokumentacije na
predpisan način (četrta alineja prvega odstavka in drugi odstavek 327. člena tega zakona);
– ne zagotovi informacij za končne uporabnike v slovenskem jeziku (šesta alineja prvega odstavka 327. člena tega
zakona);
– ne zagotovi tehnične dokumentacije nadzornemu organu (četrti odstavek 327. člena tega zakona);
– označi proizvod z znakom, ki uporabnike zavaja glede
skladnosti (peti odstavek 327. člena tega zakona).
(2) Z globo od 500 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot dobavitelj ne označi proizvoda z znakom skladnosti
CE (peta alineja prvega odstavka 327. člena tega zakona).
(3) Z globo od 250 do 500 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi z
opravljanjem dejavnosti kot dobavitelj stori prekršek iz prvega
in drugega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, z globo od 1.000 do 3.000 eurov pa se
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot distributer ali uporabnik proizvoda:
– ne zagotovi informacij za končne uporabnike v slovenskem jeziku (šesta alineja prvega odstavka 327. člena tega
zakona);
– ne zagotovi tehnične dokumentacije nadzornemu organu (četrti odstavek 327. člena tega zakona).
(5) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi z
opravljanjem dejavnosti kot distributer ali uporabnik stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(6) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma z globo od 2.000 do 5.000 eurov
se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če je v zvezi z opravljanjem
dejavnosti kot dobavitelj dal na trg oziroma začel uporabljati
proizvod in:
– ne zagotovi izvedbe merilnih postopkov (prva alineja
prvega odstavka 328. člena tega zakona);
– ne opremi proizvodov z nalepko in podatkovno kartico
(druga alineja prvega odstavka 328. člena tega zakona);
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– ne zagotovi pravilne oblike in vsebine nalepke ter podatkovne kartice proizvoda (drugi odstavek 328. člena tega zakona);
– ne izdela ali ne hrani tehnične dokumentacije, ki zadostuje za oceno točnosti podatkov na nalepki in podatkovni kartici proizvoda (tretja alineja prvega odstavka in tretji odstavek
328. člena tega zakona).
(7) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi
z opravljanjem dejavnosti kot dobavitelji oziroma distributer:
– trgovcem brezplačno ne zagotovi potrebne nalepke
in podatkov s podatkovne kartice proizvoda (četrti odstavek
328. člena tega zakona);
– na poziv nadzornega organa ne priskrbi potrebne dokumentacije, iz katere je razvidna pravilnost podatkov na nalepki
in podatkovni kartici proizvoda (peti odstavek 328. člena tega
zakona).
(8) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z
opravljanjem dejavnosti kot dobavitelj oziroma distributer stori
prekršek iz šestega ali sedmega odstavka tega člena.
(9) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma z globo od 800 do 1.500 eurov
se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi z opravljanjem
dejavnosti kot dobavitelj, distributer ali trgovec:
– pri prodaji, razstavljanju ali dajanju proizvoda v najem
končnemu uporabniku ne zagotovi nalepke ali podatkov, navedenih na nalepki in podatkovni kartici proizvoda, v slovenskem
jeziku (drugi in šesti odstavek 328. člena tega zakona);
– oglašuje proizvode brez navajanja predpisanih podatkov ali podatke navaja na neustrezen način (sedmi odstavek
328. člena tega zakona);
– pri oglaševanju navaja netočne podatke glede energijske učinkovitosti oziroma skuša prikriti bistvene podatke (deveti
odstavek 328. člena tega zakona);
– proizvode opremi z drugimi nalepkami, znaki, simboli
ali napisi, ki niso skladni, če tako prikazovanje lahko zmede
končne uporabnike v zvezi s porabo energije ali drugih bistvenih virov med uporabo (osmi odstavek 328. člena tega zakona).
(10) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z
opravljanjem dejavnosti kot dobavitelj, distributer ali trgovec
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
495. člen
(prekrški za šesti del zakona)
(1) Z globo do 1 % letnega prometa v predhodnem poslovnem letu se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
če ne ravna v skladu z drugim odstavkom 432. člena tega zakona.
(2) Z globo od 15.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če ravna v nasprotju s 444. členom
tega zakona.
(3) Z globo od 15.000 do 150.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.
496. člen
(prekrški za sedmi del zakona)
(1) Z globo od 15.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
– prepreči energetskemu inšpektorju opraviti naloge inšpekcijskega nadzora ali mu jih ne omogoči opraviti ali mu noče
dati potrebnih podatkov (455. člen tega zakona);
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– ne obvesti energetske inšpekcije o nastalih poškodbah
in okvarah (457. člen tega zakona);
– ne opravi predpisanega periodičnega pregleda oziroma
preizkusa (459. člen tega zakona).
(2) Z globo od 15.000 do 150.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
– energetske inšpekcije ne obvesti pravočasno o izvedbi
ukrepov (456. člen tega zakona);
– ne obvesti energetske inšpekcije o datumu začetka
gradnje, rekonstrukcije ali obnove ter datumu začetka funkcionalnih in zagonskih preskusov na energetskih napravah,
napeljavah in postrojih (458. člen tega zakona).
(6) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(7) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
petega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(8) Z globo od 50 do 400 eurov se kaznuje posameznik,
ki stori prekršek iz petega odstavka tega člena.
497. člen
(prekrški za deseti del zakona)
(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če ne prijavi izvajanja prenosa ali predelave ogljikovega dioksida skladno z a) točko prvega odstavka
487. člena tega zakona.
(2) Z globo od 3.000 do 100.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
498. člen
(prekrški za kršitve določb Uredbe (ES) št. 714/2009)
(1) Z globo od 30.000 do 100.000 eurov se kaznuje za
prekršek sistemski operater električne energije oziroma operater prenosnega sistema zemeljskega plina, če:
– ne določi transparentnih cen v skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe (ES) št. 714/2009;
– ne obravnava enakopravno udeležencev na trgu pri
odpravljanju težav s prezasedenostjo omrežja v skladu s prvim
odstavkom 16. člena Uredbe (ES) št. 714/2009;
– če ne omejuje transakcij le v izrednih okoliščinah v skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe (ES) št. 714/2009.
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba operaterja prenosnega sistema
oziroma sistemskega operaterja, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo od 20.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek sistemski operater električne energije oziroma operater
prenosnega sistema zemeljskega plina, če:
– ne vzpostavi načina za usklajevanje in izmenjavo in
formacij v skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe (ES)
št. 714/2009;
– ne objavi informacij v skladu z drugim odstavkom
15. člena Uredbe (ES) št. 714/2009;
– ne objavi ocene razpoložljivih zmogljivosti v skladu s
tretjim odstavkom 15. člena Uredbe (ES) št. 714/2009;
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– ne da na voljo najvišje možne zmogljivosti povezovalnih
daljnovodov v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe
(ES) št. 714/2009;
– ne da na trg dodeljene zmogljivosti, ki ni bila uporabljena v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe (ES)
št. 714/2009;
– ne združi vseh zahtev po prenosni zmogljivosti v nasprotni smeri v skladu s petim odstavkom 16. člena Uredbe
(ES) št. 714/2009.
(4) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba operaterja prenosnega sistema
oziroma sistemskega operaterja, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
499. člen
(prekrški za kršitve določb Uredbe (ES) št. 715/2009)
(1) Z globo od 30.000 do 100.000 eurov se kaznuje za
prekršek operater prenosnega sistema, ki:
– ne uporablja tarif, ki jih je potrdila agencija v skladu s
prvim odstavkom 13. člena Uredbe (ES) št. 715/2009;
– ne nudi storitve vsem uporabnikom omrežja brez diskriminacije v skladu z a) točko prvega odstavka 14. člena Uredbe
(ES) št. 715/2009;
– ne upošteva tržne vrednosti storitve v pogodbah o
prenosu v skladu z drugim odstavkom 14. člena Uredbe (ES)
št. 715/2009;
– zahteva jamstva, ki predstavljajo neupravičeno oviro
za vstop na trg ali so diskriminatorna, nepregledna ali nesorazmerna v skladu s tretjim odstavkom 14. člena Uredbe (ES)
št. 715/2009;
– udeležencem na trgu ne zagotovi največje možne zmogljivosti v skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe (ES)
št. 715/2009;
– ne objavi in ne izvaja nediskriminatornih in preglednih
postopkov upravljanja prezasedenosti v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe (ES) št. 715/2009;
– ne uporabi nediskriminatornih in preglednih mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti v primeru fizične prezasedenosti v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe (ES)
št. 715/2009;
– ne oblikuje pravil za izravnavo odstopanj na pošten,
nediskriminatoren in pregleden način na podlagi objektivnih
meril v skladu s prvim odstavkom 21. člena Uredbe (ES)
št. 715/2009;
– ne obračunava odstopanja v skladu s tretjim odstavkom
21. člena Uredbe (ES) št. 715/2009;
– ne pripravi usklajene pogodbe o prenosu ter ne razvije
postopkov na primernem trgu za spodbujanje sekundarnega trgovanja z zmogljivostmi ter ne prizna prenosa primarnih
pravic do zmogljivosti v skladu z 22. členom Uredbe (ES)
št. 715/2009.
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba operaterja prenosnega sistema, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 20.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka operater prenosnega sistema, če:
– določa tarife, ki ovirajo trgovanje (drugi odstavek
13. člena Uredbe (ES) št. 715/2009);
– ne nudi zagotovljene in prekinljive storitve dostopa do
omrežja v skladu z b) točko prvega odstavka 14. člena Uredbe
(ES) št. 715/2009;
– ne nudi uporabnikom omrežja dolgoročne in kratkoročne storitve dostopa do omrežja v skladu s c) točko prvega
odstavka 14. člena Uredbe (ES) št. 715/2009;
– ne objavi ali ne izvaja nediskriminatornih in preglednih
mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti v skladu z drugim
odstavkom 16. člena Uredbe (ES) št. 715/2009;
– ne objavi podrobnih informacij glede storitev in pogojev
za pridobitev dejanskega dostopa do omrežja v skladu s prvim
odstavkom 18. člena Uredbe (ES) št. 715/2009;
– ne objavi primerne in podrobne informacije o oblikovanju in strukturi tarif v skladu z drugim odstavkom 18. člena
Uredbe (ES) št. 715/2009;
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– ne objavi informacije o tehničnih, pogodbenih in razpoložljivih zmogljivostih za relevantne točke sistema v skladu s
tretjim odstavkom 18. člena Uredbe (ES) št. 715/2009;
– ne razkrije zahtevanih informacij na smiseln, količinsko
jasen, dostopen in nediskriminatoren način v skladu s petim
odstavkom 18. člena Uredbe (ES) št. 715/2009;
– ne objavi podrobnih predhodnih in naknadnih informacij o ponudbi in povpraševanju v skladu s šestim odstavkom
18. člena Uredbe (ES) št. 715/2009.
(4) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba operaterja prenosnega sistema oziroma
sistemskega operaterja, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
500. člen
(prekrški za kršitve določb Uredbe (EU) št. 994/2010)
(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se kaznuje za
prekršek podjetje plinskega gospodarstva, ki je pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– v rokih ali po vsebini ne izvede ukrepov, ki jih podjetjem
plinskega gospodarstva skladno z (b), (c) in (d) točko prvega
odstavka 5. člena Uredbe (EU) št. 994/2010 nalaga veljavni
nacionalni ali skupni preventivni načrt ukrepov;
– v roku ne izpolni obveznosti iz petega odstavka 6. člena
Uredbe (EU) št. 994/2010;
– v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena Uredbe (EU)
št. 994/2010 ne pošlje v roku agenciji predloga oziroma zahteve iz a) oziroma b) točke prvega odstavka 7. člena Uredbe
(EU) št. 994/2010;
– ne zagotovi standarda oskrbe z zemeljskim plinom
zaščitenim odjemalcem skladno s prvim odstavkom 8. člena
Uredbe (EU) št. 994/2010 ali ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe (EU) št. 994/2010;
– v rokih ali po vsebini ne izvede ukrepov, ki jih podjetjem plinskega gospodarstva skladno z 10. členom Uredbe (EU)
št. 994/2010 nalaga Načrt za izredne razmere, sprejet na podlagi
Uredbe (EU) 994/2010, ali v rokih in po vsebini ne izvede ukrepov,
ki jih tem podjetjem naloži pristojni organ ali drugo pristojno podjetje skladno s pooblastili iz Načrta za izredne razmere;
– v izrednih razmerah pristojnemu organu dnevno ne
zagotavljajo vsaj informacij, v skladu z drugim odstavkom
13. člena Uredbe (EU) št. 994/10, o:
a) dnevni napovedi povpraševanja in ponudbe zemeljskega plina za naslednje tri dni;
b) dnevnem pretoku plina na vseh čezmejnih vstopnih in
izstopnih točkah ter na vseh točkah, ki omrežje povezujejo s
proizvodnim obratom, skladiščem ali terminalom za UZP;
c) obdobju, izraženem v dnevih, ko se predvideva, da je
mogoče zagotoviti oskrbo s plinom zaščitenim odjemalcem.
(2) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
501. člen
(prekrški za kršitve določb Uredbe (EU) št. 1227/2011)
(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost če:
– uporabi notranje informacije o veleprodajnem energetskem proizvodu v nasprotju z a) točko prvega odstavka 3. člena
Uredbe (EU) št. 1227/2011;
– razkrije notranje informacije kateri koli drugi osebi v
nasprotju z b) točko prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU)
št. 1227/2011;
– na podlagi notranje informacije kateri koli drugi osebi
priporoči sklenitev posla v nasprotju s c) točko prvega odstavka
3. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011 ali jo k temu napelje;
– ne objavi notranjih informacij, ki se nanašajo nanj ali
na z njim povezane osebe v skladu s 4. členom Uredbe (EU)
št. 1227/2011;
– sklepa kakršen koli posel ali izdaja kakršna koli naročila
za trgovanje ali razširja informacije na način, ki pomeni ali bi
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lahko pomenil tržno manipulacijo v nasprotju s 5. členom Uredbe (EU) št. 1227/2011;
– ACER ne predloži evidence o transakcijah, povezanih
z veleprodajnimi energetskimi trgi, v skladu s prvim odstavkom
8. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011;
– pred sklepanjem transakcij, o katerih mora poročati,
transakcij ne prijavi agenciji v skladu z 9. členom Uredbe (EU)
št. 1227/2011 ali nemudoma ne obvesti agencije o spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v register udeležencev iz sedmega odstavka 435. člena tega zakona.
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje
fizična oseba, ki stori prekršek iz prve, druge in tretje alineje
prvega odstavka tega člena.
502. člen
(globa, izrečena v hitrem postopku)
Za prekrške iz tega zakona, kjer je globa določena v
razponu, se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem
zakonom.
Dvanajsti del
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
503. člen
(usklajenost LEK)
LEK, ki so bili sprejeti do uveljavitve tega zakona, predstavljajo LEK v skladu s tem zakonom in jih ni potrebno spreminjati.
504. člen
(rok za uskladitev prostorskih aktov in skladnost projektne
dokumentacije glede načina ogrevanja)
(1) Lokalne skupnosti uskladijo svoje prostorske akte z
LEK v dveh letih po sprejetju LEK.
(2) Do uskladitve občinskih prostorskih aktov z LEK se
šteje, da je projektna dokumentacija glede načina ogrevanja
skladna z določbami občinskih prostorskih aktov:
– če objekt leži znotraj območja odločitve lokalne skupnosti iz osmega odstavka 29. člena tega zakona in je predviden
način ogrevanja objekta skladen s to odločitvijo,
– če objekt leži zunaj območja odločitve lokalne skupnosti
iz osmega odstavka 29. člena tega zakona oziroma območje ni
določeno in je predviden način ogrevanja skladen s predpisom
o učinkoviti rabi energije v stavbah.
505. člen
(akcijski načrt energetske učinkovitosti)
Vlada akcijski načrt energetske učinkovitosti za obdobje do
leta 2020 iz 27. člena tega zakona sprejme do 30. aprila 2014.
506. člen
(akcijski načrt za obnovljive vire energije)
(1) Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje
2010–2020, ki je bil sprejet pred uveljavitvijo tega zakona se
šteje za akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje do
leta 2020 iz 28. člena tega zakona.
(2) Vlada prvo poročilo iz sedmega odstavka 28. člena
tega zakona pripravi do 31. decembra 2015.
507. člen
(pogodba o dobavi elektrike)
(1) Če gospodinjski ali mali poslovni odjemalec ob uveljavitvi tega zakona nima sklenjene pogodbe o dobavi elektrike v
pisni ali elektronski obliki, se šteje, da ima sklenjeno pogodbo
o dobavi za nedoločen čas skladno z 48. členom tega zakona,
dobavitelj elektrike pa jo je dolžan skleniti v pisni ali elektronski
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obliki na zahtevo gospodinjskega ali malega poslovnega odjemalca oziroma ob prvi spremembi pogodbe.
(2) Dobavitelj je dolžan na zahtevo gospodinjskega ali
malega poslovnega odjemalca, ki ob uveljavitvi tega zakona že
imajo sklenjeno pogodbo o dobavi elektrike v pisni ali elektronski obliki, uskladiti vsebino pogodbe z 48. členom tega zakona.
508. člen
(pogodba o uporabi sistema)
Če končni odjemalec ob uveljavitvi tega zakona nima
sklenjene pogodbe o dostopu do distribucijskega sistema elektrike v pisni ali elektronski obliki, se šteje, da ima sklenjeno pogodbo o uporabi sistema za nedoločen čas, skladno s
114. členom tega zakona, distribucijski operater pa jo je dolžan
skleniti v pisni ali elektronski obliki na zahtevo končnega odjemalca ali ob prvi spremembi pogodbe.
509. člen
(izvajalci gospodarske javne službe)
(1) Elektroenergetsko podjetje, ki na dan uveljavitve tega
zakona opravlja dejavnost sistemskega operaterja prenosnega
omrežja električne energije, nadaljuje opravljanje dejavnosti
sistemskega operaterja v skladu s tem zakonom.
(2) Elektroenergetsko podjetje, ki na dan uveljavitve tega
zakona opravlja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo, nadaljuje opravljanje
dejavnosti distribucijskega operaterja v skladu s tem zakonom.
(3) Podjetje, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja
dejavnost organizatorja trga z električno energijo, nadaljuje
opravljanje dejavnosti operaterja trga z elektriko v skladu s
tem zakonom.
510. člen
(uskladitev sistemskega operaterja električne energije)
(1) Vlada mora v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona sprejeti koncesijski akt in na podlagi izdane odločbe o
podelitvi koncesije z družbo ELES, d. o. o., kot koncesionarjem,
skleniti koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne
službe dejavnost sistemskega operaterja električne energije.
(2) Do sklenitve koncesijske pogodbe gospodarska družba iz prejšnjega odstavka izvaja gospodarsko javno službo na
način, kot jo je izvajala do uveljavitve tega zakona.
511. člen
(ukrepi za zagotovitev lastniške ločitve)
Z dnem uveljavitve tega zakona se za kapitalsko naložbo
države v družbah ELES, d. o. o., SODO, d. o. o., in Borzen,
d. o. o., preneha uporabljati Zakon o Slovenskem državnem
holdingu (Uradni list RS, št. 105/12 in 39/13). Pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji na podlagi kapitalske
naložbe v teh družbah, z dnem uveljavitve tega zakona izvršuje
vlada. Za spremljanje naložb je pristojno ministrstvo, pristojno
za energijo.
512. člen
(prenos 110 kilovoltnega operaterja)
Gospodarske družbe, ki imajo v lasti visokonapetostno
110 kilovoltno prenosno omrežje, so dolžne v treh letih od uveljavitve tega zakona s pogodbo odplačno prenesti lastnino in
druge obligacijske ali stvarne pravice na omrežju, določenem z
uredbo iz četrtega odstavka 35. člena tega zakona.
513. člen
(začetek uporabe določb o omrežnini za elektriko)
(1) Določbe 116. do 119. člena in 132. do 138. člena tega
zakona se začnejo uporabljati za določitev omrežnine in določitev tarife ter tarifnih postavk prvega regulativnega obdobja
po izteku regulativnega obdobja, ki teče na dan uveljavitve
tega zakona.
(2) Če je ob uveljavitvi tega zakona do konca regulativnega obdobja, ki teče na dan uveljavitve tega zakona, manj kot
eno leto, se to regulativno obdobje podaljša za eno leto tako,
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da se za to leto podaljšanja uporabljajo upravičeni stroški,
omrežnina in tarifne postavke, kot so bili določeni za zadnje
leto tega regulativnega obdobja.
(3) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega
člena se glede omrežnine in odločanja o upravičenih stroških
uporablja Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska
omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Uradni
list RS, št. 81/12 in 47/13).
(4) Agencija mora najkasneje do 31. avgusta 2015 sprejeti
metodologijo za določitev regulativnega okvira iz 116. člena
tega zakona in metodologijo za obračunavanje omrežnine iz
132. člena tega zakona.
514. člen
(ureditev statusa zaprtega distribucijskega sistema)
Lastniki distribucijskih omrežij morajo za pridobitev statusa zaprtega distribucijskega sistema po 90. členu tega zakona,
podati vlogo agenciji v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Agencija mora o vlogah odločiti v treh mesecih od njihovega
prejema.
515. člen
(ureditev najemnih razmerij z lastniki distribucijskih omrežij)
Distribucijski operater je dolžan v enem letu od dneva
uveljavitve tega zakona z lastniki distribucijskih omrežij z javnim značajem, ki niso vložili vloge za pridobitev statusa zaprtega distribucijskega sistema iz 90. člena tega zakona, skleniti
pogodbe iz prvega odstavka 82. člena tega zakona.
516. člen
(financiranje gospodarske javne službe dejavnost operaterja
trga z elektriko)
Vlada sprejme uredbo iz četrtega odstavka 98. člena tega
zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
517. člen
(vzpostavitev skupne kontaktne točke na področju elektrike
in zemeljskega plina)
Agencija mora najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona vzpostaviti skupno kontaktno točko na področju
elektrike iz 46. člena tega zakona in na področju zemeljskega
plina iz 171. člena tega zakona.
518. člen
(razveljavitev in podaljšanje uporabe splošnih aktov
za izvrševanje javnih pooblastil na področju elektrike)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil:
– Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje
električne energije (Uradni list RS, št. 71/12),
– Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije
iz prenosnega omrežja Slovenije (Uradni list RS, št. 18/13),
– Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (Uradni list RS, št. 41/11),
– Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije
iz distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS,
št. 126/07 in 1/08 – popr.),
– Pravila o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih
prenosnih zmogljivosti z dne 28. 5. 2013, sprejeta s strani
sistemskega operaterja in objavljena na njegovi spletni strani,
– Pravila za delovanje organiziranega trga z električno
energijo (Uradni list RS, št. 98/09 in 97/11),
– Pravila za izvajanje izravnalnega trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 73/12),
– Pravila za delovanje centra za podpore (Uradni list RS,
št. 86/09).
(2) Splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do uveljavitve splošni aktov za
izvrševanje javnih pooblastil, izdanih na podlagi tega zakona.
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519. člen
(razveljavitev in podaljšanje uporabe splošnih aktov
za izvrševanje javnih pooblastil na področju zemeljskega
plina in toplote)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
naslednji splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, ki se
uporabljajo do uveljavitve splošni aktov za izvrševanje javnih
pooblastil, izdanih na podlagi tega zakona:
– Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega
plina (Uradni list RS, št. 89/05);
– Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 89/05);
– Pravila za evidentiranje sklenjenih pogodb za oskrbo z
zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 49/09);
– Pravila za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim
plinom (Uradni list RS, št. 23/11 in 31/11 – popr.);
– Pravila za obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 23/11);
– Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009
o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (Uradni list RS,
št. 68/12 in 80/13).
(2) Splošni akti, izdani s strani sistemskih operaterjev
distribucijskega omrežja zemeljskega plina ali sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja toplote na podlagi drugega
odstavka 32. člena, četrtega odstavka 40. člena, tretjega in
petega odstavka 70. člena ter 97. člena Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08,
22/10, 37/11 – odločba US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L) z dnem
uveljavitve tega zakona prenehajo veljati, uporabljajo pa se
do uveljavitve novih splošnih aktov, izdanih na podlagi tega
zakona.
520. člen
(pogodba o dobavi zemeljskega plina)
(1) Če gospodinjski ali mali poslovni odjemalec ob uveljavitvi tega zakona nima sklenjene pogodbe o dobavi zemeljskega plina v pisni ali elektronski obliki, se šteje, da ima pod
pogoji iz 172. člena tega zakona sklenjeno pogodbo o dobavi
zemeljskega plina za nedoločen čas.
(2) Dobavitelj zemeljskega plina je dolžan skleniti pogodbo o dobavi zemeljskega plina z gospodinjskim ali malim
poslovnim odjemalcem v pisni ali elektronski obliki na zahtevo
gospodinjskega ali malega poslovnega odjemalca ali ob prvi
spremembi pogodbe iz prejšnjega odstavka.
(3) Dobavitelj je dolžan na zahtevo gospodinjskega ali
malega poslovnega odjemalca, ki ob uveljavitvi tega zakona
že imajo sklenjeno pogodbo o dobavi zemeljskega plina v pisni
ali elektronski obliki, uskladiti vsebino pogodbe s 172. členom
tega zakona.
521. člen
(postopek dodeljevanja zmogljivosti in pogodbe o dostopu)
(1) Do uveljavitve postopkov dodeljevanja zmogljivosti v
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2009, mora operater prenosnega
sistema za letne in večletne zmogljivosti na vstopnih točkah v
Republiko Slovenijo in izstopnih točkah iz Republike Slovenije
uvesti način razdelitve prenosnih zmogljivosti z dražbo. Operater prenosnega sistema na pravila za razdelitev zmogljivosti
pridobi soglasje agencije.
(2) Šteje se, da imajo uporabniki prenosnega sistema, ki
imajo z dnem uveljavitve tega zakona z operaterjem prenosnega sistema sklenjeno pogodbo o dostopu, sklenjene pogodbe o
prenosu za vsako vstopno točko in za vsako izstopno točko iz
prenosnega sistema v obsegu in pod pogoji sklenjene pogodbe
o dostopu. Če ima oseba, ki hkrati opravlja dejavnost dobave
zemeljskega plina in dejavnost operaterja distribucijskega sistema, sklenjeno pogodbo o dostopu do prenosnega sistema
po prejšnjem stavku, se šteje, da ima sklenjeno pogodbo o
prenosu na vstopni točki kot dobavitelj in na izstopni točki, kjer
je priključen distribucijski sistem, kot operater distribucijskega
sistema.
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522. člen
(stanje prenosnih in distribucijskih sistemov)
Plinovodi in drugi deli prenosnega ali distribucijskega sistema, ne glede na njihovo tlačno stopnjo in namen, za katere je
bilo izdano gradbeno dovoljenje pred uveljavitvijo tega zakona,
se štejejo za sestavni del prenosnega ali distribucijskega sistema, katerega del so ob uveljavitvi tega zakona.
523. člen
(ekonomska ocena uvajanja naprednih merilnih sistemov)
Ekonomsko oceno uvajanja naprednih merilnih sistemov
iz 174. člena tega zakona mora agencija izvesti v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
524. člen
(povezani distribucijski sistemi zemeljskega plina
in določitev tarifnih postavk omrežnine)
(1) Obstoječi distribucijski sistemi zemeljskega plina, ki
so priključeni na drug distribucijski sistem zemeljskega plina
morajo pridobiti soglasje agencije v skladu z šestim odstavkom 216. člena tega zakona v 18 mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
(2) Operater distribucijskega sistema sprejme enoten akt
o določitvi tarifnih postavk omrežnine iz sedmega odstavka
216. člena tega zakona za regulativno obdobje, ki sledi regulativnemu obdobju, ki teče na dan uveljavitve tega zakona.
525. člen
(uskladitev statusa obstoječih zaokroženih
gospodarskih kompleksov)
Obstoječi zaokroženi gospodarski kompleksi iz 73. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba US, 10/12 in
94/12 – ZDoh-2L) se morajo uskladiti z 226. do 233. členom
tega zakona najkasneje v 18 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
526. člen
(rok za izdajo splošnih aktov agencije na področju
zemeljskega plina)
(1) Določbe 250. do 254. člena ter 256. in 257. člena
tega zakona se začnejo uporabljati za določitev regulativnega
okvira in določitev tarife ter tarifnih postavk prvega regulativnega obdobja po izteku regulativnega obdobja, ki teče na dan
uveljavitve tega zakona.
(2) Če je ob uveljavitvi tega zakona do konca regulativnega obdobja, ki teče na dan uveljavitve tega zakona, manj kot
eno leto in operater sistema ni podal zahteve za izdajo soglasja
k regulativnemu okviru, se to regulativno obdobje podaljša za
eno leto tako, da se za to leto podaljšanja uporabljajo upravičeni stroški in omrežnina, kot so bili določeni za zadnje leto tega
regulativnega obdobja.
(3) Če je ob uveljavitvi tega zakona do konca regulativnega obdobja, ki teče na dan uveljavitve tega zakona, manj kot
eno leto in je operater sistema podal zahtevo za izdajo soglasja
k regulativnemu okviru, se za to regulativno obdobje za določitev regulativnega okvira in določitev tarife ter tarifnih postavk
uporabljajo predpisi, določeni v četrtem odstavku tega člena.
(4) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega
člena se glede omrežnine in odločanja o upravičenih stroških
uporabljajo:
– Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih
za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 59/10, 109/10 in 7/11);
– Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za
prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12,
64/12 in 47/13);
– Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih
za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12 in 64/12);
– Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12,
64/12 in 66/13).
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(5) Agencija mora najkasneje do 31. marca 2015 sprejeti
metodologijo za določitev regulativnega okvira iz 250. člena tega
zakona in metodologijo za obračunavanje omrežnine iz 256. člena
tega zakona, ki se nanašata na operaterja distribucijskega sistema z zemeljskim plinom. Splošna akta iz tega odstavka, ki se
nanašata na operaterja prenosnega sistema z zemeljskim plinom
mora agencija sprejeti najkasneje do 31. marca 2016.
527. člen
(prehodne določbe za zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom)
Do uveljavitve Načrta preventivnih ukrepov in Načrta za
izredne razmere iz Uredbe (EU) 994/2010 se uporabljajo četrti in
peti odstavek 32.č člena, 32.d člen, 32.e člen, 32.f člen ter tretja
do osma alineja prvega odstavka 112. člena in drugi odstavek
112. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba US,
10/12 in 94/12 – ZDoh-2L) in Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 8/07).
528. člen
(opravljanje tržne distribucije)
(1) Distributerji, ki ob uveljavitvi tega zakona opravljajo dejavnost daljinskega ogrevanja ali oskrbo z drugimi energetskimi plini
iz distribucijskega omrežja kot tržno dejavnost na podlagi drugega
odstavka 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba US,
10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), nadaljujejo opravljanje te dejavnosti
kot tržne distribucije skladno s tem zakonom.
(2) Distributerji, ki izvajajo distribucijo toplote ali drugih
energetskih plinov ob uveljavitvi tega zakona in ne izvajajo gospodarske javne službe ali dejavnost daljinskega ogrevanja ali
oskrbo z drugimi energetskimi plini iz distribucijskega omrežja
po prejšnjem odstavku, nadaljujejo opravljanje distribucije kot
tržne distribucije skladno s tem zakonom, če pridobijo soglasje
lokalne skupnosti v 12 mesecih od uveljavitve tega zakona.
(3) Distributerji prilagodijo izvajanje distribucije v 12 mesecih od uveljavitve tega zakona in v 30 dneh od uveljavitve tega
zakona poročajo v skladu z 287. členom tega zakona.
529. člen
(metodologija za oblikovanje cen za dobavo toplote)
(1) Za oblikovanje cen toplote za daljinsko ogrevanje se
do uveljavitve splošnega akta agencije iz drugega odstavka
299. člena tega zakona uporablja Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 33/13).
(2) Če agencija v treh mesecih pred iztekom veljavnosti
Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in
tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 33/13) ne sprejme splošnega akta iz
drugega odstavka 299. člena tega zakona, vlada regulira cene
daljinskega ogrevanja na podlagi zakona, ki ureja kontrolo cen.
530. člen
(pogodba o dobavi in odjemu toplote in drugih
energetskih plinov)
(1) Če pogodba o dobavi in odjemu toplote ali drugih energetskih plinov ni sklenjena v pisni obliki in odjemalec odjema
toploto ali druge energetske pline, se šteje, da je pogodbeno
razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem nastalo z
dnem dobave, oziroma z dnem, ko je odjemalec postal lastnik
stavbe ali dela stavbe.
(2) Distributer in odjemalec morata urediti pogodbeno
razmerje skladno z 288. členom tega zakona v enem letu po
njegovi uveljavitvi.
531. člen
(uporaba Pravilnika o načinu ogrevanja na območju
Mestne občine Ljubljana)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik
o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 131/03 in 84/05), uporablja pa se do uveljavitve
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odloka lokalne skupnosti skladno z osmim odstavkom 29. člena
tega zakona, vendar ne dalj kot 2 leti po uveljavitvi tega zakona.
532. člen
(celovita ocena možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim
izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje)
Ministrstvo, pristojno za energijo, mora do 31. decembra
2015 pripraviti celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje
z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje
iz 360. člena tega zakona ter o njej obvestiti Evropsko komisijo.
533. člen
(določitev normiranih faktorjev stroška priključitve na omrežje)
(1) Distribucijski operater mora v 12 mesecih po uveljavitvi
tega zakona sprejeti splošni akt iz tretjega odstavka 371. člena
tega zakona.
(2) Sistemski operater mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona sprejeti splošni akt iz petega odstavka
371. člena tega zakona.
534. člen
(sprejetje načrta za delovanje podporne sheme in prvi poziv
k prijavi projektov za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih
virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom
za vstop v podporno shemo)
(1) Vlada sprejme načrt za delovanje podporne sheme za
električno energijo iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom in odločitev o dovoljenem povečanju obsega
sredstev za zagotovitev podpor za leto 2014 iz 25. člena tega
zakona v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Agencija izvede prvi javni poziv za povabilo investitorjev k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom
za leto 2014 v roku petih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
535. člen
(vstop po dosedanji ureditvi in prehod pod nove pogoje
za vstop v podporno shemo)
(1) Za proizvodne naprave, za katere je bila sklenjena
pogodba o dostopu do elektroenergetskega omrežja v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona, izdaja agencija odločbe o
dodelitvi podpore na način, ki je veljal pred uveljavitvijo tega
zakona, in z upoštevanjem praga moči za zagotovljeni odkup
električne energije, ki je veljal pred uveljavitvijo tega zakona.
(2) Za načrtovane proizvodne naprave na obnovljive vire
energije, ki ne presegajo 125 MW nazivne električne moči,
ter za proizvodne naprave s soproizvodnjo, ki ne presegajo
200 MW nazivne električne moči, za katere je bilo pred uveljavitvijo tega zakona že izdano energetsko dovoljenje in za
katere bo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje najkasneje do 31. decembra 2015, se do 31. decembra 2015 na
ministrstvo, pristojno za energijo, posreduje izjava investitorja
z navedbo, v katerem letu bo izvedena prijava projekta na javni
poziv agencije za vstop v podporno shemo.
(3) Prijavitelj proizvodne naprave iz prejšnjega odstavka,
ki prejme sklep o potrditvi projekta, mora pridobiti deklaracijo za
proizvodno napravo v petih letih po prejemu sklepa o potrditvi
projekta, sicer ni upravičen do podpore za potrjen projekt.
536. člen
(sprejem uredbe za plačevanje prispevkov za spodbujanje
proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov
in soproizvodnje z visokim izkoristkom in povečanje
učinkovite rabe energije)
Vlada sprejme uredbo na podlagi prvega odstavka
378. člena tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
537. člen
(vpis v Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost
proizvodnje električne energije)
(1) AJPES v soglasju z agencijo izda navodilo iz 379. člena
tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. Fizične
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osebe, ki so bile do uveljavitve tega zakona vpisane v Poslovni
register Slovenije na podlagi 5.a člena Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08,
22/10, 37/11 – odločba US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), se po
uradni dolžnosti in na podlagi podatkov agencije, vpišejo v
register pri AJPES.
(2) Določbe 379. člena tega zakona se začnejo uporabljati
po izdaji navodila iz prejšnjega odstavka.
538. člen
(izdelava študije izvedljivosti alternativnih sistemov
za oskrbo z energijo)
Ne glede na 332. člen tega zakona se za projekte, za
katere je bila zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja vložena
pred uveljavitvijo tega zakona, za obveznost in način izdelave
študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo
uporabljajo dosedanji predpisi.
539. člen
(energetska izkaznica, pregledi klimatskih
in ogrevalnih sistemov)
Odločbe o izbiri za izvajalca usposabljanja ter odločbe
o usposobljenosti za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic
ter preglede klimatskih in ogrevalnih sistemov, ki so bile izdane izvajalcem usposabljanja, neodvisnim strokovnjakom in
izdajateljem na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 –
odločba US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), se štejejo za skladne
s tem zakonom.
540. člen
(pridobitev in namestitev energetske izkaznice)
(1) Do 9. julija 2015 je meja uporabne tlorisne površine
iz prvega odstavka 336. člena tega zakona, nad katero mora
upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na
vidno mesto, 500 m2.
(2) Lastniki morajo najkasneje do 31. decembra 2014
zagotoviti izvajanje petega odstavka 334. člena tega zakona.
(3) Dvanajsti odstavek 493. člena tega zakona se začne
uporabljati v 12 mesecih po sprejemu tega zakona.
541. člen
(obvezna uporaba obnovljivih virov energije, soproizvodnje
in odvečne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja)
Distributerji toplote iz prvega odstavka 284. člena tega
zakona morajo obveznost iz prvega odstavka 322. člena tega
zakona izpolniti do 31. decembra 2020.
542. člen
(uporaba določb glede zahtev
za skoraj nič energijske stavbe)
Določba 330. člena tega zakona se začne uporabljati
31. decembra 2020. Za nove stavbe, ki so v lasti Republike
Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih uporabljajo
osebe javnega sektorja, se 330. člen tega zakona začne uporabljati 31. decembra 2018.
543. člen
(uporaba določb glede ocene možnosti za učinkovito
daljinsko ogrevanje in hlajenje)
Prvi odstavek 364. člena tega zakona se začne uporabljati
5. junija 2014.
544. člen
(sprejem dolgoročne strategije za spodbujanje naložb
prenove stavb)
Vlada Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona sprejme dolgoročno strategijo iz 348. člena tega
zakona.
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545. člen
(zahteve glede metodologije izračuna deleža prenove)
Do 9. julija 2015 je meja uporabne tlorisne površine za
izračun skupne tlorisne površine stavb v lasti oseb javnega
sektorja iz prvega odstavka 349. člena tega zakona 500 m2.
546. člen
(obvezno merjenje toplote za posamezno stavbo)
Lastniki večstanovanjske stavbe zagotovijo, da se toplotna števca iz prvega odstavka 356. člena tega zakona
namestita najkasneje do 1. oktobra 2015.
547. člen
(izvajalci energetskega svetovanja za občane)
Izvajalci energetskega svetovanja, ki na dan uveljavitve tega zakona izvajajo svetovanje za občane, morajo
opraviti usposabljanje za neodvisne strokovnjake iz prve
alineje prvega odstavka 353. člena tega zakona do 1. januarja 2016 ter pridobiti licenco neodvisnega strokovnjaka iz
druge alineje prvega odstavka 353. člena tega zakona do
1. januarja 2024.
548. člen
(nadaljevanje dela agencije)
(1) Javna agencija Republike Slovenije za energijo, ki
je bila ustanovljena s Sklepom o ustanovitvi Javne agencije
Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04,
95/04 in 63/13) se preoblikuje v agencijo po tem zakonu.
Do vpisa preoblikovanja v sodni register nadaljuje z delom
na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba
US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L).
(2) Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo
opravlja naloge sveta do imenovanja predsednika in članov
sveta po tem zakonu.
(3) Državni zbor imenuje predsednika in člane sveta
agencije skladno s tem zakonom v šestih mesecih po njegovi
uveljavitvi. Predsednik in dva člana sveta se imenujejo za
šest let, trije člani sveta pa za tri leta.
(4) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za
energijo (Uradni list RS, št. 63/04, 95/04 in 63/13), ki se
uporablja do uveljavitve poslovnika agencije, ki ga sprejme
svet agencije v treh mesecih po konstituiranju.
(5) Direktorica Javne agencije Republike Slovenije za
energijo nadaljuje delo kot direktorica agencije po tem zakonu do izteka mandatne dobe, za katero je bila imenovana.
(6) Osmi odstavek 392. člena tega zakona, ki določa
prepoved več kot enkratnega ponovnega imenovanja predsednika oziroma člana sveta agencije, in drugi odstavek
396. člena tega zakona, ki določa prepoved več kot enkratnega ponovnega imenovanja direktorja agencije, se začneta
uporabljati s prvim imenovanjem predsednika oziroma člana
sveta ali direktorja agencije po uveljavitvi tega zakona in se
nanašata na mandate predsednika oziroma člana sveta ali
direktorja agencije, ki tečejo po tem imenovanju.
(7) Sredstva za delo agencije iz nadomestil operaterjev
prenosnih sistemov in sistemskih operaterjev iz prve alineje
prvega odstavka 400. člena tega zakona se začnejo zagotavljati s prvim letom regulativnega obdobja, ki sledi regulativnemu obdobju, ki je v teku v času pričetka veljavnosti tega
zakona, do takrat pa agencija pridobiva sredstva za delo po
82. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba
US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L) in tretjem odstavku 28. člena
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za
energijo (Uradni list RS, št. 63/04, 95/04 in 63/13).
(8) Upravni postopki agencije, ki so bili uvedeni pred
uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
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549. člen
(prenehanje veljavnosti in ustavitev postopkov
za izdajo licence)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za
opravljanje energetske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/01,
31/01 in 66/05).
(2) Postopki za pridobitev licence, uvedeni do uveljavitve
tega zakona, se ustavijo.
550. člen
(prekrškovni, inšpekcijski in upravni postopki v teku)
Prekrškovni, inšpekcijski in upravni postopki, ki so se
začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
551. člen
(služnost v javno korist na podlagi obstoječih prostorskih
aktov in plačilo za služnost, ki do uveljavitve zakona
še ni bilo določeno)
(1) Če je ob uveljavitvi tega zakona že uveljavljen podroben
občinski prostorski načrt, državni prostorski načrt ali načrt iz zakona, ki ureja umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, je na nepremičninah v lasti Republike Slovenije ali
lokalne skupnosti in na katerih je za namen iz prvega odstavka
472. člena tega zakona predvidena omejitev lastninske pravice
s služnostjo v javno korist, pa ta služnost še ni bila ustanovljena
z drugim pravnim aktom do uveljavitve tega zakona, se šteje,
da je ustanovljena brezplačna služnost v javno korist za namen
iz prvega odstavka 472. člena tega zakona na podlagi tega zakona z dnem njegove uveljavitve, razen za služnost na vodnih
in priobalnih zemljiščih v upravljanju ministrstva, pristojnega za
vode, katere plačilo se določi skladno z določbami zakona, ki
ureja vode in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
(2) Na vodnih in priobalnih zemljiščih v upravljanju ministrstva, pristojnega za vode, se služnost iz prejšnjega odstavka
pridobi na način in pod pogoji iz devetega odstavka 474. člena
tega zakona, pravica graditi pa se izkazuje na način in pod
pogoji iz desetega odstavka 474. člena tega zakona.
552. člen
(pridobitev služnosti v javno korist s priposestvovanjem)
(1) Izvajalec gospodarske javne službe po tem zakonu, na
nepremičninah, na katerih se na dan uveljavitve tega zakona
že nahaja infrastruktura, kot je opredeljena v 462. členu tega
zakona, pridobi z uveljavitvijo tega zakona služnost v javno
korist, če so za to izpolnjeni vsi pogoji za priposestvovanje služnosti skladno z zakonom in če je za pridobitev take služnosti
izkazana javna korist skladno s 472. členom tega zakona.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka lahko lastnikom nepremičnin iz prejšnjega odstavka
posreduje ponudbo za sklenitev pogodbe o priznanju pridobitve
služnosti (posadna listina). Če operater ali distributer v 30 dneh
po vročitvi ponudbe za sklenitev pogodbe o priznanju pridobitve
služnosti take pogodbe ne uspe skleniti, lahko zoper lastnika
nepremičnine vloži tožbo na ugotovitev obstoja služnosti v
javno korist.
(3) Ne glede na 474. člen tega zakona se določbe tega
člena uporabljajo tudi za pridobitev služnosti v javno korist na
nepremičninah v lasti države ali lokalne skupnosti, na katerih se
na dan uveljavitve tega zakona nahaja infrastruktura.
553. člen
(rok za izdajo predpisov in drugih splošnih aktov)
(1) Vlada in pristojni ministri v 12 mesecih po uveljavitvi
tega zakona izdajo podzakonske predpise na podlagi določb
tega zakona, če ni v določbah tega dela zakona drugače določeno.
(2) Agencija mora najkasneje v 12 mesecih po uveljavitvi tega zakona sprejeti splošne akte za izvrševanje javnih
pooblastil iz tega zakona, če ni v določbah tega dela zakona
drugače določeno.
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(3) Operaterji sistema, elektrooperaterji, operater trga in
distributerji toplote morajo najkasneje v dveh letih po uveljavitvi
tega zakona sprejeti splošne akte skladno s tem zakonom in
splošnimi akti agencije.
554. člen
(razveljavitev predpisov in začasna uporaba)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10, 37/11 – odločba US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
naslednji predpisi, ki pa se uporabljajo do uveljavitve novih
podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi tega zakona:
– Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih
odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 75/11);
– Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka
za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 2/09, 49/10, 61/13 in 64/13);
– Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in
potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 8/09,
22/10 – EZ-D in 45/12);
– Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09,
76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12 in 90/12);
– Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
(Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10 in 81/10);
– Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo
z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list
RS, št. 83/09 in 94/11);
– Uredba o določanju količine električne energije, ki je
proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z
visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije
biomase (Uradni list RS, št. 37/09);
– Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah,
ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore (Uradni list RS, št. 21/09, 33/10 in 45/12);
– Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe
organiziranje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09);
– Uredba o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu (Uradni list RS, št. 42/95,
64/95 in 22/10 – EZ-D);
– Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe
dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 114/4, 52/06, 31/07 in 37/11
– odločba US);
– Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne
energije in gospodarske javne službe dobava električne energije
tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 117/04 in 23/07);
– Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne
energije (Uradni list RS, št. 39/07);
– Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z
energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki za proizvode, povezane z energijo (Uradni list RS, št. 50/12);
– Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS,
št. 62/03, 88/03, 75/10 in 53/11);
– Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju
energetike (Uradni list RS, št. 125/04, 71/09 in 22/10 – EZ-D);
– Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe
dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/04 in 8/05);
– Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne
službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 109/04, 73/08, 111/08);
– Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 8/07);
– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom (Uradni list RS, št. 78/12);
– Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni
list RS, št. 95/07);
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– Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za
okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo
(Uradni list RS, št. 50/12 in 69/13);
– Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri
končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10 in 62/13);
– Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Uradni
list RS, št. 20/13);
– Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12);
– Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli
(Uradni list RS, št. 7/10);
– Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo
(Uradni list RS, št. 35/08);
– Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov
(Uradni list RS, št. 6/10);
– Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc
neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic
(Uradni list RS, št. 6/10 in 23/13);
– Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov (Uradni
list RS, št. 26/08);
– Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih
izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 77/09 in 93/12);
– Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih
energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/09 in 3/11);
– Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci
energetskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/12);
– Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 41/09,
49/10 in 3/11);
– Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov
ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov
(Uradni list RS, št. 12/10 in 45/11);
– Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in
vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02);
– Pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS,
št. 22/91 in 114/04);
– Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS,
št. 114/04);
– Pravilnik o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in
obratovanje parnih kotlov in naprav (Uradni list RS, št. 114/04);
– Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).
(3) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
naslednji predpisi:
– Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01 in 100/06);
– Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01 in 100/06);
– Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav (Uradni list RS, št. 5/04);
– Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih električnih pečic (Uradni list RS, št. 89/03);
– Odredba za energijsko označevanje žarnic in sijalk za
uporabo v gospodinjstvu (Uradni list RS, št. 104/01);
– Pravilnik o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne
ogrevalne kotle na tekoče in plinasto gorivo (Uradni list RS,
št. 107/01, 20/02 in 63/07).
(4) Predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do
uveljavitve uredb Evropske komisije, ki urejajo energijsko označevanje in okoljsko primerno zasnovo za posamezne skupine
proizvodov.
(5) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Uredba o določitvi prekrškov in sankcij zanje za kršitve
določb Uredbe 1228/2003/ES (Uradni list RS, št. 105/07);
– Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka
za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije (Uradni list RS, št. 8/09);
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– Uredba o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov
primarne energije (Uradni list RS. št. 19/09 in 49/09).
(6) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
naslednji splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, ki pa se
uporabljajo do uveljavitve novih splošnih aktov za izvrševanje
javnih pooblastil, izdanih na podlagi tega zakona:
– Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo (Uradni list RS, št. 73/12);
– Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za
ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Uradni list RS,
št. 81/12 in 47/13);
– Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih
virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 76/13);
– Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za
ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 59/10, 109/10, 7/11 in 47/13);
– Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za
prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12,
64/12 in 47/13);
– Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih
za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12 in 64/12);
– Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12,
64/12 in 66/13);
– Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega
omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05);
– Akt o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS,
št. 87/05 in 102/05);
– Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja
(Uradni list RS, št. 74/05 in 42/11);
– Akt o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni
list RS, št. 74/05);
– Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije
in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije
(Uradni list RS, št. 33/09).
555. člen
(ustavitev postopkov za pridobitev energetskega dovoljenja)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja (Uradni list RS, št. 5/07
in 67/09).
(2) Postopki za pridobitev energetskega dovoljenja, uvedeni do uveljavitve tega zakona, se ustavijo.
(3) Minister, pristojen za energijo, izda predpis iz četrtega
odstavka 52. člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
556. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
Pravilnik o racionalni rabi pri gretju in prezračevanju objektov
ter pripravi tople vode (Uradni list SRS, št. 31/84 in 35/84).
557. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 320-01/13-15/76
Ljubljana, dne 24. februarja 2014
EPA 1548-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik
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Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o zdravilih (ZZdr-2)
Razglašam Zakon o zdravilih (ZZdr-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. februarja 2014.
Št. 003-02-2/2014-3
Ljubljana, dne 4. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O ZDRAVILIH (ZZdr-2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja in pristojnosti)
(1) Ta zakon ureja področje zdravil za uporabo v humani
in veterinarski medicini, določa pogoje in ukrepe za zagotavljanje njihove ustrezne kakovosti, varnosti in učinkovitosti, pogoje
in postopke za njihovo preskušanje, proizvodnjo, promet in
porabo zdravil, cene zdravil, uradno kontrolo, pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje in nadzor nad
izvajanjem tega zakona z namenom varovanja javnega zdravja
za zdravila, ki so industrijsko proizvedena ali proizvedena na
način, ki vključuje industrijski postopek, vključno s predmešanicami za pripravo zdravilnih krmnih mešanic, z učinkovinami, ki
se uporabljajo kot vhodne snovi in za določene snovi, ki se lahko uporabljajo kot zdravila za uporabo v veterinarski medicini
in imajo anabolne, protiinfekcijske, protiparazitne, protivnetne,
hormonske ali psihotropne lastnosti, ter naloge in pristojnosti
Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP).
(2) Ta zakon se uporablja tudi za homeopatska zdravila,
če z njim ni drugače določeno.
2. člen
(prenos in izvajanje predpisov Evropske unije)
(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
vsebinsko prenašajo naslednje direktive:
– Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 v zvezi s preglednostjo ukrepov, ki urejajo določanje cen zdravil za človeško
uporabo in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov
zdravstvenega zavarovanja (UL L št. 40 z dne 11. 2. 1989,
str. 8; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 89/105/EGS);
– Direktiva Komisije z dne 23. julija 1991 o določitvi načel
in smernic dobre proizvodne prakse za zdravila za uporabo v
veterinarski medicini (UL L št. 228 z dne 17. 8. 1991, str. 70; v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/412/EGS);
– Direktiva 2001/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 4. aprila 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z izvajanjem dobre klinične prakse pri
kliničnem preskušanju zdravil za ljudi (UL L št. 121 z dne 1. 5.
2001, str. 34), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 596/2009
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz
člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom-Prilagoditev regulativnemu
postopku s pregledom-Četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7.
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2009, str. 14; v nadaljnjem besedilu: Uredba 596/2009/ES), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/20/ES);
– Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za
uporabo v veterinarski medicini (UL L št. 311 z dne 28. 11.
2001, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo 596/2009/ES, (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/82/ES), razen v delu, ki
se nanaša na uporabo zdravil in z uporabo povezano sledljivost zdravil in je urejen v zakonu, ki ureja veterinarska merila
skladnosti;
– Direktiva 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih
za uporabo v humani medicini (UL L št. 311 z dne 28. 11.
2001, str. 67), zadnjič spremenjena z Direktivo 2012/26/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o
spremembi Direktive 2001/83/ES, kar zadeva farmakovigilanco
(UL L št. 299 z dne 27. 10. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2001/83/ES);
– Direktiva Komisije 2003/94/ES z dne 8. oktobra 2003
o določitvi načel in smernic dobre proizvodne prakse v zvezi
z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo
v humani medicini v preskušanju (UL L št. 262 z dne 14. 10.
2003, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/94/ES);
– Direktiva Komisije 2005/28/ES z dne 8. aprila 2005 o
načelih in podrobnih smernicah za dobro klinično prakso v
zvezi z zdravili v preskušanju za humano uporabo ter o zahtevah za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo ali uvoz takšnih
izdelkov (UL L št. 91 z dne 9. 4. 2005, str. 13; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2005/28/ES).
(2) S tem zakonom se ureja izvajanje naslednjih uredb:
– Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila
(UL L št. 136 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjeno z
Uredbo (EU) št. 1027/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 25. oktobra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004,
kar zadeva farmakovigilanco (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012,
str. 38), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 726/2004/ES);
– Uredbe (ES) št. 1394/2007 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno
zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe
(ES) št. 726/2004 (UL L št. 324 z dne 10. 12. 2007, str. 121),
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št.1235/2010 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o spremembah
Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev
dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila in
Uredbe (ES) št. 1394/2007 o zdravilih za napredno zdravljenje,
glede farmakovigilance zdravil za uporabo v humani medicini
(UL L št. 348 z dne 31. 12. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1394/2007/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1234/2008 z dne 24. novembra 2008 o pregledu sprememb pogojev dovoljenj za promet z
zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v
veterinarski medicini (UL L št. 334 z dne 12. 12. 2008, str. 7),
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 712/2012 z
dne 3. avgusta 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2008
o pregledu sprememb pogojev dovoljenj za promet z zdravili za
uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v veterinarski
medicini (UL L št. 209 z dne 4. 8. 2012, str. 4), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1234/2008/ES);
– Uredbe (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za
določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS)
št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega
parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega
parlamenta in Sveta (UL L št. 152 z dne 16. 6. 2009, str. 11; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 470/2009/ES).
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3. člen
(pristojnost)
(1) Pristojni minister oziroma ministrica za področje zdravil, ki jih ureja ta zakon, je minister, pristojen za zdravje (v
nadaljnjem besedilu: minister), če ta zakon ne določa drugače.
(2) Podzakonske predpise za področje zdravil za uporabo
v veterinarski medicini izda minister v soglasju z ministrom
oziroma ministrico, pristojno za veterinarstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister, pristojen za veterinarstvo).
(3) Organ, pristojen za zdravila, ki jih obravnava ta zakon,
je JAZMP.
(4) JAZMP odloča v upravnih zadevah po zakonu, ki ureja
splošni upravni postopek, če ta zakon ne določa drugače.
(5) Če ta zakon ne določa drugače, JAZMP v upravnih
zadevah zahteva dopolnitev nepopolne vloge v petih delovnih
dneh od njenega prejema in določi predlagatelju ali predlagateljici (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) rok, v katerem jo
mora dopolniti.
(6) V zadevah, v katerih JAZMP odloča po tem zakonu,
lahko JAZMP predlagatelju s sklepom naloži, da predloži dodatno dokumentacijo ali podatke v roku, ki ga posebej določi. Z
dokončnostjo tega sklepa se prekine rok za sprejem odločitve
iz tega zakona, ponovno pa začne teči s pretekom roka za
predložitev dokumentacije ali podatkov oziroma s predložitvijo
teh, če je to prej.
4. člen
(Strateški svet za zdravila, komisije in zunanji
strokovnjaki JAZMP)
(1) Strateški svet za zdravila je posvetovalni organ ministra, ki obravnava strateška vprašanja na področju zdravil.
Člane Strateškega sveta za zdravila imenuje minister ter določi
njegove naloge in način dela.
(2) JAZMP lahko v reševanje zadev iz svoje pristojnosti
vključi zunanje strokovnjake in strokovnjakinje (v nadaljevanju
besedila: zunanji strokovnjaki), če pri izvajanju nalog oceni, da
so za rešitev zadev potrebna strokovna znanja, ki jih JAZMP
nima. Za zunanje strokovnjake se določijo osebe ali organizacije, ki imajo strokovno znanje, ki je potrebno za razjasnitev
stanja stvari. Če se za zunanjega strokovnjaka imenuje organizacija, nastopa v postopku v njenem imenu ena ali več
pooblaščenih oseb.
(3) Posamezni zunanji strokovnjaki so lahko vključeni v
strokovne odbore, strokovna delovna telesa in druge strokovne
skupine Evropske agencije za zdravila in Evropske komisije, ter
v aktivnosti ostalih organov in institucij ter drugih mednarodnih
povezav pri obravnavi strokovnih vsebin s področij, ki jih določa
ta zakon.
(4) Seznam zunanjih strokovnjakov iz drugega in tretjega
odstavka tega člena določi minister izmed strokovnjakov s področja farmacije, medicine, veterine in drugih področij, seznam
strokovnjakov za področje zdravil za uporabo v veterinarski
medicini določi minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za
veterinarstvo. Izjemoma in s soglasjem ministra lahko JAZMP
za potrebe nemotenega izvajanja delovnega procesa uporabi
zunanjega strokovnjaka, ki ni vključen v aktualni seznam zunanjih strokovnjakov.
(5) Minister imenuje komisije, odbore in skupine, v katere
vključi predstavnike JAZMP in zunanje strokovnjake iz prejšnjega odstavka za potrebe reševanja zadev iz pristojnosti JAZMP.
Komisije, odbori in skupine pripravljajo mnenja in predloge na
področju:
– postopkov za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom,
– postopkov za pridobitev dovoljenja za klinično preskušanje zdravil,
– priprave predloga seznama esencialnih zdravil in nujno
potrebnih zdravil,
– določanja izrednih višjih dovoljenih cen zdravil za uporabo v humani medicini,
– farmakopeje.
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(6) Merila za ugotavljanje strokovne usposobljenosti in nasprotja interesov kandidatov za delo zunanjega strokovnjaka,
način dela posameznih zunanjih strokovnjakov in način dela
odborov in komisij iz prejšnjega odstavka, določi JAZMP po
predhodnem soglasju ministra.
(7) Zunanji strokovnjaki pri svojem delu ravnajo nepristransko in spoštujejo zaupnost podatkov. Ne smejo imeti nasprotja interesov na način, da bi omogočali neupravičene koristi
ali dajali prednost posameznim strankam v postopkih.
(8) JAZMP imenuje strokovno komisijo za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev proizvodnje in prometa z zdravili in
učinkovinami ter priprave nerutinsko pripravljenih zdravil za
napredno zdravljenje.
(9) Minister, pristojen za veterinarstvo imenuje komisije
za področje doktrinarnih rešitev za zdravila za uporabo v veterinarski medicini.
5. člen
(definicija zdravila)
(1) Zdravilo je vsaka snov ali kombinacija snovi, ki so
predstavljene z lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje
bolezni pri ljudeh ali živalih.
(2) Za zdravilo se šteje tudi vsaka snov ali kombinacija
snovi, ki se lahko uporablja pri ljudeh ali živalih ali se daje
ljudem ali živalim z namenom, da bi se ponovno vzpostavile, izboljšale ali spremenile fiziološke funkcije prek farmakološkega,
imunološkega ali presnovnega delovanja ali da bi se določila
diagnoza bolezni.
(3) Snov iz prvega in drugega odstavka tega člena je
lahko:
– človeškega izvora,
– živalskega izvora,
– rastlinskega izvora,
– mikrobnega izvora,
– kemičnega izvora,
– kemični izdelki, pridobljeni s kemično spremembo ali
sintezo ali
– pridobljena z biotehnološkimi postopki.
6. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Analiza kakovosti zdravila je kvalitativna analiza vseh
sestavin, kvantitativna analiza najmanj vseh učinkovin in vsi
drugi preskusi, potrebni za ugotavljanje kakovosti zdravila v
skladu z zahtevami dovoljenja za promet ali s preskusnimi metodami, ki so v skladu z določbami 28. člena tega zakona ali so
razvite in validirane za namen ugotavljanja kakovosti zdravila.
2. Biološko zdravilo je zdravilo, ki kot učinkovino vsebuje
biološko snov ali snov, pridobljeno s postopkom, ki vključuje
biološke sisteme. Biološka snov je tista, ki je pridobljena iz ali
z uporabo biološkega vira in ki za določitev kakovosti potrebuje
kombinacijo fizikalno-kemijskega in biološkega preskušanja,
skupaj s postopkom proizvodnje in nadzorom nad njim. To so
na primer zdravila, proizvedena z biološkim ali biotehnološkim
postopkom, vključno s celičnimi kulturami in podobno.
3. Centralizirani postopek je postopek pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom v Evropski uniji, kakor ga določa
Uredba 726/2004/ES.
4. Dajanje zdravila v promet pomeni odplačno ali neodplačno preskrbovati trg z zdravili oziroma dajati na voljo zdravilo v Republiki Sloveniji.
5. Decentralizirani postopek je postopek za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom, ki se začne hkrati v referenčni
in v zadevnih državah članicah Evropske unije. Obvezen je za
zdravila, ki se ne obravnavajo po centraliziranem postopku in
še niso pridobila dovoljenja za promet z zdravilom v Evropski
uniji in ki bodo na trgu v več kakor eni državi članici Evropske unije, kakor to določata Direktiva 2001/83/ES in Direktiva
2001/82/ES.
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6. Dobra distribucijska praksa je sistem kakovosti, ki se
nanaša na organizacijo, izvajanje in nadzor shranjevanja izdelkov po določenem redu pred nadaljnjo uporabo ali dajanjem v
promet in prevoz izdelkov od proizvajalca oziroma proizvajalke
(v nadaljnjem besedilu: proizvajalec) do končnega uporabnika
oziroma uporabnice (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) v skladu z načeli in smernicami, ki jih za zdravila in za učinkovine
sprejme in objavi Evropska komisija.
7. Dobra farmakovigilančna praksa so smernice o izvajanju farmakovigilančnih aktivnosti v skladu s 108.a členom
Direktive 2001/83/ES.
8. Dobra klinična praksa v kliničnem preskušanju v humani medicini je mednarodni etični in znanstveni sistem kakovosti
načrtovanja, izvajanja, zapisovanja, nadzorovanja in poročanja
o kliničnem preskušanju na ljudeh, ki zagotavlja verodostojnost
podatkov, pridobljenih v preskušanju, ter zaščito pravic in varnosti preiskovancev v skladu s Helsinško deklaracijo Svetovne
zdravstvene organizacije o biomedicinskem preskušanju na
ljudeh (1964), objavljena na spletni strani http://www.wma.
net tem zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter
predpisi Evropske unije.
9. Dobra klinična praksa v kliničnem preskušanju v veterinarski medicini je mednarodni etični in znanstveni sistem
kakovosti načrtovanja, izvajanja, zapisovanja, nadzorovanja
in poročanja o kliničnem preskušanju na ciljnih živalih, ki zagotavlja verodostojnost podatkov, pridobljenih v preskušanju,
in varnost živali v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi
sprejetimi predpisi ter predpisi o zaščiti živali.
10. Dobra kontrolna laboratorijska praksa je sistem kakovosti za izvajanje analiznega preskušanja zdravil, ki je lahko
tudi del dobre proizvodne prakse, s katero se izvaja kontrola
kakovosti izdelka.
11. Dobra laboratorijska praksa je sistem kakovosti, ki
se nanaša na organizacijske procese in pogoje, v katerih se
neklinične zdravstvene in okoljevarstvene študije načrtujejo,
izvajajo, nadzorujejo, zapisujejo, arhivirajo in se o njih poroča v
skladu z načeli in smernicami, ki jih sprejme in objavi Evropska
komisija.
12. Dobra proizvodna praksa je sistem kakovosti, ki zagotavlja dosledno proizvodnjo in kontrolo zdravil in učinkovin v
skladu s standardi kakovosti, ustreznimi za njihovo predvideno
uporabo v skladu z načeli in smernicami, ki jih sprejme in objavi
Evropska komisija.
13. Domnevni neželeni učinek zdravila je sum na neželeni učinek, pri katerem je vzročna povezava med zdravilom in
neželenim dogodkom vsaj razumno mogoča.
14. Evropska farmakopeja je farmakopeja, ki jo določa
Konvencija o izdelavi Evropske farmakopeje Sveta Evrope
(1964), objavljena na spletni strani http://www.edqm.eu in jo
izdaja Evropski direktorat za kakovost zdravil (EDQM).
15. Farmacevtska oblika je oblika zdravila, v katero se s
tehnološkimi postopki vgradi učinkovino ali učinkovine in s tem
omogoči njihovo uporabnost, ob upoštevanju fizioloških pogojev
in fizikalno kemijskih lastnosti učinkovine ter pomožnih snovi.
16. Farmakopeja je zbirka monografij in drugih določb
za razvoj, pripravo oziroma proizvodnjo zdravil, potrjevanje
istovetnosti, ugotavljanje čistote in preskušanje drugih parametrov kakovosti in drugih lastnosti zdravil ter drugih snovi, iz
katerih so zdravila pripravljena oziroma proizvedena ter druge
podatke o zdravilih.
17. Farmakovigilanca je sistem odkrivanja, ocenjevanja,
razumevanja in preprečevanja neželenih učinkov zdravil in
drugih spoznanj o varnosti zdravil in ukrepanja z namenom
upravljanja in zmanjševanja tveganja, povezanega z zdravili.
18. Galensko zdravilo za uporabo v humani medicini je
zdravilo, ki se pripravi kot zdravilo na zalogo v lekarni ali v
galenskem laboratoriju lekarne, iz sestavin, ki so učinkovine
oziroma pomožne snovi, v skladu z veljavnimi farmakopejami
ter v skladu z recepturami v veljavnih farmakopejah ali v skladu z recepturami (za potrebe bolnišnične dejavnosti), ki jih na
skupni predlog razširjenega strokovnega kolegija, pristojnega
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za zadevno področje zdravljenja ter razširjenega strokovnega
kolegija za lekarniško dejavnost, potrdi JAZMP, ter je namenjeno za izdajo končnim uporabnikom storitev zadevne lekarne v
skladu s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost.
19. Galensko zdravilo za uporabo v veterinarski medicini
je zdravilo, ki ga pripravijo na zalogo v lekarni oziroma v galenskem laboratoriju lekarne iz sestavin, ki so učinkovine oziroma
pomožne snovi, v skladu z veljavnimi farmakopejami ter v
skladu z recepturami v veljavnih farmakopejah.
Priprava galenskega zdravila je lahko tudi v skladu z
recepturami, ki jih na skupni predlog strokovnega organa, ki
zastopa veterinarsko dejavnost, ter razširjenega strokovnega kolegija za lekarniško dejavnost potrdita JAZMP in organ,
pristojen za veterinarstvo ter je namenjeno za izdajo končnim
uporabnikom storitev zadevne lekarne v skladu s predpisi, ki
urejajo lekarniško dejavnost.
20. Generično zdravilo je zdravilo, ki ima enako kakovostno in količinsko sestavo učinkovin(e) in farmacevtsko obliko
kakor referenčno zdravilo, in čigar bioekvivalenca z referenčnim zdravilom je dokazana z ustreznimi študijami biološke
uporabnosti. Različne soli, estri, etri, izomeri, zmesi izomerov,
kompleksi ali derivati učinkovine se obravnavajo kot enaka
učinkovina, razen če se pomembno razlikujejo glede varnosti
ali učinkovitosti ali obojega.
21. Glavni dosje o sistemu farmakovigilance je podroben
opis sistema farmakovigilance, ki ga uporabljajo imetniki dovoljenj za promet z zdravili za eno ali več zdravil, ki so pridobila
dovoljenje za promet.
22. Homeopatsko zdravilo je zdravilo, pripravljeno iz snovi, ki se imenujejo homeopatske surovine, v skladu s homeopatskim postopkom izdelave po določbah Evropske farmakopeje ali po veljavnih farmakopejah držav članic Evropske unije,
če Evropska farmakopeja teh določb ne vsebuje. Homeopatsko
zdravilo lahko vsebuje tudi več bistvenih sestavin.
23. Ime zdravila je lahko izmišljeno ime, ki ne sme povzročiti zamenjave s splošnim imenom, ali pa splošno ali znanstveno ime, skupaj z blagovno znamko ali imenom imetnika
oziroma imetnice (v nadaljnjem besedilu: imetnik) dovoljenja
za promet z zdravilom.
24. Imunološka zdravila so cepiva, toksini in serumi, ki
se uporabljajo za:
– sprožitev aktivne imunosti,
– sprožitev pasivne imunosti ali
– diagnosticiranje stanja imunosti ter
– alergeni, ki so namenjeni odkrivanju ali sprožitvi specifične pridobljene spremembe imunskega odgovora na povzročitelja alergije.
25. Intermediat je vmesni produkt večstopenjske sinteze
učinkovine, ki je navadno podvržen nadaljnjim molekulskim
spremembam ali prečiščevanju in se lahko izolira ali pa ne,
preden postane učinkovina. Ta definicija se nanaša na snovi,
proizvedene po stopnji sinteze, ki jo proizvajalec učinkovine
opredeli kot začetek sinteze učinkovine.
26. Izdaja zdravila v prometu na drobno je prodaja in vročitev zdravila v prometu na drobno, vročitev delno ali v celoti
v breme javnih sredstev ali vročitev zdravila, ki je donirano ali
zagotovljeno iz proračunskih sredstev končnemu uporabniku,
ki jo spremlja ustrezna in strokovno neodvisna podpora s
svetovanjem.
27. Izjemna uporaba je uporaba zdravila v veterinarski
medicini, ki ni v skladu s povzetkom glavnih značilnosti zdravila, vendar je dovoljena pod pogoji, ki jih določa ta zakon in
zakon, ki ureja veterinarska merila skladnosti.
28. Iznos zdravila je promet zdravila na debelo iz Republike Slovenije v druge države članice Evropske unije. Iznos
zdravila je tudi prenos zdravila iz ozemlja Republike Slovenije
na ozemlje drugih držav članic Evropske unije, kadar zdravilo
za svojo osebno uporabo oziroma za osebno uporabo njegovih
ožjih družinskih članov oziroma na podlagi pooblastila za osebno uporabo največ enega posameznika, ki ni njegov družinski
član, ali za svojo posamezno žival prenaša posameznik.
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29. Izvoz zdravila je promet zdravila na debelo iz Republike Slovenije v tretje države. Izvoz zdravila je tudi prenos
zdravila iz ozemlja Republike Slovenije na ozemlje tretjih držav,
kadar zdravilo za svojo osebno uporabo oziroma za osebno
uporabo njegovih ožjih družinskih članov oziroma na podlagi
pooblastila za osebno uporabo največ enega posameznika, ki
ni njegov družinski član, ali za svojo posamezno žival prenaša
posameznik.
30. Izvajalci zdravstvene dejavnosti so javni zdravstveni
zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki izvajajo zdravstveno dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno dejavnost, razen lekarniške dejavnosti.
31. Izvajalci veterinarske dejavnosti so veterinarske organizacije in druge organizacije, ki v skladu s predpisi, ki urejajo
veterinarsko dejavnost, opravljajo veterinarsko dejavnost.
32. Jakost zdravila je vsebnost učinkovin, izražena količinsko na enoto odmerka, na enoto prostornine ali mase,
skladno s farmacevtsko obliko.
33. Karenca je obdobje, ki mora preteči od zadnjega
dajanja zdravila za uporabo v veterinarski medicini živali pod
normalnimi pogoji uporabe v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, do začetka pridobivanja oziroma
proizvodnje živil iz teh živali, da se zagotovi, da ta živila ne vsebujejo ostankov nad najvišjimi mejnimi vrednostmi, določenimi
z Uredbo 470/2009/ES in Uredbo Komisije (EU) št. 37/2010
z dne 22. decembra 2009 o farmakološko aktivnih snoveh
in njihovi razvrstitvi glede mejnih vrednosti ostankov v živilih
živalskega izvora (UL L št. 15 z dne 20. 1. 2010, str. 1), zadnjič
spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 489/2013
z dne 27. maja 2013 o spremembi Priloge k Uredbi (EU)
št. 37/2010 o farmakološko aktivnih snoveh in njihovi razvrstitvi
glede mejnih vrednosti ostankov v živilih živalskega izvora v
zvezi s snovjo: dvoverižna ribonukleinska kislina, homologna
virusni ribonukleinski kislini, ki nosi zapis za del plaščne beljakovine in del medgenske regije izraelskega virusa akutne
paralize (UL L št. 141 z dne 28. 5. 2013, str. 4), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 37/2010/EU).
34. Končni uporabnik zdravila za uporabo v humani medicini je posameznik, ki mu je bilo zdravilo predpisano oziroma izdano (v nadaljnjem besedilu: pacient) oziroma izvajalec
zdravstvene dejavnosti, ki zdravilo uporablja pri izvajanju zdravstvenih storitev.
35. Končni uporabnik zdravila za uporabo v veterinarski
medicini je lastnik oziroma skrbnik živali, ki ji je bilo zdravilo
predpisano oziroma izdano oziroma poslovni subjekt, ki uporablja zdravilo pri izvajanju veterinarske dejavnosti.
36. Magistralno zdravilo za uporabo v humani medicini je
zdravilo, ki ga, kadar za doseganje terapevtskega učinka na
trgu ni industrijsko proizvedenega ali galensko izdelanega zdravila z enako sestavo učinkovin in pomožnih snovi v ustrezni
jakosti ali farmacevtski obliki, izdelajo v lekarni po zdravniškem
receptu za posameznega pacienta oziroma skupino pacientov
in ga izdajo neposredno po izdelavi.
37. Magistralno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini je zdravilo, ki ga izdelajo v lekarni na podlagi veterinarskega
recepta za določeno žival ali manjšo skupino živali in ga izdajo
neposredno po izdelavi.
38. Motnja v preskrbi z zdravilom je stanje na trgu, kjer poslovni subjekti, odgovorni za preskrbo trga Republike Slovenije,
ne uspejo zagotoviti potrebnih količin zdravila v ustreznem času.
39. Nacionalni center za farmakovigilanco je pravna oseba, ki izvaja s tem zakonom določene naloge s področja farmakovigilance zdravil za uporabo v humani medicini in izpolnjuje
pogoje glede kadrov, prostorov in opreme, ki jih za to dejavnost
določi minister.
40. Nacionalni identifikator zdravila, s katerim se zdravilo
daje v promet v Republiki Sloveniji, je oznaka, ki jo zdravilu dodeli JAZMP in ki enolično določa zdravilo na ravni učinkovine,
farmacevtske oblike, jakosti, pakiranja in imetnika dovoljenja.
41. Nacionalni postopek za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom v Republiki Sloveniji je postopek za pridobitev
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dovoljenja za promet s tistimi zdravili, za katera ni obvezen
centralizirani postopek in ki bodo pridobila dovoljenje za promet
le v Republiki Sloveniji.
42. Načrt za obvladovanje tveganj na področju farmakovigilance je natančen opis sistema obvladovanja tveganj.
43. Najvišja mejna vrednost ostankov je najvišja mejna
vrednost ostankov zdravil po njihovi uporabi v veterinarski
medicini, kot to določa Uredba 470/2009/ES.
44. Napaka pri uporabi zdravila je kakršnokoli nenamerno
napačno predpisovanje ali izdaja zdravila ali napačna uporaba
zdravila s strani zdravstvenega delavca, pacienta ali končnega
uporabnika.
45. Navodilo za uporabo zdravila je informacija za končnega uporabnika, ki je v pisni obliki priložena zdravilu, praviloma kot listič.
46. Neintervencijsko klinično preskušanje zdravila je klinično preskušanje zdravila, pri katerem izbira pacientov, načina
zdravljenja, izbor zdravila, predpisovanje zdravila, določitev
preiskav in spremljanje pacienta ne odstopa od ustaljenega
načina zdravljenja, ki je v skladu z odobrenim ali predpisanim
odmerjanjem, načinom uporabe ali indikacijskim področjem.
47. Neodobrena uporaba zdravila je kakršnakoli namerna
uporaba zdravila z medicinskim namenom, ki ni v skladu z
dovoljenjem za promet z zdravilom.
48. Nepravilna uporaba zdravila je kakršnakoli namerna
neustrezna uporaba zdravila, ki ni v skladu z dovoljenjem za
promet z zdravilom.
49. Nepričakovan neželen učinek zdravila je neželen učinek, čigar narava, resnost ali posledica ni v skladu s povzetkom
glavnih značilnosti zdravila.
50. Nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje, je katerokoli zdravilo za napredno zdravljenje, ki je pripravljeno nerutinsko v Republiki Sloveniji v skladu s standardi
kakovosti, določenimi v tem zakonu in uporabljeno v Republiki
Sloveniji pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti oziroma veterinarske dejavnosti, ki:
– opravlja zdravstveno dejavnost, ob izključni poklicni
odgovornosti zdravnika v skladu s posamičnim naročilom za
posamično nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje za posameznega pacienta oziroma
– opravlja veterinarsko dejavnost, ob izključni poklicni
odgovornosti veterinarja v skladu s posamičnim naročilom za
posamično žival ali skupino živali iz iste posesti.
51. Neželeni učinek zdravila za uporabo v humani medicini je odziv pacienta na zdravilo, ki je škodljiv in nenameren.
52. Neželeni učinek zdravila za uporabo v veterinarski
medicini je škodljiva in nepričakovana reakcija, do katere lahko
pride pri odmerkih, ki se pri živalih običajno uporabljajo za preprečevanje, diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni ali za ponovno vzpostavitev, izboljšanje ali spremembo fiziološke funkcije.
53. Neželeni učinek zdravila v kliničnem preskušanju
zdravila je vsak škodljiv ali nepredviden odziv na zdravilo v
preskušanju, povezan z danim odmerkom.
54. Obveznost opravljanja storitev v javnem interesu je
obveznost veletrgovcev, da zagotavljajo stalen in ustrezen nabor zdravil, s katerim zadoščajo zahtevam v Republiki Sloveniji
na njenem celotnem ozemlju in v ustrezno kratkem času, ki ga
na podlagi dokazljive zdravstvene potrebe oziroma zdravstvene dokumentacije določi izvajalec zdravstvene dejavnosti, in
dostavljajo zahtevane dobave v Republiki Sloveniji.
55. Odpoklic določene serije zdravila je vsaka aktivnost,
povezana z namenom umika serije zdravila iz prometa in iz
uporabe zaradi neustrezne kakovosti serije zdravila ali zaradi
ukrepa v sistemu farmakovigilance.
56. Označevanje zdravila so podatki na stični ali zunanji
ovojnini.
57. Paralelna distribucija zdravila je vnos zdravila, ki je
pridobilo dovoljenje za promet z zdravilom po centraliziranem
postopku, iz ene v drugo državo članico Evropske unije ali
Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu:
EGP), ko ga, v skladu s predpisi, opravlja veletrgovec, ki je
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poslovno nepovezan pri prometu s tem zdravilom z imetnikom
dovoljenja za promet z zdravilom.
58. Podobno biološko zdravilo je zdravilo, ki je podobno
biološkemu referenčnemu zdravilu z dovoljenjem za promet.
Učinkovina v podobnem biološkem zdravilu je podobna učinkovini v referenčnem biološkem zdravilu. Podobnost referenčnemu zdravilu mora biti dokazana z vidika kakovosti, biološke aktivnosti, varnosti in učinkovitosti na podlagi primerjalnih
raziskav. Odmerjanje in pot dajanja morata biti enaka kot pri
referenčnem biološkem zdravilu. Vsako odstopanje glede oblikovanja zdravila ali njegovih pomožnih snovi mora biti ustrezno
utemeljeno in podprto z dodatnimi raziskavami.
59. Paralelni uvoz zdravila je vnos zdravila, ki ima dovoljenje za promet v državi izvoznici in je zadosti podobno zdravilu,
ki je v Republiki Sloveniji pridobilo dovoljenje za promet po nacionalnem postopku ali po postopku z medsebojnim priznavanjem oziroma decentraliziranem postopku in se z dovoljenjem
za promet s paralelno uvoženim zdravilom, ki ga izda JAZMP,
vnaša v Republiko Slovenijo, pri čemer paralelni uvoz zdravila
opravlja veletrgovec, poslovno nepovezan pri prometu s tem
zdravilom z imetnikom dovoljenja za promet z zdravilom.
60. Poklicna izpostavljenost zdravilu je izpostavljenost
zdravilu na delovnem mestu.
61. Polizdelek je izdelek, ki je prešel vse faze proizvodnje,
razen pakiranja v zunanjo ovojnino.
62. Ponarejeno zdravilo je vsako zdravilo, pri katerem je
lažno predstavljena:
– identiteta, vključno z ovojnino in označevanjem ali ime
ali sestava katerekoli od sestavin, vključno s pomožnimi snovmi
in njihovo jakostjo,
– izvor, vključno s proizvajalcem, državo proizvodnje, državo porekla ali imetnikom dovoljenja za promet z zdravilom ali
– zgodovina, vključno z zapisi in dokumentacijo o uporabljenih distribucijskih poteh.
Ta opredelitev ne velja za nenamerne napake v kakovosti
in ne posega v kršitve pravic intelektualne lastnine.
63. Pomožna snov je vsaka sestavina zdravila, ki ni učinkovina ali ovojnina.
64. Posameznik ali posameznica (v nadaljnjem besedilu:
posameznik) je določena ali določljiva fizična oseba, ki se jo
lahko neposredno ali posredno identificira.
65. Posamezno mesto proizvodnje je omejen prostor, ki
v razmerju do okolice predstavlja zaključeno celoto, in znotraj
katerega imetnik dovoljenja za proizvodnjo zdravil opravlja
aktivnosti proizvodnje zdravil.
66. Posamezne aktivnosti proizvodnje so aktivnosti proizvodnje zdravil, ki so opredeljene kot izdelava polizdelkov,
izdelava končnih oblik v ožjem pomenu, primarno pakiranje,
zunanje pakiranje, sprostitev serij končnega zdravila, kontrola
kakovosti in uvoz zdravil. Delijo se glede na namembnost zdravila, na aktivnosti proizvodnje zdravil za uporabo v humani in
veterinarski medicini in glede na stopnjo razvoja na aktivnosti
proizvodnje zdravil in aktivnosti proizvodnje zdravil v kliničnem preskušanju. Aktivnosti proizvodnje končnih oblik v ožjem
pomenu se delijo glede na farmacevtske oblike. Aktivnosti
kontrole kakovosti se delijo glede na vrsto izvajanih testov, proizvodnje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini
in glede na stopnjo razvoja na aktivnosti proizvodnje zdravil ter
aktivnosti proizvodnje zdravil v kliničnem preskušanju. Aktivnosti proizvodnje končnih oblik v ožjem pomenu se delijo glede
na farmacevtske oblike. Aktivnosti kontrole kakovosti se delijo
glede na vrsto izvajanih testov.
67. Poslovni subjekti so domače in tuje pravne osebe,
samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno
opravljajo dejavnost in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi
določene dejavnosti.
68. Posredništvo zdravil ali učinkovin ali obojega so dejavnosti, povezane s prodajo ali nabavo zdravil ali učinkovin
ali obojega, razen prometa na debelo, ki ne vključujejo stika z
učinkovino ali z zdravilom in predstavljajo neodvisno posredovanje v imenu drugega poslovnega subjekta.
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69. Postopek z medsebojnim priznavanjem je postopek
za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom, ki se po odobritvi v referenčni državi članici, začne v zadevnih državah
članicah Evropske unije in je obvezen za zdravila, ki se ne
obravnavajo po centraliziranem ali decentraliziranem postopku
izdaje dovoljenja za promet z zdravilom in ki bodo na trgu v
več kakor eni državi članici Evropske unije, kakor to določata
Direktiva 2001/83/ES in Direktiva 2001/82/ES.
70. Predmešanica za pripravo zdravilne krmne mešanice
oziroma premiks za izdelavo medicirane krme je zdravilo za
uporabo v veterinarski medicini, pripravljeno vnaprej za nadaljnjo izdelavo medicirane krme.
71. Prednost preskrbe z industrijsko izdelanimi zdravili
iz slovenske plazme (to je iz sveže zamrznjene plazme za
predelavo, zbrane v Republiki Sloveniji) je načelo, na podlagi
katerega se izvaja preskrba z zdravili iz Evropske unije iz tuje
plazme na podlagi dovoljenja za promet, če se z zdravili iz slovenske plazme ne pokrije vseh potreb po teh zdravilih v Republiki Sloveniji, razen kadar je vnos ali uvoz določenega zdravila
iz tuje plazme strokovno utemeljen ali za to obstaja strateški
razlog, do katerega se opredelita Strateški svet za zdravila ter
Strokovni svet za preskrbo s krvjo in z zdravili iz plazme.
72. Preveliko odmerjanje je uporaba take količine zdravila
v enem odmerku ali kumulativno, ki glede na dovoljenje za
promet z zdravilom in ob upoštevanju klinične presoje presega
največji dovoljen odmerek.
73. Prihod zdravila v promet pomeni prvo opravljeno
aktivnost v prometu z zdravilom, ki omogoča preskrbo trga s
tem zdravilom in njegovo dostopnost končnemu uporabniku.
74. Promet z učinkovinami in pomožnimi snovmi na debelo pomeni aktivnosti nakupa, shranjevanja, prodaje, vnosa,
uvoza, iznosa ali izvoza učinkovin.
75. Promet z zdravili na debelo so aktivnosti nakupa, vnosa, shranjevanja, iznosa, izvoza, prodaje zdravil, razen izdaje
zdravil v prometu na drobno končnim uporabnikom.
76. Promet z zdravili na drobno so aktivnosti nakupa,
shranjevanja in izdaje zdravila ali uporaba zdravila ob zdravstveni ali veterinarski storitvi.
77. Radiofarmacevtski izdelki so radiofarmaki, radionuklidni predhodniki, radionuklidni generatorji in kompleti za pripravo radiofarmakov, in sicer:
– radiofarmak je zdravilo, ki, takrat, ko je pripravljeno za
uporabo, vsebuje enega ali več radionuklidov (radioaktivnih izotopov), namenjenih za uporabo v humani in veterinarski medicini,
– radionuklidni generator je sistem z vgrajenim trdno vezanim starševskim radionuklidom, iz katerega nastane potomčev radionuklid, ki ga lahko ločimo s spiranjem ali drugo metodo, in se uporablja kot radiofarmak ali radionuklidni predhodnik,
– radionuklidni predhodnik je radionuklid, ki se v procesu
priprave radiofarmaka uporablja za označevanje druge snovi,
pri čemer označevanje poteka pred dajanjem pacientu,
– komplet za pripravo radiofarmaka je vsak izdelek, ki ga
rekonstituiramo ali kombiniramo z radionuklidi (radionuklidnimi
predhodniki) v končni radiofarmak, navadno pred dajanjem
pacientu.
78. Razmerje med koristjo in tveganjem je ocena pozitivnih učinkov zdravljenja z zdravilom v primerjavi s tveganji, na
način kot določa ta zakon.
79. Referenčna država članica je država, ki v postopku z
medsebojnim priznavanjem ali decentraliziranem postopku izdela poročilo o oceni zdravila, na podlagi katerega se zadevne
države članice Evropske unije odločajo o sprejemljivosti razmerja med koristjo in tveganjem oziroma o oceni kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila v skladu z Direktivo 2001/83/ES
in Direktivo 2001/82/ES.
80. Referenčno zdravilo je zdravilo, ki je pridobilo dovoljenje za promet v skladu s 44. členom tega zakona in se na
njegovo dokumentacijo sklicujejo drugi predlagatelji ob upoštevanju 59. člena tega zakona.
81. Resen neželen učinek zdravila za uporabo v humani
medicini je neželen učinek, ki povzroči smrt, neposredno ži-
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vljenjsko ogroženost, zahteva bolnišnično obravnavo ali podaljšanje obstoječe bolnišnične obravnave, dolgotrajno ali izrazito
nezmožnost ali nesposobnost, prirojeno anomalijo ali okvaro
ob rojstvu pacienta.
82. Resen neželen učinek zdravila za uporabo v veterinarski medicini je neželen učinek zdravila, ki povzroči pogin,
neposredno življenjsko ogroženost, izrazito nezmožnost ali nesposobnost, prirojeno anomalijo, okvaro ob rojstvu, ali povzroči
trajne ali dolgotrajnejše bolezenske znake pri obravnavanih
živalih.
83. Serija zdravila je določena količina zdravila s pričakovano homogenostjo, ki je proizvedena v okviru enega procesa
oziroma zaporedja procesov in je identificirana z jasno opredeljeno kombinacijo znakov, ki so številke ali črke. Vključuje vse
enote farmacevtske oblike, ki so proizvedene iz iste začetne
količine snovi in so bile vključene v isto zaporedje proizvodnih
procesov ali isti proces sterilizacije. V primeru neprekinjenega
procesa proizvodnje vsebuje vse enote, proizvedene v določenem časovnem obdobju.
84. Sistem farmakovigilance je sistem spremljanja in poročanja, ki ga upravljajo imetniki dovoljenj za promet z zdravili in države članice Evropske unije za izpolnjevanje nalog
in odgovornosti na podlagi tega zakona in katerega namen
je spremljati zdravila, ki so pridobila dovoljenje za promet, in
odkrivanje sprememb razmerja med koristjo in tveganjem pri
uporabi zdravil.
85. Sistem hitrega obveščanja je komunikacijski sistem
organov, pristojnih za zdravila držav članic Evropske unije in
Evropske unije, vzpostavljen z namenom takojšnjega medsebojnega in po potrebi širšega obveščanja o nastalem novem
tveganju za javno zdravje, povezanim z varnostjo ali kakovostjo
zdravila, ter z namenom zmanjševanja tega tveganja.
86. Sistem obvladovanja tveganj je sklop dejavnosti v
sistemu farmakovigilance in ukrepov za ugotovitev, opredelitev, preprečevanje ali zmanjševanje tveganj v zvezi z zdravilom, vključno z oceno učinkovitosti navedenih dejavnosti in
ukrepov.
87. Sočutna uporaba je dajanje zdravila z novo učinkovino, ki predstavlja pomembno terapevtsko, znanstveno in
tehnično inovacijo in je v postopku pridobitve dovoljenja za
promet z zdravilom oziroma v postopku kliničnega preskušanja
zdravila, na voljo skupini pacientov s kronično ali resno izčrpavajočo boleznijo, ki je ni mogoče zadovoljivo zdraviti z zdravili,
ki imajo dovoljenje za promet, kot to določa 83. člen Uredbe
726/2004/ES.
88. Specializirana prodajalna za zdravila je prodajni
objekt, kjer poslovni subjekt na podlagi dovoljenja JAZMP,
opravlja dejavnost prometa na drobno s tistimi zdravili, ki se
na podlagi tega zakona izdajajo brez recepta v lekarnah in
specializiranih prodajalnah.
89. Splošno ime zdravila je mednarodno nelastniško ime,
ki ga priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, ali če tega
imena ni, običajno splošno ime.
90. Sponzor oziroma sponzorka (v nadaljnjem besedilu:
sponzor) je poslovni subjekt oziroma posameznik, ki prevzame
odgovornost za začetek, vodenje oziroma financiranje kliničnega preskušanja zdravila.
91. Stična ovojnina je vsebnik ali druga oblika ovojnine, ki
je v neposrednem stiku z zdravilom.
92. Študija o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za
promet z zdravilom za uporabo v humani medicini je vsaka
študija o tem zdravilu, katere cilj je ugotovitev, opredelitev ali
količinska določitev tveganja, ki potrjujejo varnostne lastnosti
zdravila, ali merjenje učinkovitosti ukrepov za obvladovanje
tveganj.
93. Študija o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za
promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini je farmakoepidemiološka študija ali klinično preskušanje zdravila, ki
se izvede v skladu s pogoji dovoljenja za promet z zdravilom,
da bi se odkrila in raziskala morebitna tveganja glede varnosti
zdravila.
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94. Tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora je tisto zdravilo rastlinskega izvora, katerega lastnosti je mogoče prepoznati na podlagi njegove tradicionalne uporabe in izpolnjuje pogoje,
ki jih določata ta zakon in Direktiva 2001/83/ES.
95. Tretje države so države, ki niso članice Evropske unije
oziroma EGP.
96. Tveganje, povezano z uporabo zdravila, je:
– vsako tveganje za nastanek neželenih učinkov na okolje
ali
– vsako tveganje za zdravje pacienta oziroma živali ali
javno zdravje, ki je povezano s kakovostjo, varnostjo ali učinkovitostjo zdravila.
97. Učinkovina oziroma zdravilna učinkovina je vsaka
snov ali mešanica snovi, namenjena uporabi v proizvodnji
zdravil, ki v postopku proizvodnje postane aktivna sestavina
zdravila, katerega namen je farmakološko, imunološko ali presnovno delovanje, da bi se ponovno vzpostavile, izboljšale ali
spremenile fiziološke funkcije ali da bi se določila diagnoza.
98. Uradna kontrola kakovosti zdravila je ugotavljanje
kakovosti zdravila, v skladu z dovoljenjem za promet oziroma
z določbami tega zakona, ki vključuje analizno preskušanje
zdravila ali preverjanje istovetnosti označevanja in navodila za
uporabo ali oboje.
99. Uradni kontrolni laboratorij je laboratorij, ki opravlja
uradno kontrolo kakovosti zdravil ter je vključen v mrežo uradnih kontrolnih laboratorijev (GEON).
100. Uvoz zdravila je promet zdravila iz tretjih držav na
ozemlje Republike Slovenije, ki ga lahko opravljajo le imetniki
dovoljenja za proizvodnjo zdravil, če to dovoljenje vključuje
aktivnost uvoza. Uvoz zdravila je tudi prenos zdravila iz tretjih
držav na ozemlje Republike Slovenije, kadar zdravilo za svojo
osebno uporabo oziroma za osebno uporabo njegovih ožjih
družinskih članov oziroma na podlagi pooblastila za osebno
uporabo največ enega posameznika, ki ni njegov družinski
član, ali za svojo posamezno žival prinaša posameznik.
101. Veletrgovec z zdravili je poslovni subjekt, ki na podlagi dovoljenja JAZMP opravlja dejavnost prometa z zdravili
na debelo, z namenom ali brez namena pridobivanja dobička.
102. Vmesni izdelek je delno obdelan material, ki se mora
obdelati z nadaljnjimi postopki preden postane polizdelek.
103. Vnos zdravila je promet zdravila na debelo iz druge
države članice Evropske unije v Republiko Slovenijo. Vnos
zdravila je tudi prenos zdravila iz ozemlja drugih držav članic
Evropske unije na ozemlje Republike Slovenije, kadar zdravilo
za svojo osebno uporabo oziroma za osebno uporabo njegovih
ožjih družinskih članov oziroma na podlagi pooblastila za osebno uporabo največ enega posameznika, ki ni njegov družinski
član, ali za svojo posamezno žival prinaša posameznik.
104. Zaščitni element je podatek na zunanji ovojnini zdravila za uporabo v humani medicini, ki trgovcem na debelo in
pristojnim osebam za preskrbo z zdravili na drobno v lekarnah
in specializiranih prodajalnah omogoča, da preverijo avtentičnost zdravila in identificirajo posamezno pakiranje.
105. Zadevna država članica je država, ki v postopku z
medsebojnim priznavanjem ali v decentraliziranem postopku
odloča o sprejemljivosti razmerja med koristjo in tveganjem
oziroma o oceni kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila na
podlagi poročila o oceni, ki ga je izdelala referenčna država
članica Evropske unije.
106. Zdravila iz krvi ali plazme so industrijsko proizvedena
zdravila, kot na primer zdravila, ki vsebujejo zlasti albumine,
faktorje strjevanja krvi in imunoglobuline človeškega izvora, ki
jih iz krvnih sestavin, pridobljenih v skladu s predpisi, ki urejajo
preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki in s predpisi, ki urejajo
zdravila, proizvajajo za to dejavnost specializirani poslovni
subjekti.
107. Zdravilna krmna mešanica oziroma medicirana krma
je vsaka mešanica zdravila za uporabo v veterinarski medicini
in krme, ki je pripravljena za prodajo in namenjena krmljenju
živali brez nadaljnje predelave, zaradi zdravilnih, preventivnih
ali drugih lastnosti zdravil.

Stran

1900 /

Št.

17 / 7. 3. 2014

108. Zdravilo rastlinskega izvora je zdravilo, ki kot učinkovine vsebuje izključno eno ali več rastlinskih snovi, enega
ali več pripravkov rastlinskega izvora, ali eno ali več rastlinskih
snovi v kombinaciji z enim ali več pripravki rastlinskega izvora.
109. Zdravilo sirota je zdravilo, ki je namenjeno za zdravljenje zelo resnih in zelo redkih bolezni, za katere ni druge
dovoljene metode zdravljenja, preprečevanja in diagnosticiranja, vendar brez spodbud promet z njimi ni dovolj donosen za
upravičenje potrebne naložbe za njegov razvoj in promet, in je
določeno kot zdravilo sirota v skladu s pogoji iz Uredbe (ES)
št. 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o zdravilih sirotah (UL L št. 18 z dne 22. 1. 2000),
zadnjič spremenjene z Uredbo 596/2009/ES.
110. Zdravilo za napredno zdravljenje je zdravilo, kakor je
opredeljeno v 2. členu Uredbe 1394/2007/ES.
111. Zdravniški oziroma veterinarski recept je listina, ki jo
v skladu s predpisi izda strokovnjak, usposobljen in pooblaščen
za predpisovanje zdravil.
112. Zloraba zdravila je trajna ali občasna namerna prekomerna uporaba zdravila, ki jo spremljajo škodljivi fizični ali
psihološki učinki.
113. Zunanja ovojnina zdravila je ovojnina, v katero je
vloženo zdravilo v stični ovojnini.
II. ZDRAVILA NA TRGU
7. člen
(razmerje med zdravili in drugimi izdelki)
(1) Če izdelek po definiciji in ob upoštevanju vseh njegovih značilnosti lahko hkrati sodi v opredelitev zdravila in v
opredelitev izdelka, ki je predmet drugih predpisov, se v primeru
dvoma uporabijo določbe tega zakona.
(2) O opredelitvi iz prejšnjega odstavka odloča JAZMP v
upravnem postopku s posebnim ugotovitvenim postopkom na
podlagi vloge proizvajalca ali poslovnega subjekta, ki opravlja
oziroma namerava opravljati promet z izdelkom iz prejšnjega
odstavka, ali po uradni dolžnosti. Pri tem upošteva:
– kakovostno in količinsko sestavo izdelka,
– namen in način uporabe,
– ali ima izdelek oziroma njegove sestavine farmakološko,
imunološko ali metabolično delovanje,
– ali se izdelku pripisujejo neposredni ali posredni učinki
za zdravljenje, preprečevanje ali diagnosticiranje bolezni,
– predstavitev izdelka in vtis, ki ga izdelek naredi na končnega uporabnika oziroma kupca,
– možne neželene učinke in povezana tveganja za posameznika in za javno zdravje,
– poznavanje izdelka pri končnih uporabnikih oziroma
kupcih,
– najnovejša znanstvena spoznanja in
– smernice Evropske unije, ki jih objavi JAZMP na svoji
spletni strani in nacionalne smernice, ki jih pripravi in objavi
JAZMP na svoji spletni strani.
(3) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o kakovostni in količinski sestavi izdelka, o varnosti izdelka, predstavitvi izdelka končnim uporabnikom oziroma kupcem na ovojnini,
priloženih lističih ali brošurah, spletnih straneh, ustno ali na
kakršenkoli drug način in o statusu izdelka v državah članicah
Evropske unije.
(4) Stroške postopka na podlagi vloge iz drugega odstavka tega člena plača proizvajalec ali poslovni subjekt, ki opravlja oziroma namerava opravljati promet z izdelkom iz prvega
odstavka tega člena.
8. člen
(razmerje med industrijsko proizvedenimi zdravili
in galenskimi zdravili)
(1) Zdravila, pri katerih se iz vhodnih snovi izdela v lekarni
ali v galenskem laboratoriju lekarne največ 50.000 pakiranj na
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letni ravni, se obravnavajo kot galenska zdravila, ki jih določajo
predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost.
(2) Kot galenska zdravila se ne smejo izdelovati:
– zdravila z enako sestavo učinkovin v enaki ali primerljivi
obliki učinkovine, enako ali primerljivo sestavo pomožnih snovi,
enako ali primerljivo farmacevtsko obliko in enako ali primerljivo jakostjo, kot jih imajo zdravila z dovoljenjem za promet v
Republiki Sloveniji in so prisotna na trgu,
– homeopatska zdravila ali
– zdravila, ki se ne uporabljajo v državah članicah Evropske unije ter v tretjih državah, kjer imajo primerljive zahteve glede
kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil kot Evropska unija.
(3) Galensko zdravilo se lahko izdaja do izteka roka uporabnosti, vendar najdalj šest mesecev po datumu objave prihoda na trg enakega ali primerljivega industrijsko proizvedenega
zdravila, kot ga objavi JAZMP na svoji spletni strani v skladu s
tretjim odstavkom 24. člena tega zakona.
(4) Industrijsko proizvedenih zdravil, intermediatov, vmesnih izdelkov ali polizdelkov ni dovoljeno uporabiti za izdelavo
galenskih zdravil, razen v izjemnih primerih v interesu varovanja javnega zdravja ob nevarnosti za zdravje ljudi in živali, če
to na predlog razširjenega strokovnega kolegija za lekarniško
dejavnost po predhodnem mnenju Strateškega sveta za zdravila odobri minister.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lekarna lahko izdeluje galensko zdravilo v večji količini na
podlagi predhodne odobritve JAZMP, če na trgu ni prisotno
industrijsko proizvedeno zdravilo, ki je uvrščeno v seznam
esencialnih zdravil oziroma v seznam nujno potrebnih zdravil
v Republiki Sloveniji.
(6) JAZMP lahko lekarni odobri izdelavo galenskega
zdravila iz prejšnjega odstavka v posebnem ugotovitvenem
postopku na podlagi vloge lekarne, v kateri lekarna dokaže
utemeljenost povečanih količin.
9. člen
(prepoved neustrezne predstavitve izdelkov)
(1) Prepovedano je oglaševati in dajati v promet izdelke,
kakorkoli predstavljene z lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh ali živalih, če po tem zakonu ne veljajo
za zdravila.
(2) Izvajalci zdravstvene, veterinarske in lekarniške dejavnosti izdelkov, ki po tem zakonu ne veljajo za zdravila, ne smejo
predstavljati pacientom ali kupcem z lastnostmi za zdravljenje
in preprečevanje bolezni.
10. člen
(enakovrednost zahtev za proizvodnjo in uvoz zdravil)
Določbe tega zakona o proizvodnji in uvozu zdravil se
uporabljajo tudi za zdravila, ki so namenjena dajanju v promet
zunaj ozemlja Republike Slovenije ter za vmesne izdelke, polizdelke, intermediate, učinkovine in pomožne snovi.
11. člen
(izjeme glede uporabe tega zakona)
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za:
1. magistralna zdravila, ki jih urejajo predpisi o lekarniški
dejavnosti,
2. galenska zdravila, ki jih urejajo predpisi o lekarniški
dejavnosti, razen v delu, ki določa količinsko razmejitev med industrijsko proizvedenimi zdravili in galensko izdelanimi zdravili
v lekarnah oziroma v njihovih galenskih laboratorijih,
3. zdravila, namenjena za raziskave in razvojna preskušanja, vendar brez vpliva na izvajanje določb o kliničnem
preskušanju zdravil,
4. intermediate, vmesne izdelke in polizdelke, namenjene
za nadaljnjo predelavo s strani imetnikov dovoljenja za proizvodnjo zdravil v zdravila, za katera bo izdano dovoljenje za
promet, razen za področje proizvodnje in uvoza zdravil v skladu
z določbami prejšnjega člena,
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5. radioaktivne izotope v obliki zaprtih virov, ki jih urejajo
predpisi o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti,
6. kri, plazmo ali krvne celice, ki jih urejajo predpisi o preskrbi s krvjo, razen za plazmo pripravljeno po metodi, ki vključuje industrijski postopek in se uporablja za proizvodnjo zdravil,
7. človeška tkiva in celice, namenjene za zdravljenje ljudi,
ki jih urejajo predpisi o kakovosti in varnosti človeških tkiv in
celic, namenjenih za zdravljenje,
8. medicirano krmo oziroma zdravilne krmne mešanice, ki
jih urejajo predpisi o krmi,
9. krmne dodatke, ki jih urejajo predpisi o krmi,
10. zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki so predvidena izključno za akvarijske ribice, okrasne ptice v kletkah,
terarijske živali, majhne glodavce in bele dihurje, glede določb
5. do 8. člena Direktive 2001/82/ES, pod pogojem, da ta zdravila ne vsebujejo snovi, katerih uporaba zahteva veterinarski
nadzor in da so bili izvedeni vsi ukrepi, potrebni za preprečitev
nedovoljene uporabe teh zdravil za druge živali.
12. člen
(razvrščanje zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični
klasifikaciji in določitev definiranega dnevnega odmerka)
(1) Zdravila, ki so v prometu v Republiki Sloveniji, se razvrščajo po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji zdravil
(v nadaljnjem besedilu: ATC klasifikacija zdravil za zdravila
za uporabo v humani medicini oziroma ATCvet za zdravila
za uporabo v veterinarski medicini) in metodologiji določanja
definiranega dnevnega odmerka (v nadaljnjem besedilu: DDD),
ki je objavljena na spletnih straneh WHO Collaborating Centre
for Drug Statistics Methodology, Oslo, Norveška (http://www.
whocc.no), v njihovem vsakokratnem veljavnem besedilu.
(2) JAZMP zagotavlja prevod ATC klasifikacije zdravil in
enotno nacionalno poimenovanje zdravilnih učinkovin ter DDD
za zdravila za uporabo v humani medicini, in prevod ATCvet
klasifikacije zdravil za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki so v prometu v Republiki Sloveniji in jih objavlja na svoji
spletni strani.
13. člen
(nacionalni identifikator zdravil)
(1) JAZMP določa nacionalni identifikator zdravil, ki enolično določa zdravilo na ravni učinkovine, farmacevtske oblike,
jakosti, pakiranja in imetnika dovoljenja, s katerim se daje v
promet v Republiki Sloveniji.
(2) Natančnejšo opredelitev, način in postopek določanja
in evidentiranja nacionalnega identifikatorja zdravil in obvezne
uporabnike določi minister.
14. člen
(razvrščanje zdravil glede na predpisovanje in izdajanje)
(1) Zdravila se glede na predpisovanje in izdajanje razvrščajo v:
– zdravila, za izdajo katerih je potreben zdravniški ali
veterinarski recept,
– zdravila, za izdajo katerih zdravniški ali veterinarski
recept ni potreben.
(2) Natančnejšo opredelitev, način razvrščanja ter način
predpisovanja in izdajanja zdravil določi minister.
15. člen
(sprememba razvrstitve zdravila glede na predpisovanje
in izdajanje ter zaščita podatkov)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom lahko pri
JAZMP vloži vlogo za spremembo razvrstitve zdravil, za predpisovanje in izdajo katerih je potreben zdravniški ali veterinarski
recept, med zdravila, za predpisovanje in izdajo katerih zdravniški ali veterinarski recept ni več potreben. V vlogi predloži
rezultate nekliničnih farmakološko-toksikoloških preskusov ali
kliničnih preskušanj zdravil, s katerimi utemeljuje spremembo
razvrstitve zdravila.
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(2) Kadar JAZMP izda dovoljenje za promet z zdravilom
s spremenjeno razvrstitvijo iz prejšnjega odstavka na podlagi
rezultatov pomembnih nekliničnih farmakološko-toksikoloških
preskusov ali kliničnih preskušanj zdravila, v odločitvi za spremembo razvrstitve zdravila drugega imetnika dovoljenja za
promet z zdravilom z isto učinkovino eno leto od izdaje dovoljenja za promet z zdravilom s spremenjeno razvrstitvijo ne sme
upoštevati rezultatov preskusov ali preskušanj zdravila, ki jih je
predložil imetnik dovoljenja iz prejšnjega odstavka.
(3) Sprememba razvrstitve zdravila iz tega člena se
obravnava kot sprememba dovoljenja za promet z zdravilom
v skladu z 62. členom tega zakona.
16. člen
(uvoz, izvoz, vnos in iznos zdravil za osebno porabo
in uporabo pri svoji živali)
(1) Uvoz in izvoz zdravil s strani posameznikov je prepovedan.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko posameznik za
svojo osebno uporabo, za osebno uporabo njegovih ožjih družinskih članov oziroma na podlagi pooblastila za osebno uporabo največ enega posameznika, ki ni njegov družinski član,
ali za svojo posamezno žival, katere vrsta se ne uporablja za
pridobivanje oziroma za proizvodnjo živil, vnese oziroma uvozi
ali izvozi oziroma iznese v svoji osebni prtljagi zdravilo v količini, ki ustreza zadevni terapevtski uporabi, in sicer:
– za akutna stanja za največ tri tedne,
– za kronične bolezni oziroma stanja, pri katerih je potrebna dolgotrajna uporaba zdravil, za največ tri mesece skladno
s predpisanim odmerjanjem, oziroma izjemoma za obdobje do
12 mesecev, če posameznik organu, pristojnemu za carinske
zadeve, predloži dokazila o dovoljenem bivanju v tem obdobju
v ciljni državi, če predpisi s področja prepovedanih drog ne
določajo drugače.
(3) Pri uvozu oziroma vnosu zdravila za osebno uporabo
iz prejšnjega odstavka, za katera je potreben zdravniški oziroma veterinarski recept, lahko organ, pristojen za carinske zadeve, od posameznika zahteva dokazilo o zdravniškem oziroma
veterinarskem receptu za ta zdravila.
17. člen
(esencialna in nujno potrebna zdravila)
(1) Esencialna zdravila so zdravila, ki so na podlagi najnovejših dognanj v biomedicinskih znanostih in sistemskih
opredelitev v okviru nacionalnih zdravstvenih prioritet ob upoštevanju vzdržnosti javnih sredstev prepoznana kot nujno potrebna za izvajanje zdravstvenega varstva ljudi oziroma živali
in so uvrščena v seznam esencialnih zdravil.
(2) Zdravila so v seznamu esencialnih zdravil opredeljena
s splošnim imenom, farmacevtsko obliko in jakostjo ter načinom predpisovanja in izdajanja.
(3) Pri uvrščanju zdravil v seznam esencialnih zdravil se
upoštevajo naslednja merila:
– da je zdravilo pomembno z vidika varovanja javnega
zdravja,
– da je zdravilo pomembno z vidika izvajanja prednostnih
nalog programa zdravstvenega varstva,
– da je zdravilo pomembno pri izvajanju prednostnih področij zdravljenja oseb in preprečevanja stanj, ki so opredeljena
v resoluciji, ki se nanaša na nacionalni plan zdravstvenega
varstva, ali v dokumentu Svetovne zdravstvene organizacije
o prioritetnih programih zdravstvenega varstva v Evropi, ali so
zdravila izbora v izrednih primerih z namenom obvladovanja
groženj javnemu zdravju (ob nesrečah večjih razsežnosti, infekcijah, epidemijah, pandemijah, zastrupitvah, sevanjih, vključno
z jodno profilakso in podobno) ali iz drugih razlogov, ki so v
interesu varovanja javnega zdravja ali
– da je zdravilo pomembno z etičnega vidika.
(4) Seznam esencialnih zdravil za uporabo v humani medicini določi minister na predlog JAZMP, seznam esencialnih
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zdravil za uporabo v veterinarski medicini pa minister, pristojen
za veterinarstvo na predlog JAZMP.
(5) Nujno potrebna zdravila so zdravila, ki niso vključena
v seznam esencialnih zdravil iz prvega odstavka tega člena in
za katera izvajalec zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni ali
razširjeni strokovni kolegij za svoje področje pristojnosti utemelji nastanek nove zdravstvene potrebe in jih na tej podlagi ter ob
upoštevanju meril iz tretjega odstavka tega člena JAZMP uvrsti
v seznam nujno potrebnih zdravil.
(6) Seznama iz četrtega odstavka tega člena pristojna
ministra objavljata najmanj enkrat letno, najpozneje do 31. januarja tekočega leta in pri tem upoštevata zdravila na seznamu
iz prejšnjega odstavka.
(7) Opisu esencialnega zdravila v seznamu iz prvega
odstavka tega člena oziroma opisu nujno potrebnega zdravila
iz petega odstavka tega člena lahko hkrati ustreza več zdravil,
ki so lahko v Republiki Sloveniji v prometu na podlagi prvega
in drugega odstavka 20. člena tega zakona in imajo enako ATC
klasifikacijsko oznako na peti ravni, enako sestavo učinkovin in
ustrezno farmacevtsko obliko.
(8) Če v prometu v Republiki Sloveniji ni zdravil iz prvega
ali drugega odstavka 20. člena tega zakona, ki bi ustrezala
opisu esencialnega zdravila s seznama esencialnih zdravil ali
opisu nujno potrebnega zdravila s seznama nujno potrebnih
zdravil, JAZMP začasno dovoli promet z zdravilom, ki je lahko
v prometu v skladu s tretjo alinejo tretjega odstavka 20. člena
tega zakona.
(9) Opisu esencialnega zdravila s seznama iz prvega
odstavka tega člena ter opisu nujno potrebnega zdravila iz
seznama iz petega odstavka tega člena lahko ustreza tudi
galensko zdravilo, ki je lahko v prometu v skladu z določbami
tega zakona.
(10) Seznama esencialnih zdravil in seznam nujno potrebnih zdravil se objavijo na spletni strani JAZMP.
18. člen
(dajanje v promet in dostopnost zdravil sirot)
Pri dajanju zdravil sirot v promet in njihovi dostopnosti
se upošteva strokovna doktrina na področju resnih in redkih
bolezni v Republiki Sloveniji.
19. člen
(medsebojno zamenljiva zdravila)
(1) Medsebojno zamenljiva zdravila za uporabo v humani
medicini so tista, ki jih JAZMP določi in objavi kot primerna za
medsebojno zamenjavo, pri čemer upošteva, da mora biti pri
teh zdravilih verjetnost nastanka klinično pomembnih razlik v
učinkovitosti in varnosti ustrezno nizka oziroma zanemarljiva,
in svojo odločitev opre na:
– ugotavljanje skupnih ali primerljivih lastnosti zdravil ali
skupin zdravil v skladu z zahtevami tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov,
– upoštevanje dovoljenja za promet z zdravilom,
– vključevanje sodobnih spoznanj in izsledkov biomedicinske znanosti in stroke,
– farmakovigilančne podatke.
(2) Medsebojno zamenjevanje zdravil opravljajo osebe,
pooblaščene za predpisovanje zdravil, ali osebe, pooblaščene
za izdajanje zdravil, v skladu s posebnimi predpisi.
(3) JAZMP začne postopek za ugotavljanje medsebojne
zamenljivosti zdravil:
– po uradni dolžnosti na lastno pobudo ali
– na pobudo pristojnega ministrstva, razširjenega strokovnega kolegija za zdravila ali nosilca pravic iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: nosilec
OZZ), ali
– na podlagi vloge imetnika dovoljenja iz prvega odstavka
20. člena tega zakona.
(4) Postopek iz prve alineje prejšnjega odstavka se začne:
– z dnem začetka veljavnosti dovoljenja iz prvega odstavka 20. člena tega zakona;
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– z dnem začetka veljavnosti podatkov iz drugega odstavka 20. člena tega zakona ali
– z dnem, ko JAZMP ugotovi nova dejstva in okoliščine,
ki ustvarjajo podlago za ponovno ugotavljanje medsebojne
zamenljivosti zdravil.
(5) JAZMP odloči o medsebojni zamenljivosti zdravil z
odločbo v treh mesecih od dneva prejema popolne vloge oziroma začetka postopka, kadar se je ta začel po uradni dolžnosti.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
(6) JAZMP lahko od imetnika dovoljenja iz prvega odstavka 20. člena tega zakona zahteva dodano dokumentacijo
oziroma podatke, v skladu s šestim odstavkom 3. člena tega
zakona. Do izpolnitve zahtev postopek miruje.
(7) Natančnejše zahteve in postopek za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil določi minister.
20. člen
(zdravilo v prometu)
(1) Zdravilo je lahko v prometu v Republiki Sloveniji, če
ima dovoljenje za promet, dovoljenje za promet s paralelno
uvoženim zdravilom oziroma potrdilo o priglasitvi paralelne
distribucije ali dovoljenje za sočutno uporabo zdravil.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko zdravilo, ki je
dovoljenje za promet pridobilo po centraliziranem postopku, v
prometu v Republiki Sloveniji, kadar na podlagi vloge imetnika
dovoljenja za promet z zdravilom JAZMP zanj določi nacionalni
identifikator zdravil in podatke iz 13. člena tega zakona.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko JAZMP v naslednjih izjemnih primerih začasno dovoli
promet z zdravilom, ki nima dovoljenja za promet:
– na podlagi zahteve lečečega zdravnika in mnenja odgovorne osebe klinike oziroma inštituta, oziroma za zdravila za
uporabo v veterinarski medicini, na podlagi zahteve lečečega
veterinarja, na njegovo osebno odgovornost, za potrebe enega
ali več posameznih pacientov ali živali oziroma skupine živali,
– v izrednih primerih (infekcije, epidemije, pandemije,
zastrupitve, sevanja in podobno), za namen izvajanja zaščitnih ukrepov ali iz drugih razlogov, ki so v interesu varovanja
javnega zdravja,
– za zdravilo, ki je s svojo učinkovino, farmacevtsko obliko in jakostjo uvrščeno v seznam esencialnih zdravil ali nujno
potrebnih zdravil iz 17. člena tega zakona, in v promet ni bilo
dano enako zdravilo z dovoljenjem za promet oziroma zdravilo
ni na trgu v Republiki Sloveniji v skladu s tem zakonom,
– za zdravila, zagotovljena iz proračunskih sredstev Republike Slovenije v skladu s 141. členom tega zakona, če ni v
prometu zdravila z enako sestavo z dovoljenjem za promet v
Republiki Sloveniji ali,
– ob pojavu epizootskih bolezni na predlog organa, pristojnega za veterinarstvo, z imunološkim zdravilom za uporabo
v veterinarski medicini, ki nima dovoljenja za promet, če ni
na voljo ustreznega zdravila, pri čemer organ, pristojen za
veterinarstvo, vnaprej obvesti Evropsko komisijo o podrobnih
pogojih uporabe.
(4) JAZMP v 30 dneh po prejemu popolne vloge izjemoma
začasno dovoli promet z zdravili iz prejšnjega odstavka, razen v
primerih iz druge in pete alineje prejšnjega odstavka, ko odloči
najpozneje v sedmih dneh. JAZMP zahteva dopolnitev vloge za
začasno dovoljenje za promet z zdravili iz druge in pete alineje
prejšnjega odstavka najpozneje v petih dneh.
(5) JAZMP enkrat mesečno ministru oziroma ministru,
pristojnemu za veterinarstvo, posreduje podatke o zdravilih, ki
jim je bilo izdano začasno dovoljenje za promet z zdravilom.
(6) Predlagatelj za pridobitev začasnega dovoljenja za
promet z zdravili iz tretjega odstavka tega člena je lahko veletrgovec z zdravili.
(7) Podrobnejše pogoje in postopek za izdajo začasnega
dovoljenja za promet v primerih iz tretjega odstavka tega člena
določi minister.
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21. člen
(prepoved dajanja zdravila v promet)
Prepovedano je dajati v promet zdravilo, ki:
– nima dovoljenja iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
prejšnjega člena,
– nima odobritve iz petega in šestega odstavka 8. člena
tega zakona,
– ni proizvedeno v skladu z dokumentacijo za dovoljenje
za promet z zdravilom ali v skladu z dobro proizvodno prakso,
– mu je potekel rok uporabnosti ali
– mu je bila dokazana oporečnost njegove kakovosti,
varnosti ali učinkovitosti.
22. člen
(odobritev posamičnega odstopa)
(1) Ne glede na določbe tretje alineje prejšnjega člena
lahko JAZMP po izdaji dovoljenja za promet z zdravilom v
izrednih primerih, ki so v interesu varovanja javnega zdravja,
na predlog imetnika dovoljenja za promet odobri posamičen
odstop od pogojev dovoljenja za promet z zdravilom, ki se
nanaša na posamezno serijo ali manjše število serij posameznega zdravila. Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom v
vlogi predloži podatke o predlaganem obsegu ukrepa odobritve
posamičnega odstopa, zagotovi dokazila, da odstop ne vpliva
na kakovost, varnost in učinkovitost zdravila ter predlaga preventivne in korektivne ukrepe, ki jih bo izvedel za vzpostavitev
preskrbe z zdravilom v okviru pogojev dovoljenja za promet.
(2) Podrobnejše pogoje in postopek odobritve posamičnega odstopa iz prejšnjega odstavka ter vsebino vloge določi
minister.
23. člen
(ravnanje ob odstopanju od kakovosti
in sumu na ponarejanje zdravila)
(1) Poslovni subjekti, ki so vključeni v promet z zdravilom, morajo JAZMP obvestiti o neustrezni kakovosti zdravila
oziroma sumu na ponarejanje zdravila. JAZMP oceni podatke,
zahteva in spremlja morebiten odpoklic zdravila ter odloči o
načinu obveščanja javnosti o tem.
(2) Način in vsebino obveščanja poslovnih subjektov, ki so
vključeni v promet z zdravilom, o odstopih od kakovosti zdravila
in suma na ponarejanje zdravila določi minister.
24. člen
(obveščanje o dajanju zdravila v promet in sporočanje
podatkov o obsegu prodaje, nabave, izdaje in porabe zdravil)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom, imetnik dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom, imetnik potrdila o paralelni distribuciji in imetnik začasnega dovoljenja za
promet z zdravilom iz tretje alineje tretjega odstavka 20. člena
tega zakona najpozneje na dan prvega prihoda zdravila v promet v Republiki Sloveniji obvesti JAZMP o datumu dejanskega
začetka prometa z zdravilom v Republiki Sloveniji oziroma o
začetku dajanja zdravila v promet.
(2) O začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z zdravilom ali motnjah v preskrbi z zdravilom imetnik iz
prejšnjega odstavka obvesti JAZMP najpozneje dva meseca
pred prenehanjem opravljanja prometa z zdravilom, razen v
primeru višje sile. V obvestilu navede razloge za začasno
ali stalno prenehanje opravljanja prometa z zdravilom, oceno
tveganja za varovanje javnega zdravja v Republiki Sloveniji in
ukrepe za zmanjševanje morebitnega tveganja.
(3) Kadar gre za zdravila za uporabo v humani medicini,
JAZMP v petih delovnih dneh od prejema obvestila iz prvega
in drugega odstavka tega člena o tem seznani nosilca OZZ in
podatke o tem objavi na svoji spletni strani.
(4) Kadar gre za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, JAZMP v petih delovnih dneh od prejema obvestila iz
drugega odstavka tega člena o tem seznani organ, pristojen
za veterinarstvo in podatke o tem objavi na svoji spletni strani.
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(5) Zaradi spremljanja uporabe zdravil za zdravljenje živali
JAZMP na zahtevo organa, pristojnega za veterinarstvo, posreduje in zagotavlja potrebne podatke iz dovoljenja za promet z
zdravilom, iz dovoljenja za vnos oziroma uvoz, dovoljenja za
promet s paralelno uvoženim zdravilom oziroma potrdila o
prejemu obvestila o paralelni distribuciji zdravila.
(6) Na vsakokratno zahtevo JAZMP imetniki dovoljenja iz
prvega odstavka tega člena in veletrgovci predložijo podatke o
obsegu prodaje v Republiki Sloveniji.
(7) Upravljavec zbirk podatkov o porabi zdravil in nosilec
OZZ posredujeta JAZMP in ministrstvu, pristojnemu za zdravje,
podatke o porabi zdravil, ki jih na podlagi predpisov, ki urejajo
zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva, prejmeta od
izvajalcev zdravstvenih programov.
(8) Poslovni subjekti, ki izvajajo lekarniško dejavnost,
posredujejo JAZMP in ministrstvu, pristojnemu za zdravje, podatke o nabavi in izdaji zdravil.
(9) Poslovni subjekti, ki izvajajo lekarniško dejavnost, in
poslovni subjekti, ki opravljajo promet z zdravili na drobno v
specializiranih prodajalnah, posredujejo JAZMP in ministrstvu,
pristojnemu za zdravje, podatke o nabavi in izdaji zdravil, za
katera ni potreben zdravniški recept.
(10) Izvajalci zdravstvene dejavnosti posredujejo JAZMP
in ministrstvu, pristojnemu za zdravje, podatke o nabavi in
porabi zdravil.
(11) Veletrgovci poročajo organu, pristojnemu za veterinarstvo, o obsegu prodaje zdravil za uporabo v veterinarski
medicini in zdravil za uporabo v humani medicini, ki so bila
prodana za izjemno uporabo v veterinarski medicini v Republiki
Sloveniji.
(12) Veterinarske organizacije in druge organizacije, ki
po predpisih o veterinarstvu opravljajo veterinarsko dejavnost
in odobreni proizvajalci medicirane krme na zahtevo organa,
pristojnega za veterinarstvo, poročajo o prometu z zdravili.
(13) Organ, pristojen za veterinarstvo, posreduje JAZMP
podatke iz enajstega in dvanajstega odstavka tega člena enkrat
letno.
(14) Podatki o obsegu prodaje, nabave, izdaje in porabe zdravil vključujejo količino posameznih zdravil in njihovo
prodajno in nakupno vrednost za določeno časovno obdobje.
Podrobnejše zahteve, način, pogostnost in obdobja za sporočanja podatkov ter podatkovne modele za komuniciranje in
sporočanje podatkov določi minister, za področje zdravil za
uporabo v veterinarski medicini pa minister, v soglasju z ministrom pristojnim za veterinarstvo.
25. člen
(sporočanje podatkov o obsegu predpisovanja
in porabe zdravil)
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti na zahtevo JAZMP
sporočajo podatke o obsegu predpisovanja in porabe zdravil.
(2) Izvajalci veterinarske dejavnosti in odobreni proizvajalci medicirane krme o obsegu predpisovanja in porabe zdravil
poročajo organu, pristojnemu za veterinarstvo.
(3) Podrobnejši način sporočanja podatkov iz tega člena
določi minister.
26. člen
(izjemna uporaba zdravil v veterinarski medicini)
(1) Če ni na voljo nobenega zdravila za uporabo v veterinarski medicini z dovoljenjem za promet v Republiki Sloveniji
za obravnavo bolezenskih stanj določenih živalskih vrst, lahko
veterinar, odgovoren za zdravljenje živali, zlasti, da bi preprečil
nesprejemljivo trpljenje živali, izjemno uporabi zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet, za uporabo pri tej živalski vrsti ali za
zadevno bolezensko stanje izjemoma uporabi:
– zdravilo za uporabo v humani medicini oziroma zdravi
z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini, ki je pridobilo
dovoljenje za promet v drugi državi članici Evropske unije,
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– če ni na voljo nobenega zdravila iz prejšnje alineje, mu
zdravilo v skladu s pogoji veterinarskega recepta pripravijo za
to pooblaščene osebe.
(2) Natančnejše pogoje uporabe in izjemne uporabe zdravil, ter naloge s področja izjemne uporabe zdravil, ki jih izvaja
organ, pristojen za veterinarstvo, določi minister, pristojen za
veterinarstvo.

morebitne drugačne odločitve v postopku, če se vmes spremenijo dejstva, okoliščine ali tehnično-znanstveni izsledki.

27. člen

(preskušanje zdravil)

(odgovornosti)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom v Republiki
Sloveniji je odgovoren za razvoj in dajanje zdravila v promet v
skladu z dovoljenjem za promet in za v zvezi s tem nastalo morebitno škodo, vključno s škodo, nastalo zaradi neustrezne kakovosti zdravila, za katero je odgovoren proizvajalec zdravila.
(2) Če imetnik dovoljenja za promet z zdravilom ni proizvajalec zdravila, mora imeti sklenjeno pogodbo s proizvajalcem z namenom zagotavljanja, da je proizvodnja zdravila v
skladu z veljavnimi predpisi in s procesi proizvodnje, navedenimi v dokumentaciji za pridobitev in vzdrževanje dovoljenja za
promet z zdravilom.
(3) Proizvajalec zdravila, ki sprosti zdravilo v promet, je
odgovoren za proizvodnjo, kontrolo kakovosti, opremljanje in
označevanje zdravila, ne glede na to, ali je proizvedel zdravilo
sam ali ga je v njegovem imenu proizvedla tretja oseba.
(4) Proizvajalec zdravila je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi neustrezne kakovosti zdravila, tudi če dokaže, da
svetovna raven znanosti in tehničnega napredka v času, ko je
bilo zdravilo dano v promet, ni bila takšna, da bi bilo napako
mogoče odkriti.
(5) Proizvajalec zdravila, ki je odstranil ali prekril zaščitni
element na zdravilu in ga nadomestil z novim, je odgovoren
za škodo, nastalo zaradi ponarejanja, če se ugotovi, da je to
naredil na ponarejenem zdravilu.
(6) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom, proizvajalec, izvajalec zdravstvene dejavnosti in zdravstveni delavec ni
odgovoren za posledice zdravljenja, ki nastanejo zaradi uporabe zdravila, ki ni v skladu z izdanim dovoljenjem za promet,
ali zaradi uporabe zdravila, ki nima dovoljenja za promet, če
je tako uporabo priporočila ali zahtevala JAZMP, ministrstvo,
pristojno za zdravje, ali ministrstvo, pristojno za veterinarstvo,
v primerih širjenja patogenih snovi, toksinov, kemičnih snovi ali
jedrskega sevanja, ki lahko povzročijo škodo za zdravje ljudi,
živali ali škodo za okolje.
28. člen
(farmakopeja)
(1) Zdravila, ki so v prometu v Republiki Sloveniji, morajo
biti proizvedena in kontrolirana v skladu z metodami in zahtevami Evropske farmakopeje in v skladu s Slovenskim nacionalnim
dodatkom k Evropski farmakopeji.
(2) Obvestilo o veljavnosti Evropske farmakopeje in
Slovenskega nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji
JAZMP objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Če Evropska farmakopeja in Slovenski nacionalni
dodatek k Evropski farmakopeji metod proizvodnje in zahtev
glede kakovosti zadevnega zdravila ne določata, so zdravila
lahko proizvedena in kontrolirana tudi po metodah in zahtevah
farmakopej drugih držav članic Evropske unije. Če farmakopeje
drugih držav članic Evropske unije ne določajo metod proizvodnje in zahtev glede kakovosti zadevnega zdravila, se zanje
lahko uporabljajo farmakopeje tretjih držav ali metode, ki jih
predlaga proizvajalec zdravila.
29. člen
(strokovno svetovanje)
JAZMP lahko stranki oziroma zainteresiranemu poslovnemu subjektu na njihov predlog svetuje glede strokovne priprave
dokumentacije s področja pristojnosti JAZMP, ob upoštevanju
odsotnosti navzkrižja interesov, kar ne sme vplivati na poznejše

III. PRESKUŠANJE ZDRAVIL IN SOČUTNA
UPORABA ZDRAVIL
30. člen
(1) Preden je zdravilo dano v promet, mora biti analizno,
neklinično farmakološko-toksikološko in klinično preskušeno,
da bi se lahko pridobila ocena njegove kakovosti, varnosti in
učinkovitosti.
(2) Zdravilo se analizno, neklinično farmakološko-toksikološko in klinično preskuša tudi, ko je že pridobilo dovoljenje za
promet oziroma je v prometu, če se preskušanje opravi zaradi
pridobivanja dodatnih podatkov o zdravilu ali zaradi kontrole
kakovosti zdravila.
(3) Zdravila analizno preskušajo poslovni subjekti, ki imajo
dovoljenje JAZMP za proizvodnjo zdravil, ki vključuje aktivnost
analiznega preskušanja zdravil.
(4) Zdravila neklinično farmakološko-toksikološko preskušajo poslovni subjekti, ki izpolnjujejo pogoje glede kadrov,
prostorov, opreme in vodenja dokumentacije v skladu z načeli
dobre laboratorijske prakse.
(5) Zdravila klinično preskušajo izvajalci zdravstvene oziroma veterinarske dejavnosti, ki razpolagajo s kadri, pooblaščenimi za predpisovanje zdravil, v skladu s predpisi in načeli
dobre klinične prakse.
(6) Podatki o analiznem, nekliničnem farmakološko-toksikološkem in kliničnem preskušanju so sestavni del dokumentacije za pridobitev dovoljenja z promet z zdravilom in v
skladu z zahtevami tudi za vzdrževanje dovoljenja za promet
z zdravilom.
(7) Analizno, neklinično farmakološko-toksikološko in
klinično preskušanje zdravil mora ustrezati sodobnim znanstvenim dosežkom ter načelom in smernicam dobrih praks. V
dokumentaciji o zdravilu iz prejšnjega odstavka se navede postopek preskušanja na način, da je preskuse mogoče ponoviti
in zagotoviti primerljivost rezultatov.
(8) Podrobnejši način in postopek analiznega, nekliničnega farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja
zdravila, vsebino vloge za pridobitev dovoljenja dejavnosti analiznega preskušanja zdravil, pogoje, ki jih izpolnjujejo poslovni
subjekti, ki preskušajo zdravila, in postopek njihovega preverjanja določi minister.
31. člen
(analizno preskušanje zdravila)
(1) Analizno preskušanje zdravila je mikrobiološko, kemično-fizikalno in biološko preskušanje kakovosti zdravila v skladu
z načeli in smernicami dobre proizvodne prakse.
(2) Analizno preskušanje zdravila je namenjeno pridobivanju podatkov v farmacevtskem razvoju zdravila in opredeljuje kontrolo sestavin zdravila, ovojnine in končnega izdelka,
ustreznost proizvodnih postopkov ter stabilnost učinkovin in
končnega izdelka.
32. člen
(neklinično farmakološko-toksikološko preskušanje zdravila)
(1) Neklinično farmakološko-toksikološko preskušanje
zdravila je postopek ugotavljanja varnosti zdravila in se opravlja v skladu z načeli in smernicami dobre laboratorijske prakse.
(2) Neklinično farmakološko-toksikološko preskušanje
opredeljuje farmakodinamske, farmakokinetične in toksikološke
lastnosti zdravila, ki so bile ugotovljene na laboratorijskih živalih, izoliranih organih in tkivih in drugih farmakoloških modelih,
ter predvidi možne učinke na ljudeh oziroma ciljnih živalskih
vrstah.
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(3) Za zdravila za uporabo v veterinarski medicini neklinično farmakološko-toksikološko preskušanje poleg podatkov
iz prejšnjega odstavka zagotovi tudi podatke o farmakokinetiki, zlasti presnovi zdravila in izločanju ostankov zdravil ter
o rutinski analizni metodi, ki se lahko uporablja za določanje
ostankov zdravil.
33. člen
(klinično preskušanje zdravila)
(1) Klinično preskušanje zdravila za uporabo v humani
medicini je raziskava na zdravih posameznikih in pacientih,
ki ima namen odkriti ali potrditi klinične in farmakološke učinke zdravila v preskušanju, odkriti neželene učinke zdravila v
preskušanju ali preučiti absorpcijo, porazdelitev, presnovo in
izločanje zdravila v preskušanju, da se dokaže njegova varnost
ali učinkovitost pri uporabi v humani medicini.
(2) Klinično preskušanje zdravil za uporabo v veterinarski
medicini je organizirano proučevanje delovanja zdravila na
živalski organizem, ki ima namen odkriti ali potrditi klinične,
farmakološke učinke zdravila v preskušanju za uporabo v veterinarski medicini, odkriti neželene učinke ali preučiti absorpcijo,
porazdelitev, presnovo in izločanje zdravila v preskušanju in
njegovih ostankov, da se dokaže njegova varnost ali učinkovitost pri ciljnih živalskih vrstah.
(3) Nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje se ne sme klinično preskušati.
34. člen
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ki deluje na področju kliničnih preskušanj, na zahtevo JAZMP
da mnenje o predlaganem oziroma priglašenem kliničnem preskušanju.
(2) Vloga za priglasitev oziroma odobritev kliničnega preskušanja vsebuje najmanj podatke o sponzorju, zdravilu v
preskušanju, namenu in poteku preskušanja.
(3) V vlogi iz prejšnjega odstavka za zdravila za uporabo
v humani medicini predlagatelj priloži tudi mnenje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko pri ministrstvu, pristojnem
za zdravje (v nadaljevanju besedila: KME).
(4) O vlogi za odobritev kliničnega preskušanja odloči
JAZMP v dveh mesecih od dneva prejema popolne vloge. Za
zdravila, ki so pridobljena z biotehnološkim postopkom, se ta
rok lahko s sklepom podaljša za 30 dni. Če se predlog nanaša
na zdravila za uporabo v humani medicini, ki so namenjena
za zdravljenje ljudi s ksenogenimi celicami, rok za odločitev
JAZMP lahko podaljša do 90 dni. Klinično preskušanje se lahko
začne, ko postane odločba o kliničnem preskušanju zdravila
dokončna.
(5) O priglasitvi kliničnega preskušanja JAZMP odloči v
dveh mesecih od dneva prejema popolne vloge za priglasitev.
V primeru molka JAZMP se šteje, da je vloga za priglasitev
pozitivno rešena.
(6) JAZMP lahko v postopku iz tretjega in četrtega odstavka tega člena upošteva oceno, ki jo je o zadevnem kliničnem
preskušanju dala druga država članica Evropske unije.
38. člen

(pogoji za klinično preskušanje zdravila)

(spremembe v kliničnem preskušanju zdravila)

(1) Zdravilo se lahko začne klinično preskušati le po predloženih rezultatih o analiznem in nekliničnem farmakološko-toksikološkem preskušanju zdravila in če se preskuša zdravilo, ki ne
vpliva na genetsko zasnovo v zarodni liniji preskušanca.
(2) Postopek kliničnega preskušanja zdravila, ki je opisan
v dokumentaciji, predloženi za pridobitev dovoljenja za promet
z zdravilom, se izvaja v skladu z zahtevami iz petega odstavka
30. člena tega zakona, načeli in smernicami dobre klinične prakse o kliničnem preskušanju, ki jih sprejme in objavi Evropska
komisija, načeli etike v humani oziroma veterinarski medicini in
zagotavljanjem varovanja osebnih podatkov.

(1) Pri kliničnem preskušanju zdravila, ki že poteka, sponzor JAZMP priglasi klinično pomembne spremembe.
(2) Priglašena sprememba se lahko uvede, če JAZMP v
35 dneh od prejema popolne vloge o spremembi ne izda negativne odločbe. Ta rok lahko JAZMP s sklepom podaljša na
60 dni, če je takšno podaljšanje upravičeno glede na naravo
spremembe oziroma, če se mora JAZMP posvetovati z Evropsko agencijo za zdravila (v nadaljnjem besedilu: EMA).

35. člen
(začetek kliničnega preskušanja zdravila)
(1) Predlagatelj kliničnega preskušanja zdravila je lahko
sponzor preskušanja ali zastopnik oziroma zastopnica (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) sponzorja, kadar ima sponzor
sedež zunaj Evropske unije, pri čemer ima zastopnik sedež na
ozemlju Evropske unije.
(2) Pred začetkom kliničnega preskušanja zdravila je klinično preskušanje treba priglasiti na JAZMP.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je pred začetkom kliničnega preskušanja zdravila za uporabo v humani medicini, ki je
namenjeno za gensko zdravljenje, za zdravljenje s somatskimi
celicami, vključno s ksenogenimi celicami, in zdravila, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, treba pridobiti dovoljenje
JAZMP.
36. člen
(zavarovanje odgovornosti)
Predlagatelj preskušanja zdravil pred začetkom kliničnega preskušanja zdravil zavaruje svojo odgovornost za morebitno škodo, nastalo s preskušanjem zdravila.
37. člen
(odobritev in priglasitev kliničnega preskušanja)
(1) O priglasitvi kliničnega preskušanja zdravila iz drugega odstavka 35. člena tega zakona in o vlogah za odobritev
kliničnega preskušanja zdravila iz tretjega odstavka 35. člena
tega zakona odloča JAZMP. Komisija iz 4. člena tega zakona,

39. člen
(prekinitev kliničnega preskušanja zdravila)
JAZMP lahko zaradi varovanja javnega zdravja oziroma
zdravja preskušancev odloči o začasni ali trajni prekinitvi kliničnega preskušanja.
40. člen
(neintervencijska klinična preskušanja zdravila)
(1) Neintervencijsko klinično preskušanje zdravil sponzor
priglasi JAZMP.
(2) Vloga za priglasitev vsebuje najmanj:
– podatke o zdravilu v preskušanju,
– podatke o namenu preskušanja,
– za zdravila za uporabo v humani medicini pozitivno
mnenje KME,
– za neintervencijska preskušanja zdravil za uporabo v
humani medicini, za katera mora imetnik dovoljenja za promet
predhodno pridobiti soglasje iz 138. člena tega zakona, zadevno soglasje k osnutku protokola in protokol neintervencijskega
kliničnega preskušanja,
– soglasja delodajalcev iz šestega odstavka tega člena k
naboru zdravnikov oziroma veterinarjev, ki bodo sodelovali v
zadevnih neintervencijskih kliničnih preskušanjih,
– predvideno obdobje trajanja preskušanja z utemeljitvijo,
če je to obdobje daljše od enega leta,
– oceno vrednosti in strukturo stroškov izvedbe preskušanja.
(3) O priglasitvi kliničnega preskušanja zdravila iz prvega odstavka tega člena se JAZMP izreče v dveh mesecih od
dneva prejema popolne vloge za priglasitev. V primeru molka
JAZMP se šteje, da je vloga za priglasitev pozitivno rešena.
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(4) Sponzor neintervencijskega kliničnega preskušanja
zdravila, posreduje poročilo JAZMP o poteku, rezultatih in
stroških preskušanja.
(5) Izvajanje neintervencijskega kliničnega preskušanja
ne sme spodbujati predpisovanja ali uporabe zdravila. O vključitvi v neintervencijsko klinično preskušanje mora biti pacient
oziroma njegov skrbnik oziroma lastnik ali skrbnik živali obveščen. Vključitev pacienta v neintervencijsko preskušanje zdravil
ne sme biti razlog za zamenjavo že obstoječe ustrezne terapije.
(6) Za sodelovanje pri neintervencijskih kliničnih preskušanjih zdravnik oziroma veterinar predhodno pridobi soglasje
svojega delodajalca, če je ta financiran iz javnih sredstev. Plačilo zdravnikom oziroma veterinarjem za sodelovanje pri neintervencijskih kliničnih preskušanjih v delu, ki poteka v delovnem
času, ni dovoljeno. Plačila zdravnikom oziroma veterinarjem
za sodelovanje pri neintervencijskih kliničnih preskušanjih so
omejena na nadomestilo za delo v njihovem prostem času in v
zvezi s tem nastale stroške.
(7) Med opravljanjem neintervencijskega kliničnega preskušanja sponzor spremlja zbrane podatke in preuči morebiten
vpliv izsledkov preskušanja na oceno razmerja med koristjo in
tveganjem za to zdravilo. Vse nove informacije, ki bi lahko vplivale na oceno tega razmerja, sporoči JAZMP in vsem državam
članicam Evropske unije, kjer ima zdravilo dovoljenje za promet
oziroma pristojnemu odboru pri EMA, kadar se preskušanje
izvaja v več državah članicah Evropske unije.
(8) Sponzor na zahtevo JAZMP predloži protokol in poročila o napredku JAZMP in za zdravila za uporabo v humani
medicini organom, pristojnim za zdravila držav članic Evropske
unije, v katerih se izvaja preskušanje.
(9) Po končanem neintervencijskem kliničnem preskušanju imetnik dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v
humani medicini, za katero mora predhodno pridobiti soglasje
iz 138. člena tega zakona, pošlje JAZMP oziroma pristojnemu
odboru pri EMA, kadar se neintervencijsko klinično preskušanje
izvaja v več državah članicah Evropske unije, končno poročilo
skupaj s povzetkom za objavo v dvanajstih mesecih po končanem zbiranju podatkov, razen če JAZMP ali pristojni odbor pri
EMA pisno umakneta zahtevo.
(10) Kadar imetnik dovoljenja za promet z zdravilom oceni, da rezultati neintervencijskega kliničnega preskušanja vplivajo na določbe dovoljenja za promet z zdravilom, pri JAZMP
vloži vlogo za spremembo dovoljenja za promet z zdravilom v
skladu z 62. členom tega zakona.
(11) Po začetku neintervencijskega kliničnega preskušanja imetnik dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v
humani medicini, za katera mora imetnik dovoljenja za promet
predhodno pridobiti soglasje iz 138. člena tega zakona, predloži JAZMP oziroma pristojnemu odboru pri EMA, kadar se
preskušanje izvaja v več državah članicah Evropske unije,
vsako vsebinsko spremembo protokola preskušanja, preden
se ta začne izvajati.
(12) Podrobnejše pogoje za opravljanje neintervencijskih kliničnih preskušanj in podrobnejšo vsebino vloge določi
minister.
41. člen
(vloga za sočutno uporabo zdravila)
(1) Vlogo za pridobitev dovoljenja za sočutno uporabo
zdravila lahko pri JAZMP vloži:
– predlagatelj, katerega zdravilo je v postopku pridobitve
dovoljenja za promet po centraliziranem postopku;
– sponzor kliničnega preskušanja, če je zdravilo v postopku kliničnega preskušanja zaradi pridobitve dovoljenja za
promet po centraliziranem postopku.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednja dokazila, izjave in priloge:
– da je zdravilo bodisi v postopku pridobitve dovoljenja za
promet po centraliziranem postopku bodisi v postopku kliničnega preskušanja, ki je namenjeno pridobitvi dovoljenja za promet
po centraliziranem postopku,
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– da ima zdravilo dovoljenje za promet v tretji državi, ki
ima enakovredne zahteve glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil in ga spremlja izvid o analizi kakovosti zdravila,
če zdravilo nima dovoljenja za promet v nobeni državi članici
Evropske unije,
– da zdravilo predstavlja pomembno terapevtsko, znanstveno in tehnično inovacijo,
– da je zdravilo namenjeno skupini pacientov s kronično
ali resno izčrpavajočo boleznijo, ki je ni mogoče zadovoljivo
zdraviti z zdravili, ki imajo dovoljenje za promet,
– da proizvajalec zdravila da izjavo, na podlagi katere
se obvezuje, da bo zdravilo zagotavljal po koncu programa
sočutne uporabe še eno leto, vsem pacientom, vključenim
v ta program, ki poteka v Republiki Sloveniji, tudi kadar za
ta zdravila po zaključku s programom predvidenega obdobja
oskrbe z zdravilom, ne bodo zagotovljena javna sredstva za
financiranje zdravila, če bo za paciente dokumentirana korist
zdravljenja s tem zdravilom v skladu s protokolom iz šeste
alineje tega odstavka,
– protokol zdravljenja z zdravili za sočutno uporabo v pisni
ali v elektronski obliki, ki vsebuje merila za začetek zdravljenja,
spremljanje učinkovitosti zdravljenja, merila za nadaljevanje
zdravljenja ter spremljanje neželenih učinkov zdravljenja, ki ga
pripravi ali potrdi pristojni klinični oddelek,
– izjavo proizvajalca zdravila, da daje zdravilo v program
sočutne uporabe zdravila brezplačno, pri čemer sam krije vse
dodatne stroške preskrbe s tem zdravilom, vključno s stroški
prometa na debelo z zdravilom v programu,
– izjavo proizvajalca zdravila, da bo na zunanji ovojnini
zdravil jasno označil, da gre za sočutno uporabo zdravila.
(3) Če je zdravilo v postopku kliničnega preskušanja iz
druge alineje prvega odstavka tega člena, vloga vsebuje tudi
pozitivno mnenje KME.
42. člen
(dovoljenje za sočutno uporabo zdravila)
(1) JAZMP odloči o izdaji dovoljenja za sočutno uporabo
zdravila v 30 dneh po prejemu popolne vloge.
(2) JAZMP v skladu s 83. členom Uredbe 726/2004/ES
pridobi mnenje Odbora za zdravila pri EMA. Do pridobitve tega
mnenja rok iz prejšnjega odstavka ne teče.
(3) Podrobnejše pogoje, vsebino vloge, način in postopek pridobitve dovoljenja za sočutno uporabo zdravila določi
minister.
IV. DOVOLJENJE ZA PROMET Z ZDRAVILOM
43. člen
(predlagatelj vloge za pridobitev dovoljenja
za promet z zdravilom)
(1) Postopek za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom
se začne z vlogo predlagatelja, ki je poslovni subjekt s sedežem v Evropski uniji. To je lahko proizvajalec zdravila ali drug
poslovni subjekt, ki ima s proizvajalcem zdravila sklenjeno
pisno pogodbo.
(2) Za ustreznost in verodostojnost dokumentov ter točnost predloženih podatkov je odgovoren predlagatelj.
44. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom)
(1) Vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
vsebuje naslednjo dokumentacijo:
1. splošni del, ki vsebuje podatke o proizvajalcu zdravila,
pisno potrdilo proizvajalca zdravila, da je preveril skladnost proizvodnje učinkovine z načeli in smernicami dobre proizvodne
prakse, povzetek sistema farmakovigilance, načrt za obvladovanje tveganj, sorazmeren z ugotovljenimi in možnimi tveganji,
ki ga bo uvedel predlagatelj za zadevno zdravilo, skupaj s
povzetkom načrta, podatke o zdravilu, podatke o vseh izdanih
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dovoljenjih za promet ali o zavrnitvi, vključno s podrobnostmi in razlogi za zavrnitev, ali preklicu dovoljenja za promet,
povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo,
osnutek ovojnine, podatke o statusu zdravila sirote, če ga je
zadevno zdravilo pridobilo, izvedenska poročila in povzetke,
oceno razmerja med koristjo in tveganjem zdravila, ter oceno
tveganja za okolje;
2. farmacevtsko-kemični in biološki del, ki vsebuje podatke o kakovostni in količinski sestavi zdravila, opis načina proizvodnje, kontrolo kakovosti vhodnih snovi, kontrole kakovosti
v procesu proizvodnje, kontrolo kakovosti končnega izdelka in
stabilnostne študije;
3. neklinični farmakološko-toksikološki del, ki vsebuje
podatke o farmakodinamičnih in farmakokinetičnih lastnostih
zdravila, toksičnosti zdravila, vplivu na reprodukcijske funkcije,
podatke o embrio-fetalni toksičnosti, mutagenosti in rakotvornem potencialu, podatke o lokalnem prenašanju in o izločanju.
Za zdravila, ki se uporabljajo v veterinarski medicini, farmakološko-toksikološki del vsebuje tudi podatke o ostankih in predlog
karence ter podatke o tveganjih za okolje;
4. klinični del, ki vsebuje splošne podatke o preskušanju,
o izvedbi preskušanja, rezultate preskušanja, klinično-farmakološke podatke, če je potrebno podatke o biološki uporabnosti
ali o bioekvivalenci, podatke o klinični varnosti in učinkovitosti,
če je potrebno tudi dokumentacijo o izjemnih okoliščinah v
preskušanju ter podatke o izkušnjah, pridobljenih po pridobitvi
dovoljenja za promet v drugih državah.
(2) Na zahtevo JAZMP predlagatelj predloži tudi vzorce
zdravil, za katere se predlaga dovoljenje za promet in referenčne standarde.
(3) Podrobnejše pogoje, obliko in vsebino vloge ter dokumentacije v postopkih za pridobitev dovoljenja za promet z
zdravilom, določi minister.
45. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
za uporabo v humani medicini z zmanjšanim obsegom
dokumentacije in obdobja zaščite)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena, predlagatelju
ni treba predložiti rezultatov nekliničnih farmakološko-toksikoloških in kliničnih preskušanj, če dokaže, da je predmet postopka
generično zdravilo, katerega referenčno zdravilo je pridobilo
dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji ali Evropski uniji pred
najmanj osmimi leti.
(2) Generično zdravilo iz prejšnjega odstavka ne sme biti
dano v promet deset let od pridobitve dovoljenja za promet
referenčnega zdravila.
(3) Če referenčno zdravilo iz prvega odstavka tega člena
ni pridobilo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji, predlagatelj v vlogi za pridobitev dovoljenja za promet navede državo
članico Evropske unije, v kateri je zdravilo pridobilo dovoljenje
za promet. JAZMP pridobi od pristojnega organa izbrane države članice Evropske unije potrditev o izdanem dovoljenju za
promet z referenčnim zdravilom, podatke o količinski in kakovostni sestavi referenčnega zdravila in po potrebi vso ostalo
upoštevno dokumentacijo.
(4) Desetletno obdobje iz drugega odstavka tega člena se
podaljša na največ 11 let, če v obdobju prvih osmih let trajanja
tega obdobja imetnik dovoljenja za promet z zdravilom pridobi
dovoljenje za eno ali več novih terapevtskih indikacij, za katere
se ugotovi, da pomenijo pomembno klinično korist za pacienta
v primerjavi z obstoječimi načini zdravljenja.
(5) Če se različne soli, estri, etri, izomeri, zmesi izomerov,
kompleksi ali derivati učinkovine pomembno razlikujejo glede
varnosti ali učinkovitosti ali obojega, predlagatelj predloži dodatne podatke o varnosti ali učinkovitosti različnih soli, estrov,
derivatov učinkovine v zdravilu, ki je že pridobilo dovoljenje
za promet z zdravilom. Različne peroralne oblike s takojšnjim
sproščanjem se obravnavajo kot enake farmacevtske oblike.
Študije biološke uporabnosti ni treba predložiti, kadar tako
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določajo navodila EMA, pripravljena v skladu z znanstveno
tehničnimi dognanji.
(6) Če zdravilo ne ustreza opredelitvi generičnega zdravila ali če bioekvivalence ni mogoče dokazati s študijami biološke
uporabnosti ali ob spremembah učinkovin, indikacij, jakosti,
farmacevtske oblike ali poti uporabe glede na referenčno zdravilo, je treba predložiti rezultate ustreznih nekliničnih farmakološko-toksikoloških ali kliničnih študij.
(7) Za zdravilo, ki ima učinkovino z dobro uveljavljeno
medicinsko uporabo in je predložena vloga za novo indikacijo,
za katero so bile predložene pomembne neklinične farmakološko-toksikološke ali klinične študije, velja poleg določb iz
prvega do četrtega odstavka tega člena tudi nekumulativno
enoletno obdobje zaščite podatkov, v katerem se drugi predlagatelji ne morejo sklicevati na ta del dokumentacije.
(8) Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo patentne
pravice ali pravice dodatnega varstvenega certifikata za zdravilo, se izvajanje študij, potrebnih za izpolnitev zahtev tega
zakona in izpolnitev drugih zahtev, ki se nanašajo na pridobitev
dovoljenja za promet, ne šteje za kršitev patentnih pravic ali
pravic dodatnega varstvenega certifikata za zdravilo.
(9) Določbe o obdobjih zaščite se ne uporabljajo za referenčna zdravila, za katera je bila vloga za pridobitev dovoljenja
za promet vložena do 30. oktobra 2005. Zanje se upošteva
obdobje podatkovne zaščite, ki je na dan vložitve vloge veljalo
v državi članici Evropske unije, v kateri je referenčno zdravilo
dobilo dovoljenje za promet.
46. člen
(vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
za uporabo v veterinarski medicini z zmanjšanim obsegom
dokumentacije in obdobja zaščite)
(1) Ne glede na določbe 44. člena tega zakona predlagatelju ni treba predložiti rezultatov nekliničnih farmakološko-toksikoloških in kliničnih preskušanj ter rezultatov testiranja ostankov, če dokaže, da je predmet postopka generično
zdravilo, katerega referenčno zdravilo je pridobilo dovoljenje
za promet v Republiki Sloveniji ali Evropski uniji pred najmanj
osmimi leti.
(2) Generično zdravilo iz prejšnjega odstavka ne sme biti
dano v promet deset let od pridobitve dovoljenja za promet
referenčnega zdravila.
(3) Če referenčno zdravilo iz prvega odstavka tega člena
ni pridobilo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji, predlagatelj v vlogi za pridobitev dovoljenja za promet navede državo
članico Evropske unije, v kateri je zdravilo pridobilo dovoljenje
za promet. JAZMP pridobi od pristojnega organa izbrane države članice Evropske unije potrditev o izdanem dovoljenju za
promet z referenčnim zdravilom, podatke o količinski in kakovostni sestavi referenčnega zdravila in po potrebi vso ostalo
upoštevno dokumentacijo.
(4) Desetletno obdobje iz drugega odstavka tega člena se
podaljša na največ 13 let, če so zdravila za uporabo v veterinarski medicini namenjena ribam ali čebelam ali drugim živalskim
vrstam, ki jih določi Evropska komisija v obdobju prvih osmih
let trajanja desetletnega obdobja iz drugega odstavka tega
člena, imetnik dovoljenja za promet pridobi dovoljenje za eno
ali več novih terapevtskih indikacij, za katere se ugotovi, da
prinašajo pomembno klinično korist v primerjavi z obstoječimi
načini zdravljenja.
(5) Pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, ki so
predvidena za eno ali več vrst živali za proizvodnjo hrane in
vsebujejo nove učinkovine in ki v Evropski uniji niso bile dovoljene do 30. aprila 2004, se desetletno obdobje iz drugega
odstavka 48. člena tega zakona podaljša za eno leto za vsako
razširitev dovoljenja za promet z zdravilom na drugo vrsto živali
za proizvodnjo hrane, če se taka razširitev dovoljenja pridobi
v petih letih po izdaji prvega dovoljenja za promet z zdravilom.
(6) Obdobje iz drugega odstavka tega člena skupaj s podaljšanji iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljše od 13 let tudi

Stran

1908 /

Št.

17 / 7. 3. 2014

za razširitve dovoljenja za promet z zdravilom, ki se nanašajo
na štiri ali več vrst živali za proizvodnjo hrane.
(7) Podaljšanje desetletnega obdobja na 11, 12 ali 13 let
za zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, predvideno
za živali za proizvodnjo hrane, se odobri samo, če je imetnik
dovoljenja za promet z zdravilom že prvotno predložil vlogo za
določitev najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za vrste,
ki jih zajema dovoljenje za promet z zdravilom.
(8) Če se različne soli, estri, etri, izomeri, zmesi izomerov, kompleksi ali derivati učinkovine pomembno razlikujejo
glede varnosti ali učinkovitosti, predlagatelj predloži dodatne
informacije o varnosti ali učinkovitosti različnih soli, estrov,
derivatov učinkovine v zdravilu, ki je že pridobilo dovoljenje
za promet z zdravilom. Različne peroralne oblike s takojšnjim
sproščanjem se obravnavajo kot enake farmacevtske oblike.
Študije biološke uporabnosti ni treba predložiti, kadar tako
določajo ustrezna navodila, pripravljena v skladu z znanstveno
tehničnimi dognanji.
(9) Če zdravilo ne ustreza definiciji generičnega zdravila
ali če bioekvivalence ni mogoče dokazati s študijami biološke
uporabnosti ali ob spremembah učinkovin, indikacij, jakosti, farmacevtske oblike ali poti uporabe glede na referenčno zdravilo,
je treba predložiti rezultate ustreznih nekliničnih farmakološko-toksikoloških ali kliničnih študij in rezultate ustreznih preskusov
varnosti in ostankov zdravila.
(10) Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo patentne
pravice ali pravice dodatnega varstvenega certifikata za zdravilo, se izvajanje študij, potrebnih za izpolnitev zahtev tega
zakona in izpolnitev drugih zahtev, ki se nanašajo na pridobitev
dovoljenja za promet, ne šteje za kršitev patentnih pravic ali
pravic dodatnega varstvenega certifikata za zdravilo.
(11) Določbe o obdobjih zaščite se ne uporabljajo za referenčna zdravila, za katera je bila vloga za pridobitev dovoljenja
za promet vložena do 30. oktobra 2005. Zanje se upošteva
obdobje podatkovne zaščite, ki je na dan vložitve vloge veljalo
v državi članici Evropske unije, v kateri je referenčno zdravilo
dobilo dovoljenje za promet.
47. člen
(dobro uveljavljena uporaba za zdravila za uporabo
v humani medicini)
Ne glede na določbe 44. člena tega zakona predlagatelju
v vlogi ni treba predložiti lastnih podatkov o nekliničnih farmakološko-toksikoloških ali kliničnih preskušanjih, če dokaže,
da imajo učinkovine zdravila za zadevno indikacijo že dobro
uveljavljeno medicinsko uporabo z znano učinkovitostjo in
sprejemljivo ravnjo varnosti, je v uporabi v primernem obsegu
že najmanj deset let na območju Evropske unije in če javno
dostopna strokovna literatura o lastnostih in uporabi zdravil z
zadevno učinkovino zagotavlja potrebne podatke za oceno varnosti in učinkovitosti zdravila. V vlogi namesto lastnih podatkov
predloži ustrezne podatke iz literature.
48. člen
(dobro uveljavljena uporaba za zdravila za uporabo
v veterinarski medicini)
(1) Ne glede na določbe 44. člena tega zakona predlagatelju v vlogi ni treba predložiti lastnih podatkov o nekliničnih
farmakološko-toksikoloških, kliničnih preskušanjih in rezultatov testiranja ostankov za zdravila za uporabo v veterinarski
medicini, če dokaže, da imajo učinkovine zdravila za zadevno
indikacijo že dobro uveljavljeno veterinarsko uporabo z znano
učinkovitostjo in sprejemljivo ravnjo varnosti, je v uporabi v
primernem obsegu že najmanj deset let na območju Evropske
unije in če javno dostopna strokovna literatura o lastnostih
in uporabi zdravil z zadevno učinkovino zagotavlja potrebne
podatke za oceno varnosti in učinkovitosti zdravila. V vlogi
namesto lastnih podatkov predloži ustrezne podatke iz literature, lahko se uporabi tudi poročilo o oceni vloge za določitev
najvišje mejne vrednosti ostankov, ki jo opravi in objavi EMA v
skladu z Uredbo 470/2009/ES.
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(2) Če predlagatelj uporabi znanstveno literaturo za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini za vrsto živali za proizvodnjo hrane in v zvezi z
istim zdravilom ter zaradi pridobitve dovoljenja za drugo vrsto
živali za proizvodnjo hrane predloži nove študije ostankov
zdravil v skladu z Uredbo 470/2009/ES, skupaj z nadaljnjimi
kliničnimi preskušanji, velja poleg določb 46. člena tega zakona
tudi triletno obdobje zaščite podatkov, na podlagi katerega se
drugi predlagatelji ne morejo sklicevati na ta del dokumentacije.
49. člen
(kombinacije učinkovin)
(1) Če se vloga za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom nanaša na novo zdravilo z učinkovinami, vsebovanimi
v zdravilih, ki so že pridobila dovoljenje za promet, vendar v
predlagani kombinaciji učinkovin še niso bile uporabljene za
terapevtske namene, vloga za pridobitev dovoljenja za promet
z zdravilom vsebuje rezultate nekliničnih farmakološko-toksikoloških in kliničnih preskušanj zadevne kombinacije učinkovin, ni
pa jih treba predložiti za vsako posamezno učinkovino.
(2) Za zdravila za uporabo v veterinarski medicini vloga
za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom, poleg podatkov
iz prejšnjega odstavka, vsebuje tudi rezultate preskusov varnosti in ostankov, če predlagatelj tako presodi ali če to zahteva
JAZMP.
50. člen
(uporaba dokumentacije s soglasjem)
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom, ki je veljavno
v Republiki Sloveniji, lahko dovoli uporabo podatkov iz farmacevtsko-kemičnega, biološkega, nekliničnega farmakološko-toksikološkega in kliničnega dela dokumentacije, pri zdravilih za
uporabo v veterinarski medicini pa tudi podatkov iz dokumentacije o preskusih varnosti in ostankih, ki je sestavni del vloge,
na podlagi katere je pridobil dovoljenje za promet, za pripravo
oziroma obravnavo poznejših vlog za druga zdravila, ki imajo
enako kakovostno in količinsko sestavo zdravilnih učinkovin ter
enako farmacevtsko obliko.
51. člen
(izjemne okoliščine)
Ne glede na določbe 44. člena tega zakona in v izjemnih
okoliščinah v zvezi z imunološkimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini predlagatelju ni treba predložiti rezultatov
nekaterih preskušanj na ciljni živalski vrsti na terenu, če se
ta preskušanja ne morejo izvesti zaradi utemeljenih razlogov.
52. člen
(zdravila rastlinskega izvora in tradicionalna zdravila
rastlinskega izvora)
(1) Za zdravila rastlinskega izvora je treba pridobiti dovoljenje za promet z zdravili v skladu s 43. do 50. členom tega
zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora lahko pridobi dovoljenje za promet po
poenostavljenem postopku (v nadaljnjem besedilu: postopek
registracije tradicionalnega zdravila), če izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima terapevtske indikacije, primerne izključno za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora, ki so zaradi svoje sestave
in namena primerna za samozdravljenje;
– je namenjeno izključno za uporabo v skladu z določeno
jakostjo in odmerjanjem;
– je za peroralno ali zunanjo uporabo ali za inhaliranje;
– da je obdobje tradicionalne uporabe zdravila poteklo;
– podatki o tradicionalni uporabi zdravila morajo biti zadostni, zlasti da izdelek dokazano ni škodljiv v določenih pogojih
uporabe, farmakološki učinki ali učinkovitost zdravila pa so
verjetni na podlagi dolgotrajne uporabe in izkušenj.
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(3) Tradicionalna zdravila rastlinskega izvora lahko vsebujejo tudi vitamine in minerale, če zanje obstajajo dokumentirana dokazila o varnosti, pod pogojem, da vitamini ali minerali
podpirajo delovanje rastlinskih učinkovin glede terapevtskih
indikacij, ki se navajajo.
(4) Če JAZMP ugotovi, da tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja za
promet z zdravilom ali registracijo homeopatskega zdravila,
se določbe za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora iz tega
zakona ne uporabljajo.
(5) Vloga za pridobitev dovoljenja za promet s tradicionalnim zdravilom rastlinskega izvora po postopku registracije
tradicionalnega zdravila vsebuje splošni del dokumentacije ter
farmacevtsko-kemično in biološko dokumentacijo v skladu s
1. in 2. točko prvega odstavka 44. člena tega zakona, razen
povzetka sistema farmakovigilance in načrta za obvladovanje
tveganj. Namesto podatkov iz 3. in 4. točke prvega odstavka
44. člena tega zakona se predložijo:
1. bibliografski ali strokovni dokazi, da je bilo zadevno ali
drugo ustrezno zdravilo v medicinski uporabi najmanj 30 let
pred datumom vloge, od tega najmanj 15 let v Evropski uniji. Če
se zdravilo manj kot 15 let uporablja v Evropski uniji in pri tem
izpolnjuje pogoje za tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora,
predloži JAZMP dokaze o dolgotrajni uporabi tega ali drugega
ustreznega zdravila EMA v oceno, in
2. bibliografski pregled podatkov o varnosti, skupaj s
strokovnim mnenjem, ki ga predloži predlagatelj in na zahtevo
JAZMP, dodatne podatke, ki so potrebni za oceno varnosti
zdravila.
(6) Podrobnejše pogoje, obliko in vsebino zahtevane dokumentacije v postopkih za pridobitev, spremembe, podaljšanje, prenos in prenehanje dovoljenja za promet s tradicionalnim
zdravilom rastlinskega izvora, ter način označevanja in oglaševanja tradicionalnih zdravil rastlinskega izvora določi minister.
53. člen
(homeopatska zdravila)
(1) Za homeopatska zdravila je treba pridobiti dovoljenje
za promet z zdravilom v skladu s 43. do 50. členom tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za homeopatska
zdravila, ki so namenjena za zunanjo ali peroralno uporabo,
uporablja poenostavljeni postopek pridobitve dovoljenja za
promet (v nadaljnjem besedilu: postopek registracije homeopatskega zdravila), če izpolnjujejo naslednje zahteve:
1. na ovojnini in v navodilih za uporabo, če so priložena,
nimajo navedenih terapevtskih indikacij ali podatkov, ki se na
te nanašajo in
2. imajo zadostno stopnjo razredčitve, da zagotavljajo
varnost, kakor to določajo predpisi, ki urejajo homeopatska
zdravila.
(3) Vloga za pridobitev dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom po postopku registracije homeopatskega
zdravila vsebuje:
– splošni del, ki vsebuje podatke o zdravilu, podatke o
proizvajalcu zdravila, predlagatelju, podatke o vseh izdanih
registracijah ali dovoljenjih za promet v drugih državah članicah
Evropske unije za isto zdravilo, enega ali več vzorcev ovojnine
ali osnutkov stične in zunanje ovojnine ter navodilo za uporabo;
– dokumentacijo, v kateri je opisano, kako so homeopatske surovine pridobljene in kontrolirane ter utemeljitev njihove
homeopatske narave;
– dokumentacijo o proizvodnji in kontroli vsake farmacevtske oblike z opisom postopka razredčevanja in potenciranja;
– podatke o stabilnosti končnega izdelka;
– dokumentacijo o varnosti homeopatskega zdravila.
(4) Podrobnejše pogoje, obliko in vsebino zahtevane dokumentacije v postopkih za pridobitev, spremembo, podaljšanje, prenos in prenehanje dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom, ter način označevanja in oglaševanja homeopatskih zdravil določi minister.
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54. člen
(nujni ukrepi)
(1) Ne glede na določbe 44. do 51. člena tega zakona
lahko JAZMP v interesu varovanja javnega zdravja in zdravja
živali ob nevarnosti za zdravje in življenje ljudi in živali po uradni dolžnosti izda začasno dovoljenje za promet z zdravilom
na podlagi dejstev, ki jih ugotovi v veljavnem dovoljenju za
promet z zadevnim zdravilom v izbrani državi članici Evropske
unije, ter iz poročila o oceni zdravila, ki ju pridobi od pristojnega organa za zdravila v izbrani državi članici Evropske unije,
če je na voljo.
(2) JAZMP o predlogu za izdajo dovoljenja iz prejšnjega
odstavka v zvezi z zadevnim zdravilom obvesti imetnika dovoljenja za promet z zdravilom v državi članici Evropske unije, v
kateri ima zadevno zdravilo dovoljenje za promet.
(3) Poslovni subjekt, ki je imetnik začasnega dovoljenja
za promet iz prvega odstavka tega člena, je odgovoren za
označevanje, navodilo za uporabo, povzetek glavnih značilnosti zdravila, oglaševanje in sistem farmakovigilance.
55. člen
(postopek pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom)
(1) JAZMP v 30 dneh od dneva prejema vloge preveri
popolnost vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom.
(2) Predlagatelj k vlogi, na zahtevo JAZMP, za ugotavljanje ustreznosti in ponovljivosti kontrolnih metod, ki jih
je uporabil proizvajalec, uradnemu kontrolnemu laboratoriju
predloži vzorce zdravila, njegove vhodne snovi ter po potrebi
intermediate, vmesne izdelke in ostale materiale.
(3) JAZMP lahko v dokaznem postopku pred izdajo
dovoljenja za promet z zdravilom odredi analizno preskušanje zdravila pri uradnem kontrolnem laboratoriju, preverjanje
izpolnjevanja dobrih praks pri poslovnih subjektih, navedenih
v dokumentaciji, preverjanje analiznih metod za odkrivanje in
določanje ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini, zahteva dodatne podatke in obrazložitve ter izvede druge
upoštevne dokaze.
(4) JAZMP v ugotovitvenem postopku pred izdajo dovoljenja za promet oceni kakovost, varnost in učinkovitost
zdravila ter razmerje med koristjo in tveganjem, preveri izpolnjevanje načel in smernic dobrih praks pri proizvajalcih in
preskuševalcih, ki so navedeni v dokumentaciji, ter pripravi
poročilo o oceni zdravila.
(5) JAZMP v ugotovitvenem postopku lahko poleg mnenja komisije iz 4. člena tega zakona pridobi tudi dodatno
mnenje posameznih zunanjih strokovnjakov iz 4. člena tega
zakona glede ustreznosti dokumentov, posameznih delov ali
celotne predložene dokumentacije za oceno razmerja med
koristjo in tveganjem.
(6) JAZMP o vlogi za pridobitev dovoljenja za promet z
zdravilom odloči v 210 dneh od dneva prejema popolne vloge
in na svoji spletni strani objavi oziroma omogoči dostop do
javnega poročila o zdravilu.
(7) Dovoljenje za promet z zdravilom se izda za obdobje
petih let, če ni s tem zakonom določeno drugače.
56. člen
(medsebojno priznavanje)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena JAZMP pri
vlogi za pridobitev dovoljenja po postopku z medsebojnim
priznavanjem ali decentraliziranem postopku, v katerem je
Republika Slovenija zadevna država članica Evropske unije,
izda oziroma zavrne izdajo dovoljenja za promet z zdravilom
na podlagi poročila o oceni zdravila, ki ga pripravi referenčna
država članica Evropske unije.
(2) Podrobnejše pogoje za postopek z medsebojnim
priznavanjem, za decentralizirani postopek in postopek iz
prejšnjega člena določi minister.
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57. člen
(napotitveni postopek)

(1) JAZMP lahko v imenu Republike Slovenije pri pristojnem odboru Evropske unije sproži napotitveni postopek zaradi
varovanja javnega zdravja, zdravja živali ali varovanja okolja,
kadar:
– ne more odobriti poročila o oceni zdravila v postopkih iz
prvega odstavka prejšnjega člena,
– so države članice Evropske unije že sprejele različne
odločitve v zvezi z dovoljenjem za promet z določenim zdravilom ali so ga začasno preklicale ali odvzele,
– je to v interesu Evropske unije zaradi farmakovigilančnih
razlogov ali
– JAZMP oceni, da je potrebna sprememba dovoljenja za
promet z zdravilom.
(2) Podrobnejše pogoje in postopek za napotitveni postopek iz prejšnjega odstavka določi minister.
58. člen
(dovoljenje za promet z zdravilom s posebnimi pogoji)
(1) JAZMP lahko izjemoma in po uskladitvi s predlagateljem izda dovoljenje za promet z zdravilom pod posebnimi
pogoji, predvsem v zvezi z varnostjo zdravila, obveščanjem
pristojnih organov Evropske unije in držav članic Evropske
unije o vseh dogodkih v zvezi z uporabo zdravila ter potrebnimi
ukrepi. Tako dovoljenje se lahko izda le, če predlagatelj dokaže, da obširnejših podatkov iz 44. člena tega zakona ne more
predložiti iz objektivnih in preverljivih razlogov (npr. trenutno
stanje znanstvenih dognanj, področje zdravljenja redkih bolezni, načela medicinske etike). Dovoljenje za promet z zdravilom
določa roke za izpolnitev teh pogojev, kadar je to potrebno.
(2) JAZMP vsako leto preveri izpolnjevanje pogojev iz
dovoljenja za promet z zdravilom iz prejšnjega odstavka.
(3) Imetniku že izdanega dovoljenja za promet z zdravilom
iz tega zakona lahko JAZMP na podlagi utemeljenih razlogov
naloži izvedbo študije o varnosti oziroma učinkovitosti zdravila ter mu pisno določi cilje in roke za predložitev in izvedbo
študije.
(4) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom lahko JAZMP
v roku, ki ga določi JAZMP, predloži pisna pojasnila kot odgovor na naloženo obveznost iz prejšnjega odstavka, če imetnik
dovoljenja za promet z zdravilom za to zaprosi v 30 dneh od
naložene obveznosti. JAZMP na podlagi predloženih pisnih
pojasnil odloči o izvedbi študije o varnosti oziroma učinkovitosti
zadevnega zdravila.
(5) Na podlagi obveznosti izvedbe študij iz tretjega odstavka tega člena in ob upoštevanju prejšnjega odstavka JAZMP
izda dovoljenje za promet z zdravilom tako, da naloženo obveznost vključi kot pogoj v dovoljenje za promet z zdravilom.
(6) JAZMP na svoji spletni strani objavi seznam zdravil iz
tega člena ter pogoje in roke za izpolnitev pogojev.
(7) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom pogoje in
obveznosti iz prvega, tretjega in petega odstavka tega člena v
zvezi z varnostjo zdravila vključi v sistem obvladovanja tveganj.
(8) Podrobnejše pogoje iz prvega, tretjega in petega odstavka tega člena določi minister.
59. člen
(krovno dovoljenje za promet z zdravilom)
(1) Ne glede na to, ali se za dodatne jakosti, farmacevtske
oblike, poti uporabe, pakiranja ali druge spremembe ali razširitve dovoljenja za promet z zdravilom izda posamezno dovoljenje za promet ali so del osnovnega dovoljenja za promet, se
vsa ta dovoljenja za promet štejejo kot del krovnega dovoljenja
za promet, pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini pa
tudi dovoljenje za promet za drugo živalsko vrsto.
(2) Krovno dovoljenje za promet se uporablja zlasti za
potrebe izvajanja 45. in 46. člena tega zakona.
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60. člen
(zavrnitev izdaje dovoljenja za promet z zdravilom)
(1) JAZMP zavrne izdajo dovoljenja za promet z zdravilom, če po preverjanju podatkov in dokumentacije ugotovi, da:
– razmerje med koristjo in tveganjem pri uporabi zdravila
ni ugodno,
– predlagatelj z dokazi ni zadovoljivo podprl kakovosti,
varnosti in terapevtske učinkovitosti zdravila,
– kakovostna in količinska sestava zdravila ne ustrezata
navedbam v dokumentaciji,
– označevanje ali navodilo za uporabo, ki ga je predložil
predlagatelj, ni v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi
sprejetimi predpisi,
– navedbe v dokumentaciji ne ustrezajo dejanskemu stanju ali
– podatki v dokumentaciji niso v skladu s 44. do
50. členom tega zakona.
(2) JAZMP zavrne izdajo dovoljenja za promet z zdravilom
za uporabo v veterinarski medicini, če poleg primerov iz prejšnjega odstavka ugotovi tudi, da:
– je učinkovitost zdravila pomanjkljivo utemeljena ali da
zdravilo ni učinkovito,
– karenca, ki jo priporoča predlagatelj, ni dovolj dolga, da
živila, pridobljena iz zdravljenih živali, ne bi vsebovala ostankov
zdravil, ki bi lahko predstavljali tveganje za zdravje ljudi, ali ni
dovolj utemeljena,
– zdravilo predstavlja tveganje za okolje,
– se zdravilo daje v promet za uporabo, ki je prepovedana
s predpisi Evropske unije ali
– je zdravilo namenjeno za uporabo pri eni ali več vrstah
živali za proizvodnjo hrane in vsebuje eno ali več učinkovin, ki
niso dovoljene in so navedene v prilogi Uredbe 37/2010/EU ali
v prilogah Uredbe 37/2010/EU niso navedene.
(3) Izdaja dovoljenja za promet s tradicionalnim zdravilom
rastlinskega izvora se zavrne v primerih iz prvega odstavka
tega člena in tudi, če se ugotovi, da:
– terapevtske indikacije niso v skladu s predpisanimi
pogoji ali
– podatki o tradicionalni uporabi niso zadostni, zlasti če
farmakološki učinki ali učinkovitost niso verjetni na podlagi
dolgotrajne uporabe in izkušenj.
(4) Izdaja dovoljenja za promet s homeopatskim zdravilom se zavrne v primerih iz prvega odstavka tega člena in tudi,
če se ugotovi, da homeopatsko zdravilo, za katerega je vložena
vloga za pridobitev dovoljenja za promet po poenostavljenem
postopku, ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 53. člena
tega zakona.
61. člen
(obdobje za dajanje zdravila v promet)
(1) Če zdravilo z istim lastniškim imenom po začetku
veljavnosti dovoljenja za promet z zdravilom tri zaporedna leta
dejansko ni bilo dano v promet v Republiki Sloveniji, se dovoljenje za promet z zdravilom odvzame.
(2) Če zdravilo z istim lastniškim imenom, ki mu je JAZMP
izdala dovoljenja za promet z zdravilom in je bilo predhodno
dano v promet, vendar ga ni več na trgu v obdobju treh zaporednih let, se mu dovoljenje za promet odvzame.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena lahko JAZMP v upravičenih primerih zaradi nemotene
preskrbe z zdravili ali zaradi varovanja javnega zdravja izjemoma ne odvzame dovoljenja za promet zdravilu, ki po izdaji
dovoljenja za promet tri zaporedna leta dejansko ni v prometu.
(4) JAZMP o nameravanem odvzemu dovoljenja za promet obvesti imetnika dovoljenja za promet z zdravilom vsaj tri
mesece pred izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za promet.
62. člen
(spremembe dovoljenja za promet z zdravilom)
(1) Po izdaji dovoljenja za promet z zdravilom imetnik dovoljenja za promet z zdravilom pri postopkih proizvodnje in nadzora
proizvodnje zdravila upošteva znanstveni in tehnični napredek ter
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uvaja vse zahtevane spremembe, da se omogoči proizvodnja in
preverjanje zdravila po splošno sprejetih znanstvenih postopkih.
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom JAZMP sporoči nove
podatke, ki lahko vplivajo na spremembo dovoljenja za promet z
zdravilom ali na spremembo dokumentacije o zdravilu.
(2) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom JAZMP
obvesti o vseh podatkih, ki lahko vplivajo na oceno razmerja
med koristjo in tveganjem, in posebej o ukrepih, omejitvah ali
prepovedih, ki so jih uvedle druge države članice Evropske unije. Podatki vključujejo pozitivne in negativne rezultate kliničnih
preskušanj ali drugih študij za vse indikacije in populacije, ne
glede na to, ali so vključene v dovoljenje za promet z zdravilom
ali ne, ter podatke o uporabi zdravila, kadar je takšna uporaba
izven okvira pogojev dovoljenja za promet.
(3) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom zagotovi, da
se podatki o zdravilu sproti dopolnjujejo z novimi znanstvenimi
spoznanji, vključno s sklepi in priporočili, objavljenimi na evropskem spletnem portalu o zdravilih, vzpostavljenem v skladu s
26. členom Uredbe 726/2004/ES.
(4) JAZMP lahko od imetnika dovoljenja za promet z zdravilom kadarkoli zahteva, da v sedmih dneh po prejemu zahteve
predloži izvod glavnega dosjeja o sistemu farmakovigilance.
(5) Za spremembo pogojev dovoljenja za promet z zdravilom, ki se nanašajo na določbe prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena, imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
pri JAZMP vloži vlogo.
(6) JAZMP sprejme oziroma zavrne vlogo za spremembo
pogojev dovoljenja za promet z zdravilom v rokih in po postopku iz Uredbe 1234/2008/ES.
(7) Podrobnejše pogoje, obliko in vsebino dokumentacije
v postopkih za spremembo dovoljenja za promet z zdravilom
določi minister.
63. člen
(podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom)
(1) Za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom imetnik dovoljenja za promet z zdravilom najmanj devet mesecev
pred iztekom dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v
humani medicini in najmanj šest mesecev pred iztekom dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini
predloži vlogo za njegovo podaljšanje.
(2) Veljavnost dovoljenja za promet z zdravilom se lahko
podaljša po izteku petih let na podlagi vloge za podaljšanje
dovoljenja za promet z zdravilom in ponovne ocene razmerja
med koristjo in tveganjem pri uporabi zdravila.
(3) JAZMP odloči o vlogi za podaljšanje dovoljenja za
promet z zdravilom v 90 dneh od prejema popolne vloge.
(4) Dovoljenje za promet z zdravilom, ki je prvič podaljšano, velja praviloma za nedoločen čas oziroma do prenehanja
njegove veljavnosti v skladu s tem zakonom.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek JAZMP lahko na podlagi
upravičenih razlogov v zvezi s podatki iz sistema farmakovigilance, vključno z nezadostnim številom pacientov, izpostavljenih zadevnemu zdravilu, odloči, da se dovoljenje za promet z
zdravilom podaljša za določen čas za obdobje pet let.
(6) Pri postopkih z medsebojnim priznavanjem ali decentraliziranem postopku JAZMP podaljšanje dovoljenja za promet
z zdravilom odobri oziroma zavrne na podlagi poročila o oceni
zdravila, ki ga pripravi referenčna država članica Evropske unije.
(7) Podrobnejše pogoje, obliko in vsebino dokumentacije
v postopkih za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom
določi minister.
64. člen
(spremembe in odvzem dovoljenja za promet z zdravilom
za uporabo v humani medicini po uradni dolžnosti)
(1) JAZMP spremeni, začasno odvzame ali odvzame dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini,
če ugotovi, da:
– je zdravilo škodljivo,
– zdravilo terapevtsko ni učinkovito (če ugotovi, da z njim
ni mogoče doseči terapevtskih rezultatov),
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– pri zdravilu razmerje med koristjo in tveganjem ni ugodno oziroma to sledi iz ocene rednega posodobljenega poročila
o varnosti zdravila ali drugih podatkov iz sistema farmakovigilance,
– imetnik dovoljenja za promet z zdravilom ne izpolni
pogojev in obveznosti iz prvega in tretjega odstavka 58. člena
tega zakona,
– kakovostna in količinska sestava zdravila ne ustrezata
deklarirani,
– je bilo zdravilo v prometu v nasprotju z dovoljenjem za
promet z zdravilom ali
– je bilo zdravilo v prometu v nasprotju s tem zakonom in
na njegovi podlagi izdanimi predpisi oziroma predpisi Evropske
unije o zdravilih.
(2) Dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini se spremeni, začasno odvzame ali odvzame,
če se naknadno ugotovi, da so podatki v vlogi nepravilni ali
niso bili predloženi ali dopolnjeni v skladu s predpisi, ali kadar
predpisane kontrole niso bile opravljene.
(3) JAZMP odvzame ali začasno odvzame dovoljenje za
promet za posamezno zdravilo, za skupino zdravil ali za vsa
zdravila za uporabo v humani medicini, ki se proizvajajo na
podlagi dovoljenja za proizvodnjo zdravil, kadar katerikoli od
pogojev iz dovoljenja za proizvodnjo zdravil ni izpolnjen.
(4) JAZMP lahko spremeni, začasno odvzame ali odvzame dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v humani
medicini, če imetnik dovoljenja za promet z zdravilom ne izpolni
zahtev v skladu s predpisi in v rokih za spremembo, začasni
odvzem ali odvzem dovoljenja za promet z zadevnim zdravilom, ki jih določi JAZMP.
(5) V primerih nujnega ukrepanja za varovanje javnega
zdravja JAZMP lahko začasno odvzame dovoljenje za promet
z zdravilom za uporabo v humani medicini in prepove uporabo
zadevnega zdravila v Republiki Sloveniji. O razlogih za takšno
ukrepanje obvesti Evropsko komisijo, EMA in organe, pristojne
za zdravila drugih držav članic Evropske Unije najpozneje
naslednji delovni dan. Začasni odvzem dovoljenja za promet
z zdravilom in prepoved uporabe zadevnega zdravila veljata
do odločitve JAZMP, sprejete po uradni dolžnosti na podlagi
sprejetih ukrepov na ravni Evropske unije.
(6) JAZMP spremeni, začasno odvzame ali odvzame
dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini po uradni dolžnosti na podlagi sprejetih ukrepov na ravni
Evropske unije, ki jih v primerih nujnega ukrepanja sprožijo
organi, pristojni za zdravila, drugih držav članic Evropske unije
ali Evropske komisije.
65. člen
(spremembe in odvzem dovoljenja za promet z zdravilom
za uporabo v veterinarski medicini po uradni dolžnosti)
(1) JAZMP spremeni, začasno odvzame ali odvzame
dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski
medicini, kadar:
– je pri zdravilu ocena razmerja med koristjo in tveganjem
neugodna glede na pogoje uporabe iz dovoljenja za promet,
pri čemer se še posebej upoštevajo zdravje in dobrobit živali
ter varnost potrošnikov, če gre za dovoljenje za zdravilo za
zootehnično uporabo,
– zdravilo nima terapevtskega učinka na živalsko vrsto, ki
ji je zdravljenje namenjeno,
– kakovostna in količinska sestava zdravila ni enaka
deklarirani,
– je priporočena karenca neustrezna in ni zagotovljeno,
da živila, pridobljena iz zdravljene živali, ne bodo vsebovala
ostankov zdravil, ki bi lahko predstavljali tveganje za zdravje
ljudi,
– se zdravilo v prometu ponuja ali oglašuje za uporabo, ki
je prepovedana s predpisi,
– podatki v vlogi niso v skladu s predpisi, nepravilni ali
niso bili ustrezno dopolnjeni ali kadar predpisane kontrole niso
bile opravljene,
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– podatki iz dokumentacije niso bili spremenjeni v skladu
z znanstveno-tehničnim napredkom na področju proizvodnje
in kontrole zdravil,
– pristojnim organom niso bili posredovani novi podatki
o prepovedih in omejitvah uporabe zdravila v katerikoli državi
članici Evropske unije in novi podatki o razmerju med koristjo
in tveganjem,
– je bilo zdravilo v prometu v nasprotju z dovoljenjem za
promet z zdravilom ali
– je bilo zdravilo v prometu v nasprotju s tem zakonom in
na njegovi podlagi sprejetimi predpisi oziroma predpisi Evropske unije o zdravilih.
(2) Dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini se spremeni, začasno odvzame ali odvzame,
če se naknadno ugotovi, da so podatki v vlogi nepravilni ali
niso bili predloženi ali dopolnjeni v skladu s predpisi, ali kadar
predpisane kontrole niso bile opravljene.
(3) JAZMP odvzame ali začasno odvzame dovoljenje za
promet za skupino zdravil ali vsa zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki se proizvajajo na podlagi dovoljenja za
proizvodnjo, kadar katerakoli od določb zadevnega dovoljenja
za proizvodnjo ni izpolnjena, ter odvzame ali začasno odvzame
dovoljenje za proizvodnjo za skupino zdravil ali za vsa zdravila.
(4) JAZMP lahko odvzame, začasno odvzame ali spremeni dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski
medicini, če imetnik dovoljenja za promet z zdravilom ne izpolni
zahtev v skladu s predpisi, v rokih, ki jih določi JAZMP.
(5) V primerih nujnega ukrepanja za varovanje javnega
zdravja JAZMP lahko začasno odvzame dovoljenje za promet
z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini in prepove
uporabo zadevnega zdravila v Republiki Sloveniji. O razlogih
za takšno ukrepanje obvesti Evropsko komisijo, EMA in organe, pristojne za zdravila drugih držav članic Evropske unije
najpozneje naslednji delovni dan. Začasni odvzem dovoljenja
za promet in prepoved uporabe zadevnega zdravila veljata
do odločitve JAZMP, sprejete po uradni dolžnosti na podlagi
sprejetih ukrepov na ravni Evropske unije.
(6) JAZMP spremeni, začasno odvzame ali odvzame
dovoljenje za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski
medicini po uradni dolžnosti na podlagi sprejetih ukrepov na
ravni Evropske unije, ki jih v primerih nujnega ukrepanja sprožijo organi, pristojni za zdravila, drugih držav članic Evropske
unije ali Evropske komisije.
66. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja za promet z zdravilom)
(1) Dovoljenje za promet z zdravilom preneha veljati:
– po izteku roka veljavnosti dovoljenja,
– na podlagi vloge predlagatelja za ukinitev dovoljenja za
promet z zdravilom ali
– zaradi odvzema dovoljenja za promet z zdravilom v
skladu s 64. ali 65. členom tega zakona.
(2) JAZMP začne postopek za prenehanje veljavnosti
dovoljenja za promet z zdravilom iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka:
– po uradni dolžnosti ali
– na podlagi vloge imetnika zadevnega dovoljenja za
promet z zdravilom.
(3) Podrobnejšo vsebino vloge in postopek v zvezi s
prenehanjem dovoljenja za promet z zdravilom določi minister.
67. člen
(odprodaja zdravila po spremembi ali poteku veljavnosti
dovoljenja za promet z zdravilom)
(1) Zdravilo, katerega dovoljenje za promet je bilo spremenjeno, in ki je bilo proizvedeno, vneseno ali uvoženo pred
priglasitvijo oziroma odobritvijo spremembe dovoljenja za promet z zdravilom, je lahko v prometu do izteka roka uporabnosti
zdravila, razen kadar JAZMP na podlagi ocene razmerja med
koristjo in tveganjem v interesu varovanja javnega zdravja ne
odloči drugače ali prepove promet s tem zdravilom.
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(2) Zdravilo, katerega dovoljenje za promet je poteklo ali
je prenehalo veljati na predlog imetnika dovoljenja za promet
z zdravilom, in ki je bilo proizvedeno, vneseno ali uvoženo do
izteka veljavnosti dovoljenja za promet z zdravilom, je lahko
na predlog imetnika dovoljenja za promet z zdravilom, ki ga je
JAZMP prejela najmanj dva meseca pred iztekom veljavnosti
dovoljenja za promet, v prometu do izteka roka uporabnosti
zdravila, vendar največ 18 mesecev po izteku veljavnosti dovoljenja za promet z zdravilom, razen če JAZMP v 30 dneh od
dneva prejema predloga temu nasprotuje. Imetnik dovoljenja
za promet z zdravilom, se v svojem predlogu zaveže, da bo
zagotovil izvajanje nalog farmakovigilance.
(3) JAZMP lahko nasprotuje predlogu iz prejšnjega odstavka oziroma prepove promet z zdravilom kadarkoli v obdobju trajanja 18 mesečnega obdobja na podlagi ocene razmerja
med koristjo in tveganjem v interesu varovanja javnega zdravja.
68. člen
(dokumentacija kot poslovna skrivnost)
Dokumentacija iz vloge za pridobitev, spremembo in podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom je last predlagatelja
in je poslovna skrivnost, razen podatkov v dovoljenju za promet
z zdravilom, povzetka glavnih značilnosti zdravila, navodila za
uporabo zdravila in podatkov na ovojnini.
69. člen
(objave podatkov o dovoljenjih za promet z zdravilom)
JAZMP na svoji spletni strani objavi podatke oziroma
povezave do podatkov o zdravilih, za katera je bilo izdano
dovoljenje za promet ali za katera je dovoljenje za promet z
zdravilom prenehalo veljati ali jim je bilo dovoljenje spremenjeno, podaljšano, začasno odvzeto ali odvzeto.
70. člen
(prenos dovoljenja za promet z zdravilom)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom lahko prenese dovoljenje za promet z zdravilom na poslovni subjekt, ki
izpolnjuje pogoje po tem zakonu.
(2) Podrobnejši postopek prenosa dovoljenja za promet
z zdravilom iz prejšnjega odstavka in dokumentacijo ter postopek preverjanja predpisanih pogojev in drugih dokazil določi
minister.
V. NERUTINSKO PRIPRAVLJENA ZDRAVILA
ZA NAPREDNO ZDRAVLJENJE
71. člen
(zdravila za napredno zdravljenje)
(1) Za zdravila za napredno zdravljenje je treba pridobiti
dovoljenje za promet po centraliziranem postopku v skladu
z Uredbo 1394/2007/ES in Uredbo 726/2004/ES, razen za
nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje, za pripravo katerih je potrebno dovoljenje iz 83. člena tega zakona.
(2) Nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje za uporabo v humani ali veterinarski medicini lahko pripravi
poslovni subjekt, ki je imetnik dovoljenja JAZMP za pripravo
nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje v
skladu s standardi kakovosti oziroma pogoji za pripravo, določenimi s tem zakonom, v okviru izdanega dovoljenja. Nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje se pripravi na
podlagi posamične pisne naročilnice zdravnika ali veterinarja,
ki je vrsta zdravniškega oziroma veterinarskega recepta, s katerim zdravnik ali veterinar za potrebe zdravljenja pacientov ali
živali pri izvajalcu zdravstvene ali veterinarske dejavnosti predpiše nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje.
(3) Za kakovost, varnost in učinkovitost nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje je odgovoren imetnik
dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za
napredno zdravljenje.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Kadar zdravilo za napredno zdravljenje vsebuje človeške celice ali tkiva, se darovanje, pridobivanje in testiranje
teh celic ali tkiv izvede v skladu s predpisi, ki urejajo preskrbo s
človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje.
72. člen
(pogoji za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila
za napredno zdravljenje)
(1) Poslovni subjekt, ki pripravlja nerutinsko pripravljena
zdravila za napredno zdravljenje, izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima zaposleno ustrezno število strokovnjakov z ustrezno izobrazbo glede na obseg in zahtevnost priprave nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje,
2. ima ustrezne prostore, naprave in opremo za pripravo,
kontrolo, shranjevanje in transport nerutinsko pripravljenega
zdravila za napredno zdravljenje,
3. med strokovnjaki iz 1. točke tega odstavka ima imenovano odgovorno osebo za kakovost nerutinsko pripravljenega
zdravila za napredno zdravljenje, ki je odgovorna, da priprava
nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje poteka v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi
predpisi,
4. ima sistem kakovosti in ga posodablja,
5. smiselno upošteva načela in smernice dobre proizvodne prakse, upoštevajoč specifične lastnosti nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje, glede na izdelano
oceno tveganja in zagotovi najmanj standarde, ki so v Republiki
Sloveniji določeni s predpisi, ki urejajo preskrbo s človeškimi
tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje,
6. ima sklenjene ustrezne pogodbe s poslovnimi subjekti,
ki zagotavljajo materiale in storitve, ki vplivajo na kakovost in
varnost nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje, v katerih so natančno določene odgovornosti in naloge ter
strokovna usposobljenost vseh pogodbenih strank,
7. v skladu z dobro distribucijsko prakso zagotavlja ustrezen transport nerutinskega zdravila za napredno zdravljenje do
naročnika oziroma naročnice (v nadaljnjem besedilu: naročnik).
(2) Pri pripravi in uporabi nerutinsko pripravljenih zdravil
za napredno zdravljenje, ki vsebujejo ali so sestavljena iz človeških tkiv in celic, mora biti zagotovljena popolna sledljivost od
darovalca oziroma darovalke (v nadaljnjem besedilu: darovalec) do prejemnika oziroma prejemnice (v nadaljnjem besedilu:
prejemnik) teh zdravil.
(3) Podrobnejše pogoje glede zaposlenih, prostorov in
opreme za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje ter način uporabe smernic in načel dobre proizvodne prakse za zdravila pri pripravi nerutinsko pripravljenih
zdravil za napredno zdravljenje določi minister.
73. člen
(odgovorna oseba za kakovost)
Odgovorna oseba iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega
člena ima izobrazbo medicinske, farmacevtske, veterinarske ali
biomedicinske smeri druge stopnje oziroma raven izobrazbe,
ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji ter dodatna znanja
s tega področja in najmanj dve leti praktičnih izkušenj s področja priprave nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno
zdravljenje.
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upoštevajoč specifične lastnosti nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje ter izdelano oceno tveganja, in
zagotavlja najmanj standarde, ki so v Republiki Sloveniji določeni s predpisi, ki urejajo preskrbo s človeškimi tkivi in celicami,
namenjenimi za zdravljenje;
3. ima vzpostavljen sistem kontrole kakovosti nerutinsko
pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje, ki smiselno
upošteva načela in smernice dobre proizvodne prakse, upoštevajoč tudi specifične lastnosti nerutinsko pripravljenega zdravila
za napredno zdravljenje ter oceno tveganja, in zagotavlja najmanj standarde, ki so v Republiki Sloveniji določeni s predpisi,
ki urejajo preskrbo s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi
za zdravljenje;
4. zagotovi, da se na vzorcih vhodnega materiala in
končnega nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje ali vmesnega izdelka izvedejo vsi testi, ki so potrebni za
potrditev skladnosti s specifikacijami in standardi;
5. naročniku izda potrdilo o skladnosti priprave nerutinsko
pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje s specifikacijami in standardi, ki jih zagotavlja imetnik dovoljenja;
6. pridobi pozitivno mnenje KME za pripravo posamezne
skupine zdravil za uporabo v humani medicini, in sicer ločeno
za zdravila za gensko zdravljenje, zdravila za somatsko celično
zdravljenje in izdelke tkivnega inženirstva;
7. s posebno skrbnostjo zagotovi, da so vsi podatki o
vhodnih materialih, vmesnih izdelkih in končnem nerutinsko
pripravljenem zdravilu za napredno zdravljenje, vključno s podatki o združljivosti posameznih komponent večkomponentnega nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje
in ovojnine, ki so upoštevne za oceno varnosti, kakovosti in
učinkovitosti, resnične in nezavajajoče;
8. zagotovi, da so podatki iz prejšnje točke in vsi zapisi
o podrobnostih priprave nerutinsko pripravljenega zdravila za
napredno zdravljenje shranjeni v takšni obliki, da so dostopni in
berljivi vsaj 30 let po uporabi nerutinsko pripravljenega zdravila
za napredno zdravljenje.
(2) Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje ne sme:
1. pripravljati nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno
zdravljenje, ki so izven obsega dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje;
2. pripravljati nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno
zdravljenje na lokacijah in v obratih, ki niso navedeni v dovoljenju za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno
zdravljenje;
3. pripravljati nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno
zdravljenje v prostorih, ki niso navedeni v dokumentaciji, ki je
bila podlaga za izdajo dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje;
4. opravljati drugih dejavnosti v istih prostorih, če za to ni
pridobil soglasja JAZMP;
5. pripravljati nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno
zdravljenje, ki vsebujejo človeška tkiva in celice, če darovanje,
pridobivanje človeških tkiv in celic ter testiranje darovalcev človeških tkiv in celic ni bilo izvedeno v skladu s četrtim odstavkom
71. člena tega zakona;
6. pripravljati nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje za namen kliničnega preskušanja.

74. člen

75. člen

(obveznosti imetnika dovoljenja za pripravo nerutinsko
pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje)

(poročanje)

(1) Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje:
1. uporablja material in reagente, katerih kakovost je
skladna z načeli in smernicami dobre proizvodne prakse, če ti
ne obstajajo, pa na podlagi strokovne utemeljitve materiale in
reagente najvišje kakovosti;
2. ima vzpostavljen sistem upravljanja s tveganji, ki smiselno upošteva načela in smernice dobre proizvodne prakse,
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(1) Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje JAZMP do 31. januarja
tekočega leta za preteklo leto posreduje letno poročilo o svojih
aktivnostih, ki vsebuje podatke o:
– številu nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno
zdravljenje,
– pripravljenih nerutinskih zdravilih za napredno zdravljenje iz skupin zdravil za napredno zdravljenje, za katero je
JAZMP izdala dovoljenje,
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– številu pacientov oziroma živali, zdravljenih s posameznim nerutinsko pripravljenim zdravilom za napredno zdravljenje,
– imenu zdravnika oziroma veterinarja, ki je predpisal
nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje, in je
odgovoren za spremljanje pacienta oziroma živali,
– imenu donorskega centra.
(2) Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje v veterinarski medicini,
podatke o zdravilih za uporabo pri živalih iz prejšnjega odstavka posreduje organu, pristojnemu za veterinarstvo, v roku iz
prejšnjega odstavka.
76. člen
(iznos in izvoz ter vnos in uvoz nerutinsko pripravljenega
zdravila za napredno zdravljenje)
Iznos in izvoz ter vnos in uvoz nerutinsko pripravljenih
zdravil za napredno zdravljenje je prepovedan.
77. člen
(odgovornost zdravnika oziroma veterinarja)
(1) Zdravnik oziroma veterinar predpiše in uporabi nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje ob svoji
izključni poklicni odgovornosti.
(2) Pri izvajalcu zdravstvene oziroma veterinarske dejavnosti zdravnik oziroma veterinar, ki predpiše in uporablja nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje, zavaruje
svojo odgovornost za morebitno škodo, povzročeno pacientu
oziroma živali, v višini najmanj 100.000 eurov.
(3) Zdravnik oziroma veterinar pred uporabo nerutinsko
pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje pacienta oziroma lastnika oziroma skrbnika živali seznani s postopkom
zdravljenja in tveganji, povezanimi z zdravljenjem z nerutinsko
pripravljenim zdravilom za napredno zdravljenje. O seznanitvi
zdravnik oziroma veterinar hrani podpisano izjavo pacienta
oziroma lastnika ali skrbnika živali na obrazcu, ki je objavljen
na spletni strani JAZMP.
(4) Zdravnik oziroma veterinar ob uporabi nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje pacientu oziroma
lastniku ali skrbniku živali posreduje navodilo za uporabo.
(5) Zdravnik oziroma veterinar ne sme uporabiti nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje brez
potrdila o skladnosti priprave nerutinsko pripravljenega zdravila
za napredno zdravljenje s specifikacijami ter smernicami in
načeli dobre proizvodne prakse, ki ga izda imetnik dovoljenja
za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno
zdravljenje.
(6) Zdravnik oziroma veterinar, ki predpisuje in uporablja
nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje, ima
vzpostavljen sistem, ki omogoča sledljivost uporabljenega nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje za
vsakega pacienta oziroma žival.
(7) Zdravnik oziroma veterinar spremlja potek zdravljenja
pri pacientu oziroma živali, pri kateri je uporabil nerutinsko
pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje.
78. člen
(register zdravnikov oziroma veterinarjev, ki pri zdravljenju
uporabljajo nerutinsko pripravljena zdravila za napredno
zdravljenje)
(1) Zdravnik oziroma veterinar, ki predpiše in uporabi
nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje, se
pri JAZMP priglasi v register zdravnikov oziroma veterinarjev,
ki pri zdravljenju uporabljajo nerutinsko pripravljena zdravila za
napredno zdravljenje.
(2) Vlogo za vpis v register zdravnikov oziroma veterinarjev, ki pri zdravljenju uporabljajo nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje, vloži na JAZMP izvajalec zdravstvene oziroma veterinarske dejavnosti, najpozneje 15 dni pred
začetkom predpisovanja in uporabe nerutinsko pripravljenega
zdravila za napredno zdravljenje, ki vsebuje:
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– ime, priimek, strokovni naziv ter biografske in bibliografske podatke zdravnikov oziroma veterinarjev z ustrezno specializacijo, ki pri zdravljenju uporabljajo nerutinsko pripravljena
zdravila za napredno zdravljenje;
– ime in naslov izvajalca zdravstvene oziroma veterinarske dejavnosti, pri katerih zdravnik oziroma veterinar iz prejšnje
alineje uporablja nerutinsko pripravljena zdravila za napredno
zdravljenje;
– kopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti
zdravnika oziroma veterinarja v skladu z drugim odstavkom
prejšnjega člena.
(3) Izvajalec zdravstvene oziroma veterinarske dejavnosti
vsako spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka JAZMP
sporoči najpozneje v sedmih dneh.
(4) JAZMP zdravnika oziroma veterinarja izbriše iz registra
iz prvega odstavka tega člena na zahtevo izvajalca zdravstvene
oziroma veterinarske dejavnosti iz prejšnjega odstavka.
(5) Podrobnejši postopek in vsebino vloge za vpis, spremembo in izbris iz registra zdravnikov oziroma veterinarjev, ki
pri zdravljenju uporabljajo nerutinsko pripravljena zdravila za
napredno zdravljenje, določi minister.
79. člen
(označevanje nerutinsko pripravljenega zdravila
za napredno zdravljenje)
(1) Nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje mora biti ustrezno označeno in opremljeno z navodili za
uporabo na način, ki zagotavlja njegovo sledljivost ter pravilno
in varno uporabo.
(2) Podrobnejše zahteve glede označevanja nerutinsko
pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje določi minister.
80. člen
(sledljivost nerutinsko pripravljenega zdravila
za napredno zdravljenje)
(1) Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje vzpostavi in vzdržuje sistem, ki zagotavlja sledljivost nerutinsko pripravljenega zdravila
za napredno zdravljenje ter vhodnih snovi in surovin, vključno
z materiali, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami, ki jih nerutinsko
pripravljena zdravila za napredno zdravljenje lahko vsebujejo,
od izvora, priprave, pakiranja, shranjevanja, transporta do izvajalca zdravstvene ali veterinarske dejavnosti, kjer se nerutinsko
pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje uporablja.
(2) Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje hrani podatke o sledljivosti
najmanj 30 let po izteku roka uporabnosti nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje.
(3) Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje zagotovi, da so podatki
o sledljivosti na voljo JAZMP tudi v primeru odvzema, preklica
ali ukinitve tega dovoljenja. V primeru stečaja ali prenehanja
opravljanja dejavnosti mora podatke o sledljivosti posredovati
JAZMP.
(4) Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje zagotovi, da sistem
sledljivosti za nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno
zdravljenje, ki vsebuje človeška tkiva in celice, dopolnjuje in
je združljiv z zahtevami iz 8. in 14. člena Direktive 2004/23/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o
določitvi standardov kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, predelave, konzerviranja, shranjevanja in
razdeljevanja človeških tkiv in celic (UL L št. 102 z dne 7. 4.
2004, str. 48), zadnjič spremenjene z Uredbo 596/2009/ES,
ter 14. in 24. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta
2002/98/ES z dne 27. januarja 2003 o določitvi standardov
kakovosti in varnosti za zbiranje, preskušanje, predelavo, shranjevanje in razdeljevanje človeške krvi in komponent krvi ter o
spremembi Direktive 2001/83/ES (UL L št. 33 z dne 8. 2. 2003,
str. 30), zadnjič spremenjene z Uredbo 596/2009/ES.
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81. člen
(oglaševanje nerutinsko pripravljenega zdravila
za napredno zdravljenje)
Oglaševanje nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje, priprave nerutinsko pripravljenega zdravila za
napredno zdravljenje ali zdravljenja z nerutinsko pripravljenim
zdravilom za napredno zdravljenje ni dovoljeno.
82. člen
(farmakovigilanca nerutinsko pripravljenega zdravila
za napredno zdravljenje)
(1) Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje ima vzpostavljen sistem
farmakovigilance, ki zagotavlja zbiranje in vodenje dokumentacije o vseh domnevnih neželenih učinkih nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje, na katere ga opozorijo
zdravniki in pacienti oziroma veterinarji ali lastniki oziroma skrbniki živali, znanstveno vrednotenje vseh podatkov, spremljanje
varnosti oziroma razmerja med koristjo in tveganjem zdravila,
ugotavljanje sprememb razmerja med koristjo in tveganjem,
proučevanje možnosti za zmanjšanje in preprečevanje tveganj,
za obveščanje JAZMP o ugotovljenih novih ali spremenjenih
tveganjih ter spremembah razmerja med koristjo in tveganjem
ter za ustrezno ukrepanje.
(2) Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje ima stalno na voljo
pogodbeno vezano usposobljeno osebo, odgovorno za farmakovigilanco, ki je odgovorna za vzpostavitev in delovanje
sistema farmakovigilance.
(3) Oseba, odgovorna za farmakovigilanco, ima izobrazbo
medicinske oziroma veterinarske smeri druge stopnje oziroma
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji
znanja s področja farmakovigilance. Če odgovorna oseba za
farmakovigilanco nima izobrazbe medicinske oziroma veterinarske smeri druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v
skladu z zakonom ustreza tej stopnji, mora imeti stalno in
neprekinjeno možnost pridobitve strokovne podpore osebe, ki
ima tako izobrazbo.
(4) Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje na pisno zahtevo JAZMP
predloži načrt za obvladovanje tveganj na področju farmakovigilance z opisom aktivnosti v sistemu farmakovigilance
in ukrepov za prepoznavanje, opredelitev, preprečevanje ali
zmanjševanje tveganj v zvezi z nerutinsko pripravljenim zdravilom za napredno zdravljenje, vključno z oceno učinkovitosti
navedenih aktivnosti in ukrepov.
(5) Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje o vseh domnevnih neželenih učinkih nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno
zdravljenje, na katere ga opozorijo zdravniki in pacienti oziroma
veterinarji, lastniki ali skrbniki živali, takoj, najpozneje pa v
15 dneh od ugotovitve, obvesti JAZMP.
(6) Zdravnik oziroma veterinar o vseh domnevnih neželenih učinkih nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno
zdravljenje takoj, najpozneje pa v 15 dneh od ugotovitve,
obvesti JAZMP.
(7) Pacienti oziroma lastniki ali skrbniki živali lahko poročajo o domnevnih neželenih učinkih nerutinsko pripravljenega
zdravila za napredno zdravljenje zdravniku oziroma veterinarju
ali neposredno JAZMP.
83. člen
(postopek za izdajo dovoljenja za pripravo nerutinsko
pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje)
(1) Poslovni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji lahko
pripravlja nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje le na podlagi in v skladu z dovoljenjem JAZMP za pripravo
nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje.
(2) Postopek za izdajo dovoljenja za pripravo nerutinsko
pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje se začne z vlogo
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predlagatelja, ki je poslovni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji, za pripravo posamezne vrste nerutinsko pripravljenih zdravil
za napredno zdravljenje, in sicer ločeno za zdravila za gensko
zdravljenje, zdravila za somatsko celično zdravljenje in izdelke
tkivnega inženirstva z navedbo posameznih zdravil v skupini.
(3) JAZMP izda oziroma zavrne izdajo dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje v
180 dneh od dneva prejema popolne vloge na podlagi mnenja
strokovne komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
opravljanje dejavnosti priprave nerutinsko pripravljenih zdravil
za napredno zdravljenje, in če je to potrebno, zunanjih neodvisnih strokovnjakov s področja genskega zdravljenja, celičnega
zdravljenja ali tkivnega inženirstva, o izpolnjevanju pogojev,
določenih s tem zakonom.
(4) JAZMP lahko zahteva dodatno dokumentacijo oziroma podatke, ki so potrebni za odločitev o izdaji dovoljenja
za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno
zdravljenje, v skladu s šestim odstavkom 3. člena tega zakona.
84. člen
(vloga za izdajo dovoljenja za pripravo nerutinsko
pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje)
(1) Vloga za pridobitev dovoljenja za pripravo nerutinsko
pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje vsebuje:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zagotavljanja
sistema kakovosti, osebja, prostorov, opreme, sledljivosti in
sistema farmakovigilance,
– seznam nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno
zdravljenje iz skupine zdravil za napredno zdravljenje, na katera se vloga nanaša,
– opis postopkov priprave skupin nerutinsko pripravljenih
zdravil, ki vsebuje podatke o dejavnikih tveganja, kot so podatki
o izvoru in lastnostih celic, vrsti manipulacije celic in načinu
uporabe,
– pozitivno mnenje KME za zadevno skupino zdravil za
napredno zdravljenje za uporabo v humani medicini, na katero
se vloga nanaša.
(2) Podrobnejšo vsebino vloge, zahteve glede opisa postopkov priprave za zadevno skupino nerutinsko pripravljenih
zdravil za napredno zdravljenje, način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja in vsebino zahtevane
dokumentacije določi minister.
85. člen
(spremembe pogojev za pripravo nerutinsko pripravljenih
zdravil za napredno zdravljenje)
(1) Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih
zdravil za napredno zdravljenje najpozneje v 15 dneh od dneva
nastanka spremembe pogojev JAZMP obvesti o spremembah,
ki vplivajo na izdajo dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje.
(2) JAZMP obravnava vlogo za spremembo iz prejšnjega odstavka in odloči o potrebnih postopkih. JAZMP odloči
v 30 dneh od prejema popolne vloge. Če je potrebno preverjanje pogojev z ogledom ali pridobitev mnenja strokovne
komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje
dejavnosti priprave nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno
zdravljenje ali dodatnega mnenja zunanjega strokovnjaka iz
tretjega odstavka 83. člena tega zakona, JAZMP izda odločbo
v 180 dneh od dneva prejema popolne vloge.
(3) Podrobnejšo vsebino vloge za spremembo pogojev,
na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje iz 83. člena tega
zakona, natančnejše pogoje in način ugotavljanja izpolnjevanja
pogojev, določi minister.
86. člen
(odvzem dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih
zdravil za napredno zdravljenje)
(1) Dovoljenje za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje se začasno odvzame ali odvzame,
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če farmacevtski inšpektor ugotovi, da poslovni subjekt, ki mu
je bilo dovoljenje izdano, ne izpolnjuje pogojev iz 72. člena
tega zakona in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, ter
odredi prepoved opravljanja dejavnosti.
(2) Če po vpogledu v Poslovni register Slovenije ugotovi, da je bil poslovni subjekt, ki mu je bilo dovoljenje izdano,
izbrisan iz tega registra, JAZMP po uradni dolžnosti ugotovi,
da je dovoljenje za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil
za napredno zdravljenje prenehalo veljati.
(3) Dovoljenje za pripravo nerutinsko pripravljenega
zdravila za napredno zdravljenje se lahko odvzame tudi na
predlog imetnika dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje.
VI. OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO
87. člen
(označevanje in navodilo za uporabo)
(1) Zdravila, ki se dajejo v promet na podlagi prvega
ali drugega odstavka 20. člena tega zakona in za zdravila
iz druge, tretje ali četrte alineje tretjega odstavka 20. člena
tega zakona, ki so namenjena za izdajo v lekarnah ali v specializiranih prodajalnah, morajo biti označena v slovenskem
jeziku na zunanji ali na stični ovojnini, če zunanje ovojnine
ni, najmanj s podatki o zdravilu, imetniku dovoljenja za promet z zdravilom, načinu izdaje, načinu uporabe zdravila, potrebnimi opozorili, rokom uporabnosti ter drugimi podatki za
zagotavljanje sledljivosti in varne uporabe zdravila. Podatki
morajo biti čitljivi, razumljivi in neizbrisljivi.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za
zdravila z dovoljenjem za sočutno uporabo.
(3) Zdravilo, ki se daje v promet, mora imeti priloženo
navodilo za uporabo v slovenskem jeziku, ki je v skladu s
povzetkom glavnih značilnosti zdravila, razen če so vsi podatki v skladu s predpisom iz sedmega odstavka tega člena
navedeni na zunanji ovojnini ali če zunanje ovojnine ni, na
stični ovojnini zdravila. Zagotovljeni morata biti čitljivost in
primerna razumljivost za končnega uporabnika.
(4) Podatki o označevanju in navodilu za uporabo zdravila iz prvega in drugega odstavka tega člena so poleg v
slovenskem jeziku lahko navedeni tudi v enem ali več tujih
jezikih, ob zagotovljeni berljivosti podatkov v slovenskem
jeziku.
(5) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena lahko JAZMP ob upoštevanju ukrepov, ki so potrebni za varovanje javnega zdravja, izjemoma dovoli:
– uporabo ovojnine v tujem jeziku z nalepko v slovenskem jeziku in navodila za uporabo v tujem jeziku, če je
navodilo za uporabo v slovenskem jeziku zdravilu dodano na
predpisan način v natisnjeni obliki in je lahko dostopno tudi v
elektronski obliki za zdravila, za katera ugotovi, da so nujno
potrebna za varovanje javnega zdravja in da bi bila zaradi
omejenega obsega njihove uporabe zahteva za proizvodnjo
zdravila z označevanjem in navodilom za uporabo v slovenskem jeziku nesorazmerna;
– celotno ali delno izjemo od določb prvega in drugega
odstavka tega člena pri zdravilih, ki niso namenjena neposredni izdaji pacientom v lekarnah, ali za zdravila, pri katerih
obstajajo resne težave v zvezi z dostopnostjo.
(6) Ime zdravila za uporabo v humani medicini mora biti
na ovojnini izpisano tudi v Braillovi pisavi. Imetnik dovoljenja
za promet z zdravilom zagotovi, da je na predlog organizacij
pacientov navodilo za uporabo na voljo v oblikah, ki so primerne za slepe in slabovidne.
(7) Podrobnejši način označevanja zdravil, obliko ter
vsebino navodila za uporabo in način uporabe nalepk, posebne pogoje za označevanje in navodilo za uporabo za
posamezna zdravila ali skupine zdravil določi minister.
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88. člen
(zaščitni element)
(1) Poleg obveznosti iz prejšnjega člena proizvajalec
zdravil za uporabo v humani medicini pritrdi zaščitni element
na zdravilo, ki omogoča preverjanje avtentičnosti zdravila in
identifikacijo posameznega pakiranja.
(2) Proizvajalec pritrdi zaščitni element na zdravila, za
izdajo katerih je potreben zdravniški recept, z izjemo tistih, ki so
bila uvrščena na seznam, ki ga objavi Evropska komisija in so
lahko v prometu brez zaščitnega elementa, ter na zdravila, za
izdajo katerih ni potreben zdravniški recept in jih Evropska komisija opredeli kot tista, za katera se zaščitni elementi zahtevajo.
(3) Poleg zaščitnega elementa proizvajalec zagotovi tudi
pripomoček za odkrivanje posega v zunanjo ovojnino.
(4) Zaščitnega elementa ni treba pritrditi na radiofarmacevtske izdelke.
(5) Zaščitni element na zdravilu lahko imetnik dovoljenja za
proizvodnjo zdravil delno ali popolnoma odstrani ali prekrije, če:
– je pred tem ugotovil avtentičnost zdravila in ugotovil, da
ni bilo posega v ovojnino;
– odstranjene ali prekrite zaščitne elemente nadomesti
z novimi, ki so enakovredni glede možnosti preverjanja avtentičnosti, identifikacije in intaktnosti. Nadomestitev izvede brez
odpiranja stične ovojnine;
– nadomestitev zaščitnih elementov izvede v skladu z
dobro proizvodno prakso za zdravila.
(6) Značilnosti in specifikacije zaščitnih elementov ter
pripomočke za odkrivanje posega v zunanjo ovojnino določi
Evropska komisija.
89. člen
(sporočilo Evropski komisiji)
JAZMP lahko sporoči Evropski komisiji svojo drugačno
obrazloženo oceno o primernosti uvrstitve posameznih zdravil
ali kategorij zdravil glede na obveznost namestitve zaščitnih
elementov.
VII. PROIZVODNJA ZDRAVIL, UČINKOVIN IN DOLOČENIH
POMOŽNIH SNOVI
1. Zdravila
90. člen
(dovoljenje za proizvodnjo zdravil)
(1) Poslovni subjekt lahko proizvaja zdravila le na podlagi
in v skladu z dovoljenjem za proizvodnjo zdravil. Dovoljenje
vključuje proizvodnjo zdravil in njihovo prodajo poslovnim subjektom iz prve alineje drugega, iz tretjega in četrtega odstavka
104. člena tega zakona in ga je treba pridobiti za:
– posamezno mesto proizvodnje,
– posamezne aktivnosti proizvodnje,
– posamezne farmacevtske oblike in
– uvoz zdravil iz tretjih držav.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za proizvodnjo zdravil, ki so namenjena le za iznos, izvoz ali klinična
preskušanja zdravil.
(3) Aktivnosti proizvodnje zdravil in farmacevtske oblike
so določene z Zbirko postopkov Evropske unije, ki jo na svojih
spletnih straneh objavi Evropska komisija (Compilation of Community Procedures on Inspection and exchange of Information
(v nadaljnjem besedilu: Zbirka postopkov Evropske unije), v
njenem vsakokrat veljavnem besedilu.
91. člen
(pogoji za proizvodnjo zdravil)
Proizvajalec zdravil izpolnjuje naslednje pogoje:
1. glede na obseg in zahtevnost proizvodnje zdravil ima
zaposleno ustrezno število strokovnjakov z izobrazbo druge
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stopnje oziroma ravnijo izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji s področja farmacije, kemije, kemijske tehnologije,
medicine, stomatologije, veterinarske medicine in drugih ustreznih strok z ustreznimi znanji glede na predmet poslovanja,
2. ima s pogodbo zavezano odgovorno osebo, ki je usposobljena za sproščanje posamezne serije zdravila v promet in
je stalno dosegljiva. V primeru kapitalsko povezanih družb je
ta oseba lahko pogodbeno zavezana pri eni od njih, če je razmejitev odgovornosti in pristojnosti posameznih enot pravno in
organizacijsko urejena,
3. razpolaga z ustreznimi prostori, napravami in opremo
za proizvodnjo, kontrolo, shranjevanje in odpremo zdravil v
skladu s smernicami in načeli dobre proizvodne prakse za
zdravila,
4. proizvodnjo zdravil opravlja v skladu s smernicami in
načeli dobre proizvodne prakse za zdravila in uporablja učinkovine, ki so bile proizvedene v skladu s smernicami dobre
proizvodne prakse za učinkovine, katerih promet je potekal v
skladu z dobro distribucijsko prakso za učinkovine,
5. odgovorni osebi iz 2. točke tega člena omogoča samostojno opravljanje njenih nalog, za katera ima na voljo vsa
potrebna sredstva.
92. člen
(odgovorna oseba za sproščanje posameznih serij zdravil)
(1) Odgovorna oseba za sproščanje posameznih serij
zdravil iz 2. točke prejšnjega člena ima izobrazbo druge stopnje
oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej
stopnji na področju farmacije, medicine, veterinarske medicine,
kemije, farmacevtske kemije, tehnologije ali biologije.
(2) Program pridobljene izobrazbe iz prejšnjega odstavka
obsega znanja iz uporabne fizike, splošne kemije, anorganske
kemije, organske kemije, analizne kemije, farmacevtske kemije, vključno z analizo zdravil, splošne in uporabne medicinske
biokemije, fiziologije, mikrobiologije, farmakologije, farmacevtske tehnologije, toksikologije in farmakognozije.
(3) Če program študija ne vsebuje katerega od navedenih
znanj iz prejšnjega odstavka, o njih odgovorna oseba predloži
ustrezna dokazila o opravljenem dodatnem izobraževanju.
(4) Odgovorna oseba ima poleg zahtevane izobrazbe
iz tega člena tudi delovne izkušnje pri proizvajalcih zdravil, ki
imajo dovoljenje za proizvodnjo zdravil, od tega najmanj dve
leti praktičnih izkušenj na področju analize kakovosti zdravil,
količinske analize učinkovin ter preskušanja in preverjanja za
potrebe zagotavljanja kakovosti zdravil. Obdobje zahtevanih
praktičnih izkušenj se lahko skrajša za eno leto, če program
študija iz drugega odstavka tega člena traja najmanj pet let, ali
za leto in pol, če ta program traja najmanj šest let.
93. člen
(obveznosti proizvajalcev zdravil)
Proizvajalec zdravil:
1. ima na voljo in v promet lahko daje samo zdravila,
proizvedena v skladu z dovoljenjem za promet z zdravili in
dovoljenjem za proizvodnjo zdravil,
2. preveri skladnost proizvajalcev in dobaviteljev učinkovin z dobro proizvodno prakso za učinkovine oziroma dobro
distribucijsko prakso za učinkovine oziroma z obojim z opravljanjem presoj,
3. zagotovi, da so pomožne snovi primerne za uporabo v
zdravilih, na podlagi dokumentirane ocene tveganja v skladu
s smernicami Evropske komisije, ki določajo dobro proizvodno
prakso za pomožne snovi,
4. preveri in zagotovi, da so proizvajalci, uvozniki ali dobavitelji, od katerih je pridobil učinkovine, vpisani v registre pri
organu, pristojnem za zdravila države članice Evropske unije,
v kateri imajo sedež,
5. če pridobi informacije, da so na trgu zdravila, ki sicer
sodijo v okvir njegovega dovoljenja za proizvodnjo zdravil, ponarejena, ali obstaja sum, da so ponarejena, o tem nemudoma
obvesti JAZMP in imetnika dovoljenja za promet z zdravilom,
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ne glede na to ali so bili ponaredki v prometu prek nezakonite
ali zakonite dobavne verige,
6. zagotovi avtentičnost in kakovost učinkovin in pomožnih snovi, ki jih uporabi,
7. zagotovi, da so pri zdravilih, namenjenih za dajanje
v promet v Evropski uniji, zaščitni elementi iz 88. člena tega
zakona pritrjeni na zunanji ovojnini in
8. če zaščitne elemente na zdravilu delno ali popolnoma
odstrani ali prekrije, zagotovi, da so te aktivnosti izvedene v
skladu s petim odstavkom 88. člena tega zakona.
94. člen
(postopek za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo zdravil)
(1) Postopek za izdajo dovoljenja za proizvodnjo zdravil
se začne na podlagi vloge poslovnega subjekta s sedežem
v Republiki Sloveniji. Vloga za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo zdravil vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
91. člena tega zakona.
(2) JAZMP izda oziroma zavrne izdajo dovoljenja za proizvodnjo zdravil v 90 dneh od dneva prejema popolne vloge na
podlagi mnenja strokovne komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje proizvodnje zdravil.
(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se lahko izda za
določen čas ali pogojno.
(4) JAZMP lahko zahteva dodatno dokumentacijo oziroma podatke, ki so potrebni za odločitev o izdaji dovoljenja
za proizvodnjo zdravil, v skladu s šestimi odstavkom 3. člena
tega zakona.
(5) Dokumentacija iz vloge za pridobitev dovoljenja za
proizvodnjo zdravil je poslovna skrivnost, če jo v skladu s predpisi kot tako opredeli predlagatelj.
(6) Podrobnejšo vsebino vloge, pogoje in način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za proizvodnjo zdravil, obliko in vsebino zahtevane dokumentacije in dovoljenja ter poimenovanje aktivnosti proizvodnje določi minister.
95. člen
(potrdilo o dobri proizvodni praksi)
(1) Potrdilo o dobri proizvodni praksi izda farmacevtski
inšpektor pregledanemu poslovnemu subjektu po uradni dolžnosti najpozneje v 90 dneh od dneva pregleda, če se izkaže,
da poslovni subjekt izvaja proizvodnjo zdravil v skladu z načeli in smernicami dobre proizvodne prakse za zdravila ali za
učinkovine, oziroma najpozneje 15 dni po izdaji ali spremembi
dovoljenja za proizvodnjo zdravil ali vpisa oziroma spremembe
vpisa v register proizvajalcev učinkovin.
(2) Po uradni dolžnosti farmacevtski inšpektor lahko z
odločbo razveljavi potrdilo o dobri proizvodni praksi, če se ob
inšpekcijskem pregledu izkaže, da imetnik dovoljenja za proizvodnjo zdravil oziroma poslovni subjekt, ki je vpisan v register
proizvajalcev učinkovin, ne izvaja dejavnosti v skladu z načeli
in smernicami dobre proizvodne prakse za zdravila oziroma
za učinkovine.
(3) Potrdilo o dobri proizvodni praksi se izda na obrazcu v
slovenskem in angleškem jeziku, določenim z Zbirko postopkov
Evropske unije.
(4) Podrobnejši postopek izdaje in preklica potrdila o dobri
proizvodni praksi določi minister.
96. člen
(spremembe pogojev za proizvodnjo zdravil)
(1) Imetnik dovoljenja za proizvodnjo zdravil vsako spremembo pogojev iz 91. člena tega zakona, na podlagi katerih je
bilo izdano dovoljenje za proizvodnjo zdravil, sporoči JAZMP
najpozneje v 15 dneh od nastanka spremembe.
(2) JAZMP obravnava vlogo za spremembo pogojev iz
prejšnjega odstavka in odloči v 30 dneh od dneva prejema
popolne vloge, razen kadar je potrebno preverjanje pogojev
z ogledom, ko izda dovoljenje v 90 dneh od prejema popolne
vloge.
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(3) Podrobnejšo vsebino vloge za spremembo pogojev, na
podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje za proizvodnjo zdravil,
natančnejše pogoje in način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev
za izdajo dovoljenja ali sklepa o oceni skladnosti in spremembe
pogojev za opravljanje proizvodnje zdravil, določi minister.
97. člen
(odvzem dovoljenja za proizvodnjo zdravil)
(1) Dovoljenje za proizvodnjo zdravil se začasno odvzame
ali odvzame, če farmacevtski inšpektor ugotovi, da proizvajalec zdravil ne izpolnjuje pogojev iz 91. člena tega zakona in
predpisov, sprejetih na njegovi podlagi ter odredi prepoved
opravljanja proizvodnje zdravil.
(2) Dovoljenje se odvzame tudi na predlog imetnika dovoljenja za proizvodnjo zdravil.
(3) Če JAZMP po vpogledu v Poslovni register Slovenije
ugotovi, da je bil poslovni subjekt, ki mu je bilo izdano dovoljenje za proizvodnjo zdravil, izbrisan iz tega registra, po uradni
dolžnosti ugotovi, da je dovoljenje prenehalo veljati.
98. člen
(ocena ustreznosti obvladovanja tveganj
pri proizvodnji zdravil)
JAZMP lahko na predlog imetnika dovoljenja za proizvodnjo zdravil izda oceno ustreznosti obvladovanja tveganj pri
uvedbi zdravil, ki vključujejo nove skupine specialnih snovi, v
skladu z Zbirko postopkov Evropske unije v proces proizvodnje.
99. člen
(register odgovornih oseb za sproščanje zdravil)
(1) JAZMP vodi javno dostopen register odgovornih oseb
za sproščanje posameznih serij zdravil, ki vsebuje odgovorne
osebe za sproščanje posameznih serij zdravil, ki izpolnjujejo
pogoje iz 92. člena tega zakona.
(2) Register odgovornih oseb za sproščanje posameznih
serij zdravil vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek ter strokovni naziv odgovorne osebe za
sproščanje posameznih serij zdravil,
– ime, naslov poslovnega subjekta, pri katerem opravlja naloge odgovorne osebe za sproščanje posameznih serij
zdravil in
– ime in naslov mesta proizvodnje, na katerem opravlja
naloge odgovorne osebe za sproščanje posameznih serij zdravil.
(3) Vlogo za vpis, spremembo in izbris iz registra iz prvega odstavka tega člena lahko dajo predlagatelji za pridobitev
dovoljenja za proizvodnjo zdravil in imetniki dovoljenja za proizvodnjo zdravil v Republiki Sloveniji.
(4) JAZMP vpiše, spremeni oziroma izbriše odgovorno
osebo za sproščanje posameznih serij zdravil iz registra iz
prvega odstavka tega člena v osmih dneh po prejemu popolne
vloge in na zahtevo predlagatelja o tem izda potrdilo.
(5) JAZMP iz registra iz prvega odstavka tega člena izbriše odgovorno osebo za sproščanje posameznih serij zdravil na
predlog predlagatelja za vpis v register, kadar JAZMP odvzame
dovoljenje za proizvodnjo zdravil in če je imetnik dovoljenja za
proizvodnjo zdravil izbrisan iz Poslovnega registra Slovenije.
(6) Podrobnejšo vsebino vloge za vpis, spremembo oziroma izbris iz registra odgovornih oseb za sproščanje posameznih serij zdravil, natančnejše pogoje in način ugotavljanja
izpolnjevanja pogojev za vpis, spremembo oziroma izbris iz
registra, določi minister.
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2. razpolaga z ustreznimi prostori, napravami in ustrezno
opremo za proizvodnjo, kontrolo, shranjevanje in transport
učinkovin v skladu s smernicami in načeli dobre proizvodne
prakse za učinkovine in
3. dejavnost opravlja v skladu s smernicami in načeli
dobre proizvodne prakse za učinkovine.
(2) Proizvajalec učinkovin o ponaredkih učinkovin ali
sumu nanje takoj, ko o tem izve, obvesti JAZMP in imetnika
dovoljenja za promet z zdravilom.
101. člen
(postopek vpisa v register proizvajalcev učinkovin)
(1) Proizvajalec učinkovin s sedežem v Republiki Sloveniji, lahko začne opravljati svojo dejavnost po vpisu v register
proizvajalcev učinkovin, ki ga vodi JAZMP.
(2) Register proizvajalcev učinkovin vsebuje naslednje
podatke:
– ime poslovnega subjekta in stalni naslov ter kontaktne
podatke (telefon, faks, e-pošta) in
– učinkovine, ki jih proizvaja.
(3) JAZMP ob vpisu v register iz prvega odstavka tega
člena izda potrdilo.
(4) Proizvajalci učinkovin priglasijo svojo dejavnost pri
JAZMP najmanj 60 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti
s pisno vlogo, ki vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
prvega odstavka prejšnjega člena in seznam učinkovin, ki jih
nameravajo proizvajati.
(5) JAZMP vpiše proizvajalca učinkovin v register proizvajalcev učinkovin na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije za izpolnjevanje pogojev proizvodnje učinkovin v 90 dneh
oziroma v 60 dneh od dneva prejema popolne vloge, če oceni,
da preverjanje izpolnjevanja pogojev ni potrebno.
(6) Če strokovna komisija iz prejšnjega odstavka izda
negativno mnenje o izpolnjevanju pogojev za opravljanje proizvodnje učinkovin, JAZMP zavrne vpis v register proizvajalcev
učinkovin in o tem izda odločbo.
(7) JAZMP lahko zahteva dodatno dokumentacijo oziroma podatke, ki so potrebni za odločitev o vpisu v register
proizvajalcev učinkovin, v skladu s šestim odstavkom 3. člena
tega zakona.
(8) JAZMP lahko proizvajalca učinkovin izbriše iz registra
proizvajalcev učinkovin, če farmacevtski inšpektor ugotovi, da
proizvajalec učinkovin ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega člena
in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi ter odredi prepoved
proizvodnje učinkovin. JAZMP lahko proizvajalca učinkovin
izbriše iz registra proizvajalcev učinkovin tudi na njegov predlog
in če po vpogledu v Poslovni register Slovenije ugotovi, da je bil
proizvajalec učinkovin izbrisan iz tega registra. JAZMP o izbrisu
iz registra proizvajalcev učinkovin izda odločbo.
(9) Dokumentacija iz vloge za priglasitev v register proizvajalcev učinkovin, razen podatkov iz drugega odstavka tega
člena, je poslovna skrivnost, če jo v skladu s predpisi tako
opredeli predlagatelj.
(10) JAZMP objavlja seznam proizvajalcev učinkovin, vpisanih v register proizvajalcev učinkovin na svoji spletni strani,
ki vsebuje ime poslovnega subjekta in njegov stalni naslov.
(11) Podrobnejšo vsebino vloge, natančnejše pogoje, način in postopke za priglasitev in izbris iz registra proizvajalcev
učinkovin ter natančnejšo vsebino registra proizvajalcev učinkovin določi minister.
102. člen

2. Učinkovine

(spremembe pogojev za proizvodnjo učinkovin)

100. člen
(pogoji za proizvodnjo učinkovin)
(1) Proizvajalec učinkovin izpolnjuje naslednje pogoje:
1. glede na obseg in zahtevnost proizvodnje učinkovin
ima zaposleno ustrezno število strokovnjakov z ustrezno izobrazbo,

(1) Proizvajalec učinkovin vsako spremembo pogojev iz
100. člena tega zakona, ki pomembno vpliva na kakovost ali
varnost učinkovine, ki jo proizvaja, najpozneje v sedmih dneh
sporoči JAZMP.
(2) JAZMP vpiše spremembo iz prejšnjega odstavka v
register proizvajalcev učinkovin na podlagi mnenja strokovne
komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje
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proizvodnje učinkovin v 90 dneh in o tem izda potrdilo, oziroma
vpiše spremembo iz prejšnjega odstavka v register proizvajalcev učinkovin v 30 dneh od dneva prejema popolne vloge, če
oceni, da preverjanje izpolnjevanja pogojev ni potrebno in o
tem izda potrdilo.
(3) Če se sprememba iz prvega odstavka tega člena ne
nanaša na podatke iz registra proizvajalcev učinkovin, JAZMP
izda odločbo o oceni izpolnjevanja pogojev za opravljanje
proizvodnje učinkovin v 30 dneh oziroma v 90 dneh od dneva
prejema popolne vloge, če oceni, da je potrebno preverjanje
izpolnjevanja teh pogojev.
(4) Če strokovna komisija iz drugega odstavka tega člena
izda negativno mnenje o spremembi izpolnjevanja pogojev za
opravljanje proizvodnje učinkovin, JAZMP spremembe ne vpiše
v register proizvajalcev učinkovin in o tem izda odločbo.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena proizvajalec
učinkovin druge spremembe pogojev, ki so bili podlaga za vpis
v register proizvajalcev učinkovin, prijavi letno v poročilu, ki ga
JAZMP posreduje najpozneje do 15. decembra tekočega leta,
in sicer za vse spremembe v tekočem letu. JAZMP v 30 dneh
od dneva prejema popolnega poročila vpiše spremembe, če
gre za spremembo podatkov registra proizvajalcev in o tem
izda potrdilo.
(6) Podrobnejšo vsebino vloge za priglasitev sprememb
pogojev in vsebino letnega poročila sprememb ter natančnejši
postopek in način vpisa spremembe v register proizvajalcev
učinkovin in izdaje odločbe o oceni izpolnjevanja pogojev za
opravljanje proizvodnje učinkovin, določi minister.
3. Pomožne snovi
103. člen
(proizvajalci pomožnih snovi)
Poslovni subjekti, ki proizvajajo pomožne snovi, opravljajo
proizvodnjo v skladu s smernicami in načeli dobre proizvodne
prakse za pomožne snovi, ki jih sprejme in objavi Evropska
komisija.
VIII. PROMET Z ZDRAVILI IN UČINKOVINAMI NA DEBELO
1. Zdravila
104. člen
(promet z zdravili na debelo)
(1) Poslovni subjekt, ki ima dovoljenje za promet z zdravili
na debelo, je veletrgovec z zdravili, ki lahko kupuje zdravila
le pri poslovnih subjektih, ki imajo dovoljenje za proizvodnjo
zdravil ali dovoljenje za promet z zdravili na debelo.
(2) Veletrgovci z zdravili lahko prodajajo zdravila le poslovnim subjektom, ki opravljajo:
– dejavnosti prometa z zdravili na debelo,
– dejavnosti prometa z zdravili na drobno.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko veletrgovci z
zdravili prodajajo zdravila neposredno izvajalcem zdravstvene
dejavnosti, socialnovarstvenim zavodom in Slovenski vojski, če
imajo ti v svoji sestavi organizirane lekarne ali imajo vzpostavljen sistem za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter
za to določeno odgovorno osebo, ki ima izobrazbo farmacevtske smeri druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu
z zakonom ustreza tej stopnji.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko veletrgovci z zdravili prodajajo zdravila tudi veterinarskim in drugim
organizacijam, ki po predpisih o veterinarstvu opravljajo veterinarsko dejavnost, in odobrenim proizvajalcem zdravilne krmne
mešanice v skladu s predpisi in v obsegu, ki ga določa njihovo
dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
(5) Zdravila iz tretjega odstavka tega člena se lahko
uporabljajo le za izvajanje zdravstvene dejavnosti oziroma za
podporo zdravstvene oskrbe v socialnovarstvenih zavodih in
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Slovenski vojski, zdravila iz prejšnjega odstavka pa za izvajanje
veterinarske dejavnosti.
(6) Podrobnejše pogoje za odgovorno osebo, sprejem,
shranjevanje in sledljivost zdravil in postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka tega člena določi
minister.
105. člen
(pogoji za veletrgovce z zdravili)
(1) Promet z zdravili na debelo lahko opravljajo poslovni
subjekti, ki imajo dovoljenje JAZMP za opravljanje te dejavnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. imajo obsegu dejavnosti primerno število s pogodbo zavezanih strokovnjakov, ki imajo izobrazbo farmacevtske
smeri druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z
zakonom ustreza tej stopnji, po potrebi pa tudi strokovnjake
drugih ustreznih smeri,
2. med strokovnjaki iz prejšnje točke določijo odgovorno
osebo za sprejem, shranjevanje, izdajo in transport zdravil ter
pregled dokumentacije, ki omogoča sledljivost zdravil. Odgovorna oseba ima izobrazbo farmacevtske smeri druge stopnje
oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej
stopnji,
3. razpolagajo z ustreznimi prostori in potrebno opremo
glede na vrsto zdravil, s katerimi opravljajo promet na debelo,
4. vodijo ustrezno dokumentacijo na način, ki omogoča
takojšnji umik zdravila iz prometa in reševanje reklamacij,
5. organizirajo delo v skladu z načeli dobre distribucijske
prakse in
6. imajo vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti poslovanja, ki določa odgovornosti, postopke in ukrepe obvladovanja tveganja v zvezi z njihovimi dejavnostmi.
(2) Če odgovorna oseba iz 2. točke prvega odstavka
tega člena nima izobrazbe farmacevtske smeri druge stopnje
oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji, mora imeti dodatna znanja iz uporabne fizike, splošne in
anorganske kemije, organske kemije, analizne kemije, farmacevtske kemije, vključno z analizo zdravil, splošne in uporabne
medicinske biokemije, fiziologije, mikrobiologije, farmakologije,
farmacevtske tehnologije, toksikologije in farmakognozije. Če
program študija ne vsebuje katerega od navedenih znanj, o njih
odgovorna oseba predloži ustrezna dokazila.
(3) Veletrgovci z zdravili, ki so pridobili dovoljenje za
promet z zdravili na debelo in imajo sedež v drugi državi članici Evropske unije ter nameravajo to dejavnost opravljati v
Republiki Sloveniji, lahko začnejo opravljati promet z zdravili
na debelo, ko se priglasijo pri JAZMP po postopku, ki ga določi
minister.
(4) Podrobnejše pogoje za opravljanje prometa z zdravili na debelo, postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev
in postopek priglasitve veletrgovcev z zdravili iz prejšnjega
odstavka ter obliko dovoljenja za promet z zdravili na debelo,
določi minister.
106. člen
(obveznosti veletrgovcev z zdravili)
Veletrgovci z zdravili:
1. preverjajo, če ponudniki zdravil (proizvajalci, uvozniki,
veletrgovci) svojo dejavnost opravljajo v skladu z načeli in
smernicami dobrih distribucijskih praks in predpisi, ki urejajo
zdravila države, v kateri imajo sedež ter imajo dovoljenje za
proizvodnjo oziroma promet z zdravili na debelo,
2. preverjajo ali imajo poslovni subjekti, katerim prodajajo
zdravila, dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili na debelo
ali na drobno oziroma dovoljenje za opravljanje lekarniške dejavnosti oziroma ali imajo poslovni subjekti iz tretjega odstavka
104. člena tega zakona preverjen sistem za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil,
3. preverjajo zaščitne elemente na prejetem oziroma dobavljenem zdravilu in o ponaredkih ali sumu nanje takoj, ko o
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tem izvedo, obvestijo JAZMP in po potrebi imetnika dovoljenja
za promet z zdravilom,
4. vodijo dokumentacijo za vsa zdravila v elektronski
obliki, če te nima, pa v drugi obliki, in jo hranijo do pet let. Dokumentacija, ki jo izdajo ob prejetju ali odpremi zdravil, vsebuje
najmanj naslednje podatke: datum, ime zdravila, nacionalni
identifikator, datum prevzema ali izdana količina, ime in naslov
dobavitelja ali prejemnika, za zdravila, ki nosijo zaščitni element, pa tudi številko serije zdravila in
5. upoštevajo dobro distribucijsko prakso, kadar izvajajo
logistične funkcije transporta zdravila v okviru:
– izdaje zdravila v lekarnah ali specializiranih prodajalnah
za zdravila končnim uporabnikom, ki so pacienti oziroma lastniki živali ali njihovi skrbniki, oziroma prodaje zdravila na drobno
izvajalcu zdravstvene oziroma veterinarske dejavnosti, socialnovarstvenim zavodom in Slovenski vojski, ki nimajo sistema
sprejema, shranjevanja in sledljivosti zdravil na podlagi sklenjene pogodbe z lekarno oziroma s specializirano prodajalno in
– prodaje zdravila, ki jo izvaja drug poslovni subjekt, izvajalcem zdravstvene dejavnosti iz tretjega odstavka 104. člena
tega zakona na podlagi sklenjene pogodbe z zadevnim poslovnim subjektom, ki je lahko proizvajalec oziroma drug veletrgovec z zdravili.
107. člen
(izdaja dovoljenja za promet z zdravili na debelo)
(1) Postopek za izdajo dovoljenja za promet z zdravili na
debelo se začne z vlogo poslovnega subjekta s sedežem v
Republiki Sloveniji.
(2) JAZMP odloči o izdaji dovoljenja za promet z zdravili
na debelo v 90 dneh po prejemu popolne vloge na podlagi mnenja strokovne komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
promet z zdravili na debelo.
(3) JAZMP lahko izda dovoljenje za promet z zdravili na
debelo:
– za poln obseg opravljanja dejavnosti prometa z zdravili
na debelo, ki vsebuje opravljanje prometa na debelo z vsemi
zdravili, ki so lahko v prometu na podlagi tega zakona vsem
poslovnim subjektom iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
104. člena tega zakona;
– za kontaktno omejen obseg opravljanja dejavnosti prometa z zdravili na debelo, ki vsebuje opravljanje prometa na
debelo zdravil, ki so lahko v prometu na podlagi tega zakona, le
drugim imetnikom dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili
na debelo ali
– za produktno omejen obseg opravljanja dejavnosti prometa z zdravili na debelo, ki vsebuje opravljanje prometa na debelo določenih zdravil, vsem poslovnim subjektom iz drugega,
tretjega in četrtega odstavka 104. člena tega zakona;
– Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se lahko izda tudi
za določen čas ali pogojno.
(5) Dovoljenje za promet z zdravili na debelo iz tretjega
odstavka tega člena, se lahko začasno odvzame ali odvzame,
če farmacevtski inšpektor ugotovi, da veletrgovec z zdravili ne
izpolnjuje pogojev iz 105. člena tega zakona in odredi prepoved
opravljanja prometa z zdravili na debelo.
(6) Aktivnosti prometa z zdravili na debelo so določene z
Zbirko postopkov Evropske unije, v njenem vsakokrat veljavnemu besedilu.
(7) Dovoljenje za promet z zdravili na debelo se odvzame
tudi na predlog imetnika dovoljenja za promet z zdravili na debelo ali če farmacevtski inšpektor na podlagi treh izrečenih prekrškov zaradi neizpolnjevanja obveznosti opravljanja storitev v
javnem interesu iz 108. člena tega zakona, odredi prepoved
opravljanja prometa z zdravili na debelo.
(8) Če JAZMP po vpogledu v Poslovni register Slovenije
ugotovi, da je poslovni subjekt, ki mu je bilo izdano dovoljenje
za promet z zdravili na debelo, izbrisan iz tega registra, po
uradni dolžnosti ugotovi, da je dovoljenje za promet z zdravili
na debelo prenehalo veljati.
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108. člen
(obveznost opravljanja storitev v javnem interesu)
(1) Veletrgovec z zdravili, ki ima dovoljenje za poln obseg
opravljanja dejavnosti prometa z zdravili na debelo, zagotavlja
stalen in ustrezen nabor zdravil, ki so lahko v prometu v skladu
z obveznostjo opravljanja storitev v javnem interesu, v ustrezno kratkem času, najpozneje v 24 urah med tednom oziroma
najpozneje v 72 urah med vikendom in prazniki od prejetega
naročila za zdravila iz prvega in drugega odstavka ter tretje
alineje tretjega odstavka 20. člena tega zakona. Če izvajalec
zdravstvene ali veterinarske dejavnosti ali lekarna potrebuje
dostavo zdravil v krajših rokih od navedenih, to navede v naročilu veletrgovcu z zdravili na podlagi dokazljive zdravstvene
potrebe ali zdravstvene dokumentacije.
(2) Veletrgovec z zdravili, ki ima dovoljenje za produktno
omejeno opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo, zagotavlja stalen in ustrezen nabor zdravil iz dovoljenja
JAZMP za opravljanje te dejavnosti, s katerim zadošča zahtevam nemotene preskrbe s temi zdravili v skladu z obveznostjo
opravljanja storitev v javnem interesu v 24 urah med tednom
oziroma najpozneje v 72 urah med vikendom in prazniki od
prejetega naročila za zdravila iz prvega in drugega odstavka
ter tretje alineje tretjega odstavka 20. člena tega zakona. Če
izvajalec zdravstvene ali veterinarske dejavnosti ali lekarna potrebuje dostavo zdravil prej kot v navedenih rokih, to navede v
naročilu veletrgovcu z zdravili na podlagi dokazljive zdravstvene potrebe ali zdravstvene dokumentacije.
109. člen
(potrdilo o dobri distribucijski praksi)
(1) Potrdilo o dobri distribucijski praksi izda farmacevtski
inšpektor pregledanemu poslovnemu subjektu v 90 dneh od
pregleda, če se izkaže, da poslovni subjekt opravlja promet
z zdravili na debelo v skladu z načeli in smernicami dobre
distribucijske prakse za zdravila ali za učinkovine oziroma
najpozneje 15 dni po izdaji ali spremembi dovoljenja za promet
z zdravili na debelo ali vpisa oziroma spremembe v register
veletrgovcev z učinkovinami.
(2) Farmacevtski inšpektor lahko z odločbo razveljavi
potrdilo dobre distribucijske prakse, če se ob inšpekcijskem
pregledu izkaže, da imetnik dovoljenja za promet z zdravili
na debelo oziroma poslovni subjekt, ki je vpisan v register
veletrgovcev z učinkovinami, ne izvaja načel in smernic dobre
distribucijske prakse za zdravila ali učinkovine.
(3) Potrdilo o dobri distribucijski praksi se izda na obrazcu
v slovenskem in angleškem jeziku, določenim z Zbirko postopkov Evropske unije, v njenem vsakokrat veljavnem besedilu.
(4) Podrobnejši postopek izdaje ali preklica potrdila o
dobri distribucijski praksi določi minister.
110. člen
(register odgovornih oseb za sprejem zdravil)
(1) JAZMP vodi javno dostopen register odgovornih oseb
za sprejem, shranjevanje, izdajo in transport zdravil ter pregled
dokumentacije, ki vsebuje odgovorne osebe, ki izpolnjujejo
pogoje iz 105. člena tega zakona.
(2) Register odgovornih oseb za sprejem, shranjevanje,
izdajo in transport zdravil ter pregled dokumentacije vsebuje
naslednje podatke:
– ime in priimek ter strokovni naziv odgovorne osebe za
sprejem, shranjevanje, izdajo in transport zdravil ter pregled
dokumentacije in
– ime in naslov poslovnega subjekta, pri katerem opravljajo naloge odgovornih oseb za sprejem, shranjevanje, izdajo in
transport zdravil ter pregled dokumentacije.
(3) JAZMP vpiše, spremeni oziroma izbriše odgovorno
osebo za sprejem, shranjevanje, izdajo in transport zdravil
ter pregled dokumentacije iz registra iz prvega odstavka tega
člena v osmih dneh po prejemu popolne vloge in na zahtevo
predlagatelja o tem izda potrdilo.
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(4) Vlogo za vpis, spremembo in izbris iz registra iz prvega odstavka tega člena lahko da predlagatelj dovoljenja za
promet z zdravili na debelo ali imetnik dovoljenja za promet z
zdravili na debelo v Republiki Sloveniji.
(5) JAZMP iz registra iz prvega odstavka tega člena
izbriše odgovorno osebo za sprejem, shranjevanje, izdajo in
transport zdravil ter pregled dokumentacije na predlog predlagatelja za vpis v register iz prvega odstavka tega člena, če
veletrgovcu z zdravili odvzame dovoljenje za promet z zdravili
na debelo in če je veletrgovec z zdravili izbrisan iz Poslovnega
registra Slovenije.
(6) Podrobnejšo vsebino vloge za vpis, spremembo oziroma izbris iz registra odgovornih oseb za sprejem, shranjevanje,
izdajo in transport zdravil ter pregled dokumentacije, natančnejše pogoje in način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za
vpis, spremembo oziroma izbris iz registra odgovornih oseb za
sprejem, shranjevanje, izdajo in transport zdravil ter pregled
dokumentacije, določi minister.
2. Učinkovine
111. člen
(promet z učinkovinami na debelo)
(1) Poslovni subjekt, ki opravlja promet z učinkovinami
na debelo in je vpisan v register proizvajalcev učinkovin, je
veletrgovec z učinkovinami. Veletrgovec z učinkovinami svojo
dejavnost opravlja v skladu s smernicami in načeli dobre distribucijske prakse za učinkovine.
(2) Veletrgovec z učinkovinami izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima zaposleno ustrezno število strokovnjakov z ustrezno izobrazbo glede na obseg in zahtevnost prometa z učinkovinami na debelo,
2. ima ustrezne prostore, naprave in ustrezno opremo za
shranjevanje in transport učinkovin v skladu s smernicami in
načeli dobre distribucijske prakse za učinkovine in
3. dejavnost opravlja v skladu s smernicami in načeli
dobre distribucijske prakse za učinkovine.
(3) Veletrgovec z učinkovinami o ponaredkih učinkovin ali
sumu nanje obvesti JAZMP takoj, ko o tem izve.
(4) Veletrgovec z učinkovinami preveri, če ponudniki učinkovin izpolnjujejo zahteve smernic in načel dobre proizvodne in
dobre distribucijske prakse za učinkovine in delujejo v skladu
s predpisi, ki urejajo učinkovine, države, v kateri imajo sedež.
112. člen
(postopek vpisa v register veletrgovcev z učinkovinami)
(1) Veletrgovec z učinkovinami s sedežem v Republiki
Sloveniji lahko začne opravljati svojo dejavnost na podlagi
vpisa v register veletrgovcev z učinkovinami, ki ga vodi JAZMP.
(2) JAZMP ob vpisu v register veletrgovcev z učinkovinami izda potrdilo.
(3) Register veletrgovcev z učinkovinami vsebuje naslednje podatke:
– ime poslovnega subjekta in stalni naslov ter kontaktne
podatke (telefon, faks, e-pošta);
– seznam učinkovin, s katerimi poslovni subjekt opravlja
promet na debelo.
(4) Veletrgovec z učinkovinami 60 dni pred začetkom
opravljanja dejavnosti priglasi svojo dejavnost pri JAZMP s
pisno vlogo, ki vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
drugega odstavka prejšnjega člena in seznam učinkovin, s
katerimi bo opravljal promet.
(5) JAZMP vpiše veletrgovca z učinkovinami v register
veletrgovcev z učinkovinami na podlagi pozitivnega mnenja
strokovne komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
opravljanje prometa na debelo z učinkovinami v 90 dneh oziroma v 60 dneh od dneva prejema popolne vloge, če oceni, da
preverjanje izpolnjevanja pogojev ni potrebno.
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(6) Če strokovna komisija iz prejšnjega odstavka izda
negativno mnenje o izpolnjevanju pogojev za opravljanje prometa z učinkovinami na debelo, JAZMP z odločbo zavrne vpis
v register iz prvega odstavka tega člena.
(7) JAZMP veletrgovca z učinkovinami izbriše iz registra,
če farmacevtski inšpektor ugotovi, da ta ne izpolnjuje pogojev
iz drugega odstavka prejšnjega člena in predpisov, sprejetih na
njegovi podlagi ter na tej podlagi odredi prepoved opravljanja
dejavnosti. JAZMP lahko veletrgovca z učinkovinami izbriše iz
registra iz prvega odstavka tega člena tudi na njegov predlog
in če po vpogledu v Poslovni register Slovenije ugotovi, da je
bil veletrgovec z učinkovinami izbrisan iz tega registra. JAZMP
o izbrisu izda odločbo.
(8) JAZMP lahko zahteva dodatno dokumentacijo oziroma
podatke, ki so potrebni za odločitev o vpisu v register veletrgovcev z učinkovinami v skladu s šestim odstavkom 3. člena
tega zakona.
(9) Dokumentacija iz vloge za vpis v register veletrgovcev
z učinkovinami je poslovna skrivnost, če jo v skladu s predpisi
kot tako opredeli predlagatelj.
(10) JAZMP objavlja seznam veletrgovcev, vpisanih v
register veletrgovcev z učinkovinami, ki opravljajo promet z
učinkovinami na debelo na svoji spletni strani. Seznam vsebuje
ime veletrgovca z učinkovinami in njegov stalni naslov.
(11) Podrobnejšo vsebino vloge, natančnejše pogoje,
način in postopke, potrebne za vpis v register veletrgovcev z
učinkovinami in izbris iz tega registra ter natančnejšo vsebino
registra, določi minister.
113. člen
(spremembe pogojev, ki so podlaga za vpis v register
veletrgovcev z učinkovinami)
(1) Veletrgovec z učinkovinami spremembo pogojev iz
drugega odstavka 111. člena tega zakona, ki pomembno vpliva
na kakovost ali varnost učinkovine, s katero opravlja promet,
takoj sporoči JAZMP.
(2) JAZMP vpiše spremembo iz prejšnjega odstavka v
register veletrgovcev z učinkovinami na podlagi pozitivnega
mnenja strokovne komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje prometa na debelo z učinkovinami v 90 dneh
od dneva prejema popolne vloge in o tem izda potrdilo, oziroma
vpiše spremembo iz prejšnjega odstavka v register veletrgovcev z učinkovinami v 30 dneh od dneva prejema popolne vloge,
če oceni, da preverjanje izpolnjevanja pogojev ni potrebno in
o tem izda potrdilo. Če se sprememba iz prejšnjega odstavka
ne nanaša na podatke iz registra veletrgovcev z učinkovinami,
JAZMP izda odločbo o oceni izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti prometa z učinkovinami na debelo v 30 dneh,
oziroma v 90 dneh od dneva prejema popolne vloge, če oceni,
da je potrebno preverjanje izpolnjevanja teh pogojev.
(3) Če strokovna komisija iz prejšnjega odstavka izda
negativno mnenje o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti prometa z učinkovinami na debelo, JAZMP spremembe
ne vpiše v register veletrgovcev z učinkovinami in o tem izda
odločbo.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena,
veletrgovec z učinkovinami druge spremembe pogojev, ki so
bili podlaga za vpis v register veletrgovcev z učinkovinami,
prijavi letno v poročilu, ki ga posreduje JAZMP najpozneje
do 15. decembra tekočega leta, in sicer za vse spremembe v
tekočem letu. JAZMP v 30 dneh od dneva prejema popolnega
poročila izda potrdilo o spremembi vpisa v register veletrgovcev
z učinkovinami.
(5) Podrobnejšo vsebino vloge za priglasitev sprememb
pogojev in vsebino letnega poročila sprememb ter natančnejši
postopek in način vpisa spremembe v register veletrgovcev z
učinkovinami, natančnejši postopek za izdajo odločbe o oceni
izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti prometa z učinkovinami določi minister.
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IX. UVOZ IN VNOS ZDRAVIL IN UČINKOVIN
1. Zdravila
114. člen
(uvoz zdravil)
(1) Uvoz zdravil lahko opravljajo imetniki dovoljenja za
proizvodnjo zdravil, ki vključuje aktivnost uvoza.
(2) Imetniki dovoljenja za proizvodnjo zdravil, ki uvažajo
zdravila in sami nimajo ustreznih prostorov, opreme in naprav
za kontrolo kakovosti vsake serije uvoženega zdravila, lahko
za opravljanje storitev analiznega preskušanja zdravil sklenejo
pogodbo s poslovnim subjektom, ki v okviru dovoljenja za
proizvodnjo zdravil lahko opravlja dejavnost analiznega preskušanja zdravil.
(3) Za serije zdravil, proizvedenih v tretjih državah, pri katerih je bila, preden so v prometu v Republiki Sloveniji, v drugi
državi članici Evropske unije že izvedena kontrola iz prejšnjega
odstavka, te kontrole ni treba opravljati, priložijo pa se jim poročila o kontroli kakovosti, s podpisom odgovorne osebe, ki je
sprostila serijo zdravila v zadevni državi.
(4) Pri zdravilih, uvoženih iz države, ki je z Evropsko
unijo sklenila sporazum o medsebojnem priznavanju listin za
področje zdravil, se priznava analizni izvid, ki je bil pridobljen
v tej državi izvoznici.
115. člen
(vnos zdravil)
(1) Vnos zdravil lahko opravljajo veletrgovci z zdravili s
sedežem v Republiki Sloveniji in veletrgovci z zdravili s sedežem v drugi državi članici Evropske unije, priglašeni pri JAZMP.
(2) Serije zdravil, pri katerih so bile v drugi državi članici
Evropske unije izvedene kontrole vsake serije zdravila pred
vnosom v Republiki Sloveniji, so oproščene teh kontrol.
116. člen
(vnos oziroma uvoz zdravil)
(1) Ob izpolnjevanju pogojev tega zakona sta vnos in
uvoz zdravil prosta za zdravila, ki imajo:
– dovoljenje za promet,
– dovoljenje za promet s paralelno uvoženim zdravilom,
– dovoljenje za sočutno uporabo zdravila,
– potrdilo o priglasitvi paralelne distribucije zdravila ali
– dovoljenje za klinično preskušanje oziroma ustrezno
priglašeno klinično preskušanje.
(2) Vnos in uvoz zdravil, ki nimajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka, sta dovoljena le za zdravila iz tretjega odstavka
20. člena tega zakona.
(3) JAZMP lahko v 30 dneh od dneva prejema popolne
vloge izjemoma začasno dovoli vnos oziroma uvoz zdravil iz
prejšnjega odstavka, razen v primerih iz druge in pete alineje
tretjega odstavka 20. člena tega zakona, ko odloči najpozneje
v sedmih dneh.
(4) Predlagatelj za pridobitev dovoljenja za vnos zdravil iz
drugega odstavka tega člena je lahko veletrgovec z zdravili, za
uvoz zdravil pa proizvajalec z zdravili, ki ima v okviru dovoljenja
za proizvodnjo zdravil odobreno aktivnost uvoza zdravil.
(5) Za zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet z zdravilom v Republiki Sloveniji in se zanje lahko pridobi dovoljenje
za vnos oziroma uvoz zdravil v skladu s tem zakonom, morajo predlagatelji pred pridobitvijo takega dovoljenja predhodno
pridobiti sklep JAZMP o količinah zdravil in njihovih cenah na
debelo brez DDV za posamezno obdobje.
(6) Sklep JAZMP iz prejšnjega odstavka se izda predlagatelju, ki je za razpisano letno količino zdravil, izraženo na
ravni količine zadevnih učinkovin, ponudil najnižjo ceno na
debelo brez DDV, če na trgu Republike Slovenije ni zdravila z
dovoljenjem za promet z isto učinkovino, farmacevtsko obliko
in jakostjo. JAZMP o tej izbiri obvesti vse ponudnike in izvajalce
zdravstvene, veterinarske in lekarniške dejavnosti.
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(7) JAZMP ugotovi letno potrebno količino zdravil iz prejšnjega odstavka na podlagi podatkov o količinah potrebnih
zdravilih iz tretjega odstavka 20. člena tega zakona za obdobje
enega leta, s predstavitvijo splošnih imen zdravil, navedbo
farmacevtske oblike in jakosti, ki jih na njen poziv posredujejo
izvajalci zdravstvene, veterinarske in lekarniške dejavnosti.
(8) Ne glede na določbe petega odstavka tega člena,
predlagatelji pridobijo dovoljenje za vnos oziroma uvoz zdravil,
če v svoji vlogi dokažejo, da potreb po vnosu oziroma uvozu
zdravil ni bilo mogoče predvideti in pridobiti dovoljenja za vnos
oziroma uvoz v skladu z določbami petega odstavka tega člena, ali če imetnik dovoljenja za vnos ali uvoz iz petega odstavka
tega člena sporoči JAZMP, da določenega zdravila ne more
zagotoviti v predvidenem obsegu ali v predvidenem roku.
(9) Imetnik dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil, ki
je pridobil dovoljenje na podlagi petega odstavka tega člena,
zagotovi dobavo zdravil v skladu s tem dovoljenjem in v skladu
z zahtevami za dobavo zdravil, kot jih določijo izvajalci zdravstvene, veterinarske ali lekarniške dejavnosti.
(10) Če imetnik dovoljenja iz prejšnjega odstavka ne dobavi zdravil izvajalcem zdravstvene, veterinarske ali lekarniške
dejavnosti, za katera je pridobil dovoljenje za vnos ali uvoz, pri
naslednjem postopku zbiranja ponudb iz šestega odstavka tega
člena ne sme oddati svoje ponudbe.
(11) Vnos oziroma uvoz zdravil, ki se vnašajo oziroma
uvažajo zaradi iznosa ali izvoza v druge države, z namenom
dajanja v promet v drugih državah članicah Evropske unije in
ne bodo prodana v Republiki Sloveniji, sta prosta, če se opravljata v okviru in na podlagi ustreznega dovoljenja za opravljanje proizvodnje zdravil oziroma prometa z zdravili na debelo.
(12) Podrobnejše pogoje, način in postopek vnosa in
uvoza zdravil ter način poročanja izvajalcev zdravstvene, veterinarske ali lekarniške dejavnosti o potrebnih količinah zdravil iz
tretjega odstavka 20. člena tega zakona, določi minister.
117. člen
(promet s paralelno uvoženimi zdravili)
(1) Postopek za pridobitev dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom se začne z vlogo veletrgovca z zdravili,
ki je pri prometu s tem zdravilom poslovno nepovezan z imetnikom dovoljenja za promet z zdravilom. JAZMP izda dovoljenje
za promet s paralelno uvoženim zdravilom v 60 dneh od dneva
prejema popolne vloge.
(2) Vloga za pridobitev, spremembo ali podaljšanje dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom vsebuje podatke o predlagatelju vloge, zdravilu, za katerega se predlaga
paralelni uvoz in zdravilu, ki ima dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji in s katerim se primerja zdravilo, za katerega je
vloga podana.
(3) Podrobnejšo vsebino vloge, postopek in pogoje za
pridobitev, spremembo in podaljšanje dovoljenja za promet
s paralelno uvoženim zdravilom, razloge za prenehanje veljavnosti dovoljenja in naloge imetnika dovoljenja za promet s
paralelno uvoženim zdravilom določi minister.
118. člen
(paralelna distribucija zdravil)
(1) Pred začetkom paralelne distribucije z zdravilom morajo veletrgovci z zdravili, ki lahko opravljajo promet z zdravili
na debelo v Republiki Sloveniji, posredovati JAZMP pisno
obvestilo o začetku paralelne distribucije zdravil.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje dokazila o
tem, da je predlagatelj obvestil EMA o nameravani paralelni
distribuciji, podatke o zdravilu, ki bo predmet paralelne distribucije, skupaj s podatki o opremljanju zunanje ovojnine zdravila in
navodilu v slovenskem jeziku, podatke o proizvajalcu zdravila
in mestu proizvodnje ter da EMA ne nasprotuje nameravani
paralelni distribuciji zdravil.
(3) JAZMP po vložitvi popolne vloge iz prejšnjega odstavka izda potrdilo o prejemu obvestila o paralelni distribuciji
zdravil.
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(4) Podrobnejšo vsebino obvestila in postopek izdaje
potrdila o prejemu obvestila o paralelni distribuciji zdravil določi
minister.
2. Učinkovine
119. člen
(uvoz učinkovin)
(1) Uvoz učinkovin lahko opravljajo poslovni subjekti,
vpisani v register uvoznikov učinkovin, ki so imetniki dovoljenja
za proizvodnjo zdravil, proizvajalci učinkovin in veletrgovci z
učinkovinami (v nadaljnjem besedilu: uvoznik učinkovin).
(2) Uvoznik učinkovin lahko uvaža samo učinkovine, ki so
proizvedene v skladu s smernicami in načeli dobre proizvodne
prakse za učinkovine, ki veljajo v Evropski uniji ali smernicami
in načeli dobre proizvodne prakse, ki veljajo v tretji državi in
so glede zahtev najmanj enakovredne tistim, ki jih določa
Evropska unija.
(3) Uvoznik učinkovin, ki uvaža učinkovine, namenjene
proizvodnji zdravil za uporabo v humani medicini, sme uvažati
samo učinkovine, ki jih spremlja pisno potrdilo pristojnega organa iz tretje države izvoza:
– da so standardi dobre proizvodne prakse, ki se uporabljajo za mesto proizvodnje, v katerem se proizvaja izvožena
učinkovina, najmanj enakovredni tistim, ki jih določa Evropska
unija,
– da je proizvodni obrat pod redno kontrolo pristojnega
organa in
– da bodo v primeru ugotovitve neskladnosti s standardi
dobre proizvodne prakse takoj obvestili države članice Evropske unije, v katere se učinkovine izvažajo.
(4) Pisnega potrdila iz prejšnjega odstavka ni treba predložiti, če je zadevna tretja država uvrščena na seznam držav
pri Evropski komisiji, ki imajo zahteve in standarde dobre proizvodne prakse enakovredne tistim v Evropski uniji.
(5) Izjemoma in kadar je to potrebno za zagotavljanje
razpoložljivosti zdravil, pisnega potrdila iz tretjega odstavka
tega člena ni treba predložiti, če je v zadnjih treh letih v državi
izvoznici država članica Evropske unije opravila inšpekcijski
pregled in ugotovila, da je proizvodnja skladna z dobro proizvodno prakso za učinkovine.
(6) Podrobnejše zahteve glede uvoza učinkovin določi
minister.
120. člen
(pogoji za uvoz učinkovin)
(1) Uvozniki učinkovin izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. ima zaposleno ustrezno število strokovnjakov z najmanj
srednjo izobrazbo ustrezne smeri glede na obseg in zahtevnost
uvoza učinkovin,
2. imajo ustrezne prostore, naprave in opremo za shranjevanje in transport učinkovin v skladu s smernicami in načeli
dobre distribucijske prakse za učinkovine, in
3. dejavnost opravljajo v skladu s smernicami in načeli
dobre distribucijske prakse.
(2) Uvoznik učinkovin o ponaredkih učinkovin ali sumu
nanje obvesti JAZMP takoj, ko o tem izve.
(3) Uvoznik učinkovin preveri, če ponudniki učinkovin
izpolnjujejo zahteve smernic in načel dobre proizvodne in dobre distribucijske prakse za učinkovine in delujejo v skladu s
predpisi, ki urejajo učinkovine, države, v kateri imajo sedež.
121. člen
(postopek vpisa v register uvoznikov učinkovin)
(1) Uvozniki učinkovin s sedežem v Republiki Sloveniji,
lahko začnejo opravljati svojo dejavnost po vpisu v register
uvoznikov učinkovin, ki ga vodi JAZMP.
(2) JAZMP ob vpisu v register iz prejšnjega odstavka izda
potrdilo.
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(3) Register uvoznikov učinkovin vsebuje naslednje podatke:
– ime poslovnega subjekta in stalni naslov ter kontaktne
podatke (telefon, faks, e-pošta);
– seznam učinkovin, ki jih poslovni subjekt uvaža.
(4) Uvoznik učinkovin 60 dni pred začetkom opravljanja
dejavnosti priglasi svojo dejavnost pri JAZMP s pisno vlogo, ki
vsebuje dokazila o izpolnjevanju pogojev in seznam učinkovin,
ki jih namerava uvažati.
(5) JAZMP vpiše uvoznika učinkovin v register uvoznikov
učinkovin na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje uvoza učinkovin o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka prejšnjega člena
v 90 dneh oziroma v 60 dneh od dneva prejema popolne vloge,
če oceni, da preverjanje izpolnjevanja pogojev ni potrebno.
(6) Če strokovna komisija iz prejšnjega odstavka izda
negativno mnenje o izpolnjevanju pogojev za uvoz učinkovin,
JAZMP zavrne vpis v register uvoznikov učinkovin in o tem
izda odločbo.
(7) JAZMP lahko zahteva dodatno dokumentacijo oziroma
podatke, ki so potrebni za vpis v register uvoznikov učinkovin v
skladu s šestim odstavkom 3. člena tega zakona.
(8) JAZMP lahko uvoznika učinkovin izbriše iz registra
uvoznikov učinkovin, če farmacevtski inšpektor ugotovi, da ta
ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega člena in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi in mu odredi prepoved opravljanja
dejavnosti uvoza učinkovin. JAZMP lahko uvoznika učinkovin
izbriše iz registra uvoznikov učinkovin tudi na njegov predlog
in če po vpogledu v Poslovni register Slovenije ugotovi, da je
bil poslovni subjekt izbrisan iz tega registra. JAZMP o izbrisu
izda odločbo.
(9) Dokumentacija iz vloge za priglasitev v register uvoznikov učinkovin je poslovna skrivnost, če jo v skladu s predpisi
kot tako opredeli predlagatelj.
(10) JAZMP objavlja seznam v register vpisanih uvoznikov učinkovin na svoji spletni strani. Seznam vsebuje ime
poslovnega subjekta in njegov stalni naslov.
(11) Natančnejšo vsebino vloge, natančnejše pogoje,
način in postopke, potrebne za priglasitev vpisa in izbrisa iz
registra uvoznikov učinkovin ter natančnejšo vsebino registra
uvoznikov učinkovin, določi minister.
122. člen
(spremembe pogojev za vpis v register uvoznikov učinkovin)
(1) Uvoznik učinkovin, ki je vpisan v register uvoznikov učinkovin, vsako spremembo pogojev iz prvega odstavka
120. člena tega zakona, ki pomembno vpliva na kakovost ali
varnost učinkovine, ki jo uvaža, takoj sporoči JAZMP.
(2) JAZMP vpiše spremembo iz prejšnjega odstavka v
register uvoznikov učinkovin na podlagi pozitivnega mnenja
strokovne komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
opravljanje uvoza učinkovin v 90 dneh od prejema popolne vloge in o tem izda potrdilo, oziroma vpiše spremembo v 30 dneh
od dneva prejema popolne vloge, če oceni, da preverjanje
izpolnjevanja pogojev ni potrebno in o tem izda potrdilo.
(3) Če se sprememba pogojev iz prvega odstavka tega
člena ne nanaša na podatke iz registra uvoznikov učinkovin,
JAZMP izda odločbo o oceni izpolnjevanja pogojev za uvoz
učinkovin v 30 dneh od prejema popolne vloge, oziroma v
90 dneh od prejema popolne vloge, če oceni, da je potrebno
preverjanje izpolnjevanja teh pogojev.
(4) Če strokovna komisija iz drugega odstavka tega člena
izda negativno mnenje o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti uvoza učinkovin, JAZMP spremembe ne vpiše v
register uvoznikov učinkovin in o tem izda odločbo.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek, uvoznik učinkovin druge spremembe pogojev, ki so bile podlaga za priglasitev uvoza
učinkovin, prijavi letno v poročilu, ki ga JAZMP posreduje
najpozneje do 15. decembra tekočega leta, in sicer za vse
spremembe v tekočem letu. JAZMP v 30 dneh od prejema
popolnega poročila izda potrdilo o spremembi vpisa v register
uvoznikov učinkovin.
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(6) Podrobnejšo vsebino vloge za priglasitev sprememb
pogojev in letne prijave sprememb, ter natančnejši način in
postopek vpisa spremembe v register uvoznikov učinkovin in
postopek za izdajo odločbe o oceni izpolnjevanja pogojev za
uvoz učinkovin, določi minister.
X. POSREDNIŠTVO V PROMETU Z ZDRAVILI
IN UČINKOVINAMI NA DEBELO
123. člen

Uradni list Republike Slovenije
125. člen
(obveščanje v bazo podatkov Evropske unije)
JAZMP posreduje v bazo podatkov Evropske unije
(EudraGMDP) podatke o poslovnih subjektih, ki so pridobili
dovoljenje za proizvodnjo zdravil in dovoljenje za promet z
zdravili na debelo, potrdilih o dobri proizvodni praksi in o dobri
distribucijski praksi ter podatke o poslovnih subjektih, ki so
vpisani v registre na področju proizvodnje zdravil, prometa z
zdravili na debelo, uvoza učinkovin ali dejavnosti posredništva
v prometu z zdravili ali učinkovinami na debelo.

(pogoji in obveznosti za posrednike)
Posredniki v prometu z zdravili in učinkovinami na debelo
morajo:
– izpolnjevati zahteve dobre distribucijske prakse za tiste
aktivnosti, ki se nanašajo na posredništvo,
– imeti vzpostavljen sistem sledljivosti zdravil oziroma
učinkovin, ki omogoča podporo odpoklica zdravil ali učinkovin,
– voditi dokumentacijo o posredovanju zdravil in učinkovin,
– vzdrževati sistem kakovosti z jasno razdeljenimi odgovornostmi in opisanimi postopki ter opisanim načinom upravljanja s tveganji, ki se nanaša na njihove aktivnosti,
– zagotoviti, da imajo zdravila, na katera se nanaša posredništvo, dovoljenje za promet z zdravilom ali začasno izredno dovoljenje za promet z zdravilom,
– preveriti in zagotoviti svoje poslovanje le s ponudniki
zdravil (proizvajalci, uvozniki, veletrgovci), ki izpolnjujejo zahteve dobre proizvodne ali distribucijske prakse in delujejo v
skladu s predpisi, ki urejajo zdravila oziroma učinkovine države,
v kateri imajo sedež, ter imajo dovoljenje za proizvodnjo zdravil
oziroma dovoljenje za promet z zdravili na debelo,
– o ponaredkih zdravil ali učinkovin ali sumu nanje takoj,
ko o tem izvedo, obvestiti JAZMP in
– voditi dokumentacijo v zvezi s posredništvom zdravil ali
učinkovin, ki je dosegljiva JAZMP za potrebe inšpekcijskega
nadzora in jo hraniti najmanj pet let.
124. člen
(register posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami)
(1) Poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki opravljajo dejavnost posredništva v prometu z zdravili ali
učinkovinami na debelo, pred začetkom opravljanja dejavnosti
priglasijo svojo dejavnost pri JAZMP za vpis v javno dostopen
register posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami.
(2) JAZMP o vpisu v register posrednikov v prometu z
zdravili in učinkovinami izda potrdilo.
(3) Priglasitev za vpis v register posrednikov v prometu z
zdravili in učinkovinami vsebuje naslednje podatke:
– ime in sedež poslovnega subjekta,
– kontaktne podatke (kontaktna oseba, telefon, fax,
e-pošta).
(4) O spremembi podatkov, ki so bili predmet vpisa v
register iz prvega odstavka tega člena, posredniki v prometu z
zdravili in učinkovinami takoj obvestijo JAZMP.
(5) Če farmacevtski inšpektor ugotovi, da posrednik ne
izpolnjuje pogojev iz prejšnjega člena in na tej podlagi odredi
prepoved opravljanja dejavnosti, JAZMP izbriše posrednika iz
registra iz prvega odstavka tega člena in o tem izda odločbo.
(6) JAZMP lahko posrednika v prometu z zdravili in učinkovinami izbriše iz registra posrednikov v prometu z zdravili
in učinkovinami tudi na njegov predlog in če po vpogledu v
Poslovni register Slovenije ugotovi, da je bil poslovni subjekt
izbrisan iz tega registra.
(7) Podrobnejšo vsebino vloge, natančnejše pogoje, način
in postopke za vpis, spremembo in izbris iz registra posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami ter natančnejšo vsebino registra posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami
določi minister.

XI. PROMET Z ZDRAVILI NA DROBNO
126. člen
(promet z zdravili na drobno in izdaja zdravil prek medmrežja)
(1) Promet z zdravili za uporabo v humani medicini na
drobno, ki ga spremlja ustrezna strokovna podpora s svetovanjem ter promet na drobno z zdravili za uporabo v humani
medicini, ki se uporabljajo za zdravljenje živali, se izvaja v
lekarnah in specializiranih prodajalnah, promet na drobno z
zdravili za uporabo v veterinarski medicini pa tudi v veterinarskih organizacijah in drugih organizacijah, ki po predpisih o
veterini, opravljajo veterinarsko dejavnost, ob storitvi za živali,
ki jih imajo te organizacije v svoji evidenci oziroma, če pri lastniku ali skrbniku živali opravljajo veterinarske preventivne ali
terapevtske posege na živalih.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, so lahko v prometu z
zdravili na drobno v specializiranih prodajalnah zdravila, za
katera ni potreben zdravniški ali veterinarski recept, in sicer
samo tista, za katera tako odloči JAZMP v dovoljenju za promet
z zdravilom.
(3) JAZMP pri opredelitvi zdravil, ki so v prometu na drobno v specializiranih prodajalnah, lahko uvede omejitve glede
jakosti, velikosti pakiranja ali števila prodanih enot.
(4) JAZMP na svoji spletni strani objavi seznam zdravil, ki
se lahko izdajajo v specializiranih prodajalnah. Na seznam razvrsti le tista zdravila rastlinskega in sinteznega izvora, ki imajo
ugodno razmerje med koristjo in tveganjem, se uporabljajo za
odpravljanje blažjih simptomov in zdravstvenih težav ter njihovi
farmakovigilančni podatki kažejo majhno tveganje.
(5) V specializirani prodajalni lahko prodaja zdravila usposobljena oseba iz 1. točke prvega odstavka 127. člena tega
zakona, ki kupca seznani z načinom uporabe zdravila, morebitnimi previdnostnimi ukrepi, neželenimi učinki in drugimi
pomembnimi podatki o zdravilu.
(6) V specializiranih prodajalnah se zdravila lahko prodajajo samo polnoletnim osebam.
(7) Poslovni subjekti iz prvega odstavka tega člena o
ponaredkih zdravil ali sumu nanje obvestijo JAZMP takoj, ko
o tem izvedo.
(8) V primeru zahtevnejših zdravstvenih težav pacienta
oseba iz 1. točke prvega odstavka 127. člena tega zakona v
specializirani prodajalni z zdravili pacienta obvezno napoti k
zdravniku ali magistru farmacije v lekarni.
(9) Način in mesto izdaje zdravila sta določena v dovoljenju za promet z zdravilom.
(10) Homeopatska zdravila se lahko izdajajo le v lekarnah, homeopatska zdravila za uporabo v veterinarski medicini
pa tudi pri izvajalcu veterinarske dejavnosti ob storitvi za živali,
ki jih ima izvajalec veterinarske dejavnosti v svoji evidenci
oziroma, če izvajalec veterinarske dejavnosti pri lastniku ali
skrbniku živali opravlja veterinarske preventivne ali terapevtske
posege na živalih.
(11) V prometu z zdravili na drobno so prepovedane
komercialne spodbude, ki končnega uporabnika usmerjajo v
nepotreben ali prekomeren nakup ali uporabo zdravil.
(12) Zdravila, ki se ne izdajajo na podlagi zdravniškega
ali veterinarskega recepta, se smejo z dovoljenjem ministra,
izdajati prek medmrežja.
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(13) Izdaja zdravila prek medmrežja je prodaja zdravila na
drobno, vključno z ustrezno in strokovno neodvisno podporo
s svetovanjem o uporabi zdravila in transportom ter vročitvijo
zdravila, ki zagotavljata kakovost in varnost uporabe zdravila.
(14) Izdaja zdravil prek medmrežja se opravlja v lekarnah
in specializiranih prodajalnah za zdravila. V specializiranih
prodajalnah se izdajajo prek medmrežja le zdravila, ki se lahko
prodajajo v specializiranih prodajalnah za zdravila v skladu z
določbami drugega odstavka tega člena.
(15) Lekarna ali specializirana prodajalna za zdravila
mora za opravljanje izdajanja zdravil prek medmrežja izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima urejeno medmrežno prodajo v skladu s predpisi,
ki urejajo elektronsko poslovanje in varstvo potrošnikov glede
prodaje prek medmrežja,
– zagotavlja varnost pri ustvarjanju, pošiljanju, prejemanju, shranjevanju ali drugi obdelavi podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
– zagotavlja sistem kakovosti, ki smiselno upošteva načela in smernice dobre distribucijske prakse za zdravila glede
sledljivosti, transporta in dostave zdravil na mesto vročanja,
– zagotavlja strokovno svetovanje o posameznem zdravilu.
(16) Lekarna ali specializirana prodajalna za zdravila iz
prejšnjega odstavka na svoji spletni strani uporablja skupni
logotip, ki ga določi Evropska komisija na podlagi Direktive
2011/62/EU, in vključuje varno povezavo na seznam ponudnikov izdaje zdravil prek medmrežja pri ministrstvu, pristojnem
za zdravje. Skupni logotip se navede na vsaki strani spletnega
mesta lekarne ali specializirane prodajalne za zdravila.
(17) Ministrstvo, pristojno za zdravje, vzpostavi spletno
mesto, ki vsebuje informacije o:
– nacionalni zakonodaji, ki ureja izdajo zdravil prek medmrežja,
– skupnem logotipu iz prejšnjega odstavka,
– seznamu ponudnikov izdaje zdravil prek medmrežja in
njihovih spletnih naslovih,
– tveganjih, povezanih z zdravili, ki se javnosti nezakonito
prodajajo prek medmrežja,
– povezavi na spletno stran EMA, ki vsebuje informacijo
o veljavni zakonodaji Evropske unije o ponarejenih zdravilih
in povezavo do spletnih strani pristojnih organov držav članic
glede informacij iz prve, druge, tretje in četrte alineje tega
odstavka.
(18) Spletno mesto ponudnika izdaje zdravil prek medmrežja iz prejšnjega odstavka, vsebuje naslednje podatke:
– ime in sedež lekarne z navedbo organizacijske enote, v
kateri se izdaja zdravila prek medmrežja ali specializirane prodajalne za zdravila, ki opravlja izdajo zdravila prek medmrežja,
– odgovorno osebo za izdajo zdravil prek medmrežja,
– kontaktne podatke ministrstva, pristojnega za zdravje,
– povezavo na spletno mesto ministrstva, pristojnega za
zdravje, iz sedemnajstega odstavka tega člena.
(19) Lekarna ali specializirana prodajalna za zdravila vloži vlogo za dovoljenje za izdajo zdravil prek medmrežja pri
ministrstvu, pristojnem za zdravje. Vloga vsebuje naslednje
podatke:
– ime in sedež lekarne z navedbo organizacijske enote,
v kateri se bodo izdajala zdravila prek medmrežja ali specializirane prodajalne za zdravila z navedbo lokacije, na kateri se
bodo izdajala zdravila prek medmrežja,
– številko in datum dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje lekarniške dejavnosti ali številko in datum dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani
prodajalni, ki bo izdajala zdravila prek medmrežja,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz petnajstega odstavka tega člena,
– datum začetka opravljanja izdaje zdravil prek medmrežja,
– naslov spletnega mesta oziroma druge informacije, ki
so potrebne za prepoznavo spletnega mesta, ki izdaja zdravila.
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(20) Ministrstvo, pristojno za zdravje, odvzame dovoljenje
za izdajo zdravil prek medmrežja:
– če farmacevtski inšpektor odredi prepoved opravljanje
izdaje zdravil prek medmrežja, ker lekarna ali specializirana
prodajalna za zdravila ne izpolnjuje več pogojev iz petnajstega
odstavka tega člena,
– na zahtevo lekarne ali specializirane prodajalne za
zdravila, ki opravlja izdajo zdravil prek medmrežja.
(21) Poleg odgovornosti medmrežnega vira zdravila, ki
vključuje odgovornost proizvajalca, imetnika dovoljenja za promet z zdravilom ali lekarne ali specializirane prodajalne za
zdravila, ki je dala zdravilo v promet, in poslovnih subjektov, ki
opravljajo promet z zdravili na debelo in drobno, je za tveganja
ali škodo, ki nastane zaradi uporabe zdravil, pridobljenih iz nesledljivih medmrežnih virov, ali virov, ki ne ustrezajo zahtevam
iz tega člena, odgovoren tudi končni uporabnik oziroma kupec
zdravila.
(22) Promet zdravil na drobno prek medmrežja, za katera
je potreben zdravniški oziroma veterinarski recept, ni dovoljen.
Nadzor nad prometom s temi zdravili prek medmrežja opravlja
organ, pristojen za carinske zadeve, v skladu s carinskimi
predpisi.
(23) Podrobnejši način izdaje zdravil in z izdajo povezanega razvrščanja zdravil, natančnejše pogoje za oblikovanje in
uporabo skupnega logotipa iz šestnajsti odstavka tega člena ter
natančnejši postopek izdaje in odvzema dovoljenja za izdajo
zdravil prek medmrežja določi minister.
127. člen
(specializirane prodajalne za zdravila)
(1) Promet z zdravili na drobno v specializirani prodajalni
lahko opravljajo poslovni subjekti, ki imajo dovoljenje JAZMP
za opravljanje te dejavnosti in, ki poleg splošnih pogojev za
opravljanje dejavnosti trgovine na drobno izpolnjujejo naslednje
pogoje:
1. imajo zaposleno najmanj eno usposobljeno osebo z
najmanj srednjo strokovno izobrazbo farmacevtske smeri oziroma veterinarske smeri za zdravila za uporabo v veterinarski
medicini z opravljenim strokovnim izpitom in dokazili o rednem
strokovnem izpopolnjevanju na usposabljanjih in drugih ustreznih neodvisnih strokovnih izobraževanjih, ki so obvezna tudi
za farmacevtske oziroma veterinarske tehnike, dodatnem izobraževanju strokovnega organa, ki izvaja lekarniško dejavnost,
in ki je odgovorna za nabavo, skladiščenje in prodajo zdravil ter
vodenje dokumentacije;
2. usposobljena oseba iz prejšnje točke je prisotna ves
obratovalni čas specializirane prodajalne;
3. imajo potrebno opremo in ustrezne prostore, v katerih
so zdravila oziroma dejavnost prometa z zdravili na drobno
prostorsko oziroma drugače ustrezno fizično ločena od drugih
izdelkov oziroma drugih dejavnosti ter primerno označena;
4. vodijo ustrezno dokumentacijo na način, ki omogoča
takojšen odpoklic zdravila in reševanje reklamacij;
5. imajo ustrezno označeno specializirano prodajalno.
(2) Postopek za izdajo dovoljenja za opravljanje prometa
z zdravili na drobno v specializirani prodajalni se začne na
predlog poslovnega subjekta s sedežem v Republiki Sloveniji.
(3) JAZMP izda dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni v 90 dneh od dneva
prejema popolne vloge na podlagi mnenja strokovne komisije
za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje prometa
z zdravili na drobno.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se lahko izda tudi
za določen čas ali pogojno, če strokovna komisija iz prejšnjega
odstavka ugotovi, da imetnik dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni ne
izpolnjuje predpisanih pogojev.
(5) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se lahko začasno odvzame ali odvzame, če farmacevtski inšpektor
ugotovi, da imetnik dovoljenja za promet z zdravili na drobno
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v specializirani prodajalni ne izpolnjuje predpisanih pogojev in
odredi prepoved opravljanja dejavnosti.
(6) Dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili na drobno
v specializirani prodajalni se odvzame tudi na predlog imetnika
dovoljenja.
(7) Če JAZMP po vpogledu v Poslovni register Slovenije
ugotovi, da je bil poslovni subjekt, ki mu je bilo izdano dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani
prodajalni, izbrisan iz tega registra, po uradni dolžnosti ugotovi, da je dovoljenje prenehalo veljati, odvzame dovoljenje za
opravljanje prometa z zdravili na drobno in o tem izda odločbo.
(8) Podrobnejše pogoje, ki jih izpolnjujejo specializirane
prodajalne za promet z zdravili na drobno, ter postopek in način
ugotavljanja teh pogojev, določi minister.
128. člen
(lekarne)
Pogoje, ki jih za promet z zdravili na drobno izpolnjujejo
lekarne, določa poseben zakon.
XII. FARMAKOVIGILANCA
1. Sistem farmakovigilance
129. člen
(obveznost poročanja o domnevnih neželenih učinkih zdravil)
(1) Zdravstveni delavec poroča nacionalnemu centru za
farmakovigilanco o naslednjih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini:
– vseh resnih domnevnih neželenih učinkih,
– vseh nepričakovanih domnevnih neželenih učinkih, ki
niso resni in
– vseh domnevnih neželenih učinkih, ki so posledica
napake, povezane z uporabo zdravila, nepravilne uporabe, zlorabe, prevelikega odmerjanja, neodobrene uporabe in poklicne
izpostavljenosti zdravilu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek zdravstveni delavec
poroča o vseh domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini, ki so na seznamu zdravil pod dodatnim
nadzorom, ki ga v skladu s 23. členom Uredbe 726/2004/ES
objavi EMA.
(3) Veterinar, ki pri svojem delu ugotovi neželene učinke
zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ali sumi nanje, o
tem v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi
predpisi obvešča imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.
Ob resnih neželenih učinkih, ki se pojavijo pri živalih ali ljudeh
po uporabi zdravil v veterinarski medicini, veterinar, poslovni
subjekt oziroma institucija, ki deluje na področju veterine, poleg
imetnika dovoljenja za promet z zdravilom obvesti tudi JAZMP.
130. člen
(poročanje pacientov o domnevnih neželenih učinkih zdravil)
Pacienti lahko poročajo o domnevnih neželenih učinkih
zdravil iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena zdravstvenemu delavcu ali neposredno nacionalnemu centru za
farmakovigilanco.
131. člen
(zbiranje in ocenjevanje poročil o domnevnih neželenih
učinkih zdravil)
(1) Zbiranje poročil iz prvega in drugega odstavka
129. člena in 130. člena tega zakona o domnevnih neželenih
učinkih zdravil za uporabo v humani medicini in njihovo ocenjevanje opravlja nacionalni center za farmakovigilanco.
(2) Nacionalni center za farmakovigilanco najpozneje v
24 urah po prejemu poročil iz prejšnjega odstavka JAZMP
posreduje zbrane podatke o domnevnih neželenih učinkih in
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druge pomembne podatke, ki se nanašajo na varnost, učinkovitost in uporabo zdravil ter delovanje sistema farmakovigilance.
132. člen
(institucionalno sodelovanje)
Kadar JAZMP pri zbiranju, obravnavi in ocenjevanju poročil iz 129., 130. in 131. člena tega zakona, ugotovi potrebo po
dodatnem opredeljevanju njihove klinične in javnozdravstvene
upoštevnosti in z njo povezanih farmakovigilančnih aktivnosti,
upošteva strokovno mnenje zunanjih strokovnjakov kliničnih in
javno zdravstvenih strok.
133. člen
(naloge imetnika dovoljenja za promet z zdravilom)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo
v humani medicini:
– vzpostavi, vzdržuje in upravlja sistem farmakovigilance, ki zagotavlja zbiranje in vodenje dokumentacije o vseh
domnevnih neželenih učinkih zdravil v Evropski uniji in v tretjih
državah, znanstveno vrednotenje vseh informacij, preučevanje
možnosti za zmanjšanje in preprečevanje tveganj, sprejetje
potrebnih ukrepov in izmenjavo podatkov z organi, pristojnimi
za zdravila v državah članicah Evropske unije,
– redno presoja svoj sistem farmakovigilance in vodii ter,
na zahtevo JAZMP, da na voljo glavni dosje o sistemu farmakovigilance,
– upravlja sistem obvladovanja tveganj za vsako zdravilo
in ga posodablja sorazmerno z ugotovljenimi tveganji ter spremlja podatke o farmakovigilanci,
– obvesti JAZMP o ugotovljenih novih ali spremenjenih
tveganjih, o spremembah razmerja med koristjo in tveganjem
pri zdravilih ter predhodno ali istočasno obvesti JAZMP, Evropsko komisijo in EMA o vsebini vsake objave informacij o vprašanjih farmakovigilance,
– na zahtevo JAZMP, takoj in v celoti predloži podatke,
ki dokazujejo, da razmerje med koristjo in tveganjem ostaja
ugodno,
– izpolnjuje zahteve in obveznosti za nadzor neintervencijskih študij o varnosti ali učinkovitosti zdravil po pridobitvi
dovoljenja za promet z zdravilom v skladu s tem zakonom,
– posreduje podatke o vseh domnevnih neželenih učinkih
zdravil v podatkovno bazo EudraVigilance, razen literaturnih
poročil za zdravila z učinkovinami s seznama publikacij, ki jih
spremlja EMA,
– izpolnjuje obveznosti v zvezi z rednimi posodobljenimi
poročili o varnosti zdravil v skladu s prvim in tretjim odstavkom
107.b člena ter prvim, drugim, tretjim in šestim odstavkom
107.c člena Direktive 2001/83/ES,
– pri izvajanju nalog farmakovigilance upošteva postopke,
kot so podrobno opisani v izvedbenih ukrepih Evropske komisije v skladu s 108. členom Direktive 2001/83/ES, v smernicah
o dobrih praksah na področju farmakovigilance v skladu s
108.a členom Direktive 2001/83/ES ter znanstvene smernice
o študijah učinkovitosti po pridobitvi dovoljenja za promet v
skladu s 108.a členom Direktive 2001/83/ES.
(2) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo
v veterinarski medicini vzpostavi in vzdržuje lasten sistem
farmakovigilance, ki zagotavlja zbiranje, vrednotenje ter izmenjavo podatkov z organi, pristojnimi za zdravila v drugih
državah članicah Evropske unije in v Evropski uniji. Imetnik
dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski
medicini poroča JAZMP o neželenih učinkih zdravil in opravlja
druge naloge v rokih in na način, ki jih določata 74. in 75. člen
Direktive 2001/82/ES.
(3) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom ima stalno
na razpolago osebo, odgovorno za sistem farmakovigilance,
ki je odgovorna za vzpostavitev in vzdrževanje sistema farmakovigilance.
(4) Odgovorna oseba iz prejšnjega odstavka ima ustrezno
izobrazbo, znanja in izkušnje s področja farmakovigilance ter
prebiva in deluje na območju Evropske unije.
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(5) Ustrezna izobrazba iz prejšnjega odstavka je pri zdravilih za uporabo v humani medicini izobrazba medicinske smeri
druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom
ustreza tej stopnji, pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini pa izobrazba veterinarske smeri druge stopnje oziroma
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji. Če
odgovorna oseba za sistem farmakovigilance nima ustrezne
izobrazbe, mora imeti stalno in neprekinjeno možnost pridobivanja strokovne podpore osebe, ki ima ustrezno izobrazbo.
(6) Če imetnik dovoljenja za promet z zdravilom nima sedeža v Republiki Sloveniji, lahko poleg odgovorne osebe določi
tudi kontaktno osebo za farmakovigilanco v Republiki Sloveniji,
ki ima izobrazbo medicinske, veterinarske ali farmacevtske
smeri druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z
zakonom ustreza tej stopnji in je ustrezno usposobljena. Kontaktno osebo za farmakovigilanco imenuje tudi, če to zahteva
JAZMP in o tem izda sklep. Kontaktna oseba je lahko poslovni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji ali posameznik s
stalnim ali z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
izvaja farmakovigilančne dejavnosti za potrebe enega ali več
poslovnih subjektov iz prvega in tretjega odstavka 20. člena
tega zakona oziroma enega ali več poslovnih subjektov, ki so
imetniki dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil.
134. člen
(naloge JAZMP na področju farmakovigilance)
(1) JAZMP na področju farmakovigilance opravlja naslednje naloge:
– upravlja sistem farmakovigilance za opravljanje nalog
farmakovigilance in sodeluje v farmakovigilančnih dejavnostih
Evropske unije,
– preverja izvajanje sistema farmakovigilance pri imetnikih dovoljenj za promet z zdravili in drugih udeležencih v
sistemu farmakovigilance.
(2) JAZMP za zdravila za uporabo v humani medicini,
poleg nalog iz prejšnjega odstavka, opravlja tudi naslednje
naloge:
– evidentira vse domnevne neželene učinke zdravil, na
katere jo opozorijo zdravstveni delavci in pacienti ter ugotavlja
in znanstveno ovrednoti vse informacije o varnosti zdravil, preuči možnosti za zmanjšanje in preprečevanje tveganj in ukrepa
z namenom zmanjševanja in preprečevanja tveganj, povezanih
z zdravili za uporabo v humani medicini,
– redno presoja sistem farmakovigilance,
– poroča o domnevnih neželenih učinkih zdravil v podatkovno bazo EudraVigilance,
– vzpostavi in vzdržuje spletni portal o zdravilih in obvešča javnost o vprašanjih farmakovigilance prek spletnega
portala in drugih sredstev obveščanja,
– upravlja s sredstvi, namenjenimi za dejavnosti, ki so povezane s farmakovigilanco, delovanjem komunikacijskih mrež
in inšpekcijski nadzor na področju farmakovigilance tako, da se
zagotovi neodvisnost pri opravljanju teh dejavnosti,
– glede zdravil, odobrenih v skladu s tem zakonom, v
sodelovanju z organi Evropske unije, spremlja izid ukrepov
za zmanjševanje tveganj iz načrtov za obvladovanje tveganj
in pogojev iz 58. člena tega zakona ter ocenjuje posodobitve
sistemov obvladovanja tveganj,
– spremlja podatke glede zdravil v podatkovni bazi EudraVigilance z namenom ugotavljanja ali je prišlo do novih
tveganj, ali so se tveganja spremenila in ali pri posameznem
zdravilu vplivajo na razmerje med koristjo in tveganjem. Če
je potrebno ukrepanje, ravna po nujnem postopku v skladu
s 107.i do 107.k členom Direktive 2001/83/ES,
– pri izvajanju nalog farmakovigilance upošteva postopke, kot so podrobno opisani v izvedbenih ukrepih Evropske
komisije v skladu s 108. členom Direktive 2001/83/ES in v
smernicah o dobri praksi na področju farmakovigilance v skladu
s 108.a členom Direktive 2001/83/ES.
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(3) Za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, poleg
nalog iz prvega odstavka tega člena, JAZMP opravlja tudi
naslednje naloge:
– ugotavlja in znanstveno ovrednoti vse neželene učinke
zdravil za uporabo v veterinarski medicini in druga spoznanja
o varnosti teh zdravil in ukrepa z namenom upravljanja in
zmanjševanja tveganja, povezanega z zdravili za uporabo v
veterinarski medicini ter druge naloge v skladu z 92., 93. in
94. členom Direktive 2001/82/ES,
– o farmakovigilančnih ukrepih, ki jih izvaja v primeru
resnega ogrožanja zdravja živali in zdravja ljudi, obvešča
organ, pristojen za veterinarstvo.
(4) JAZMP lahko zdravstvenim delavcem naloži posebne
obveznosti za spodbujanje poročanja o domnevnih neželenih učinkih zdravil ali za zbiranje informacij in za nadaljnje
spremljanje poročil o domnevnih neželenih učinkih bioloških
zdravil.
135. člen
(prenos nalog)
(1) JAZMP lahko, kadar so zaradi izjemnih razsežnosti
farmakovigilančnega problema preseženi njeni razpoložljivi
viri, prenese katero od nalog iz svoje pristojnosti na področju
farmakovigilance zdravil za uporabo v humani medicini, v delu
ali v celoti, na eno od držav članic Evropske unije na podlagi
njenega pisnega soglasja.
(2) O prenosu nalog iz prejšnjega odstavka JAZMP obvesti ministrstvo, pristojno za zdravje.
136. člen
(farmakovigilanca pri homeopatskih zdravilih)
Določbe 131. do 135. člena tega zakona se uporabljajo
tudi za homeopatska zdravila, razen za homeopatska zdravila
iz drugega odstavka 53. člena tega zakona. Minister lahko
predpiše sistem farmakovigilance za ta homeopatska zdravila.
137. člen
(natančnejši pogoji in zahteve za delovanje sistema
farmakovigilance)
Podrobnejše pogoje, načine in postopke za delovanje
sistema farmakovigilance določi minister.
2. Neintervencijsko klinično preskušanje na zahtevo
pristojnega organa
138. člen
(postopek pridobitve soglasja k osnutku protokola
neintervencijskega kliničnega preskušanja)
(1) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom, ki na zahtevo JAZMP ali EMA izvaja neintervencijsko klinično preskušanje zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom v
skladu z 58. členom tega zakona, pred začetkom preskušanja
pridobi pisno soglasje JAZMP k osnutku protokola, kadar
poteka klinično preskušanje zdravila le v Republiki Sloveniji,
ali odobritev pristojnega odbora pri EMA v skladu s 107.n do
107.q členom Direktive 2001/83/ES, kadar klinično preskušanje zdravila poteka v več državah članicah Evropske unije.
(2) Za neintervencijska klinična preskušanja zdravila iz
prejšnjega odstavka imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
predloži osnutek protokola JAZMP, kadar se preskušanje izvaja le v Republiki Sloveniji, oziroma pristojnemu odboru pri
EMA v skladu s 107.n do 107.q členom Direktive 2001/83/ES,
kadar se klinično preskušanje zdravila izvaja tudi v drugi državi članici Evropske unije.
(3) JAZMP v 60 dneh od predložitve osnutka protokola
iz prejšnjega odstavka izda:
– sklep o soglasju k osnutku protokola iz prvega odstavka tega člena, ali
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– sklep o nasprotovanju osnutku protokola z navedbo
razlogov za nasprotovanje, če:
1. ugotovi, da izvajanje neintervencijskega kliničnega preskušanja pospešuje predpisovanje in porabo zdravila,
2. ugotovi, da načrt neintervencijskega kliničnega preskušanja ne zagotavlja doseganja ciljev preskušanja,
ali
– sklep o ugotovitvi, da je neintervencijsko klinično preskušanje zdravila v skladu s 33. do 40. členom tega zakona.
(4) Podrobnejše pogoje za pridobitev soglasja k osnutku
protokola za neintervencijsko klinično preskušanje o varnosti ali
učinkovitosti zdravila za uporabo v humani medicini po pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom določi minister.
3. Ukrepi pri neustrezni kakovosti zdravil in ukrepi
v farmakovigilančnih primerih
139. člen
(ukrepi pri neustrezni kakovosti zdravil)
(1) Poslovni subjekti, ki proizvajajo zdravila ali opravljajo
promet z zdravili, o neustrezni kakovosti zdravil, ki lahko vpliva
na varnost ali učinkovitost zdravila, ali sumu nanjo, obvestijo
JAZMP, imetnika dovoljenja za promet z zdravilom in poslovni
subjekt, ki opravlja promet s temi zdravili.
(2) Imetnik dovoljenja iz 20. člena tega zakona umakne
oporečno zdravilo iz prometa oziroma izvede druge potrebne
ukrepe in o svojih aktivnostih sproti in brez odlašanja obvešča
JAZMP.
(3) Imetnik dovoljenja iz 20. člena tega zakona takoj
obvesti pristojne organe držav članic Evropske unije, v katerih
je zdravilo v prometu, o vseh ukrepih glede umika zdravila iz
prometa ali začasnega odvzema oziroma odvzema dovoljenja
za promet z zdravilom, skupaj z razlogi za tako ukrepanje, če
so ukrepi povezani z učinkovitostjo zdravila ali varovanjem
javnega zdravja.
(4) JAZMP spremlja in po potrebi usmerja aktivnosti imetnika dovoljenja za promet z zdravilom v zvezi z ukrepi v primerih neustrezne kakovosti zdravil in o ugotovitvah v skladu
s sistemom hitrega obveščanja obvešča organe, pristojne za
zdravila držav članic Evropske unije in organe Evropske unije
ter po potrebi organe tretjih držav.
(5) JAZMP takoj obvesti EMA, če gre za ukrepe, ki lahko vplivajo na varovanje javnega zdravja v državah članicah
Evropske unije, po potrebi pa tudi Svetovno zdravstveno organizacijo.
(6) Podrobnejši postopek ukrepanja ob neustrezni kakovosti zdravil določi minister.
140. člen
(ukrepi v farmakovigilančnih primerih)
(1) Določbe prejšnjega člena se smiselno uporabljajo tudi
v primerih nastanka povečanega tveganja zaradi neželenih
učinkov, ki lahko ogrozijo zdravje ljudi ali živali oziroma vplivajo na oceno razmerja med koristjo in tveganjem zdravila ter
zahtevajo obveščanje v skladu s sistemom hitrega obveščanja
organov, pristojnih za zdravila držav članic Evropske unije in
organov Evropske unije.
(2) Podrobnejši postopek ukrepanja v primerih iz prejšnjega odstavka določi minister.
XIII. ZAGOTAVLJANJE ZDRAVIL V IZJEMNIH
RAZMERAH IN DONIRANJE
141. člen
(zagotavljanje zdravil v izrednih razmerah)
(1) Zdravila, ki jih na predlog ministra Republika Slovenija
zagotovi iz proračunskih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja
blagovne rezerve v primeru naravnih in drugih nesrečah večje-
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ga obsega ter vojn, se zagotavljajo, če rok uporabnosti zdravila
omogoča uporabo zdravila pred njegovim iztekom in:
– če ima zdravilo dovoljenje za promet ali začasno dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji,
– če zdravilo nima dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji, ima pa dovoljenje za promet v drugi državi članici Evropske unije, ali
– če zdravilo nima dovoljenja za promet v nobeni državi
članici Evropske unije, ima pa dovoljenje za promet v tretji
državi, ki ima enake zahteve glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil in ga spremlja izvid o analizi kakovosti zdravila.
(2) Odgovornost za škodo, ki nastane zaradi neustrezne
kakovosti zdravila iz prejšnjega odstavka, nosi imetnik dovoljenja za promet z zdravilom, kadar je škoda posledica njegovega
ravnanja, kadar pa škoda nastane v prometu z zdravilom, pri
vročanju oziroma razdeljevanju zdravila, nosi odgovornost za
škodo poslovni subjekt, ki te aktivnosti izvaja.
(3) Če je zdravilo iz prvega odstavka tega člena zagotovljeno končnemu uporabniku, ki je posameznik, stroške zdravstvenih storitev predpisa, izdaje v lekarni ali vročitve oziroma
aplikacije zdravila s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti,
izvedenih v skladu z navodilom iz osmega odstavka 141. člena
tega zakona, krije nosilec OZZ in mu jih Republika Slovenija
povrne iz proračunskih sredstev.
(4) Nosilec OZZ spremlja in beleži predpisovanje in vročanje zdravil iz prvega odstavka tega člena, ki se v skladu z
navodilom iz osmega odstavka tega člena vročajo v lekarni, ter
pripravlja finančne analize in poročila o predpisanih in vročenih
zdravilih končnim uporabnikom. Za potrebe priprave finančnih
analiz in poročil o predpisanih in vročenih zdravili iz prvega
odstavka tega člena nosilec OZZ uporablja naslednje podatke:
– osebne podatke končnih uporabnikov, ki so zavarovane
osebe, iz evidenc nosilca OZZ (identifikacijska številka (ZZZS
številka) v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ime in priimek, spol, leto rojstva, stalno
ali začasno prebivališče zavarovane osebe) in osebne podatke
iz centralnega registra prebivalcev (enotna matična številka),
– osebne podatke končnih uporabnikov, ki so nezavarovane osebe in so državljani Republike Slovenije, iz centralnega
registra prebivalcev (enotno matično številko, ime in priimek,
leto rojstva, spol, stalno ali začasno prebivališče),
– osebne podatke iz osebnega dokumenta končnih uporabnikov, za osebe, ki niso državljani Republike Slovenije, in
niso zavarovane osebe (ime in priimek, državljanstvo, leto
rojstva, spol, stalno ali začasno prebivališče),
– podatke upravljavca zbirke podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega
varstva, o porabi zdravil, izvajalcih zdravstvene dejavnosti in
izvajalcih lekarniške dejavnosti.
(5) Nosilec OZZ uporablja enotno matično številko za
povezovanje podatkov končnih uporabnikov iz prve in druge
alineje prejšnjega odstavka kot povezovalnega podatka za
zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov o predpisanih
in vročenih zdravilih iz prvega odstavka tega člena, v skladu z
navodilom ministra iz osmega odstavka tega člena.
(6) Nosilec OZZ pripravlja finančne analize in poročila
o predpisanih in vročenih zdravilih iz prvega odstavka tega
člena na podlagi pridobljenih podatkov iz prejšnjega odstavka,
v skladu z navodilom iz osmega odstavka tega člena ter jih
posreduje JAZMP, ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ter v
primerih izvajanj zaščitnih ukrepov tudi pooblaščeni instituciji
za izvajanje določenega zaščitnega ukrepa.
(7) Poslovni subjekt, ki izvaja vročanje in razdeljevanje
zdravila izven lekarne oziroma aplikacijo zdravila v skladu z
navodilom iz osmega odstavka tega člena, poroča o vročenih
zdravilih oziroma apliciranih zdravilih iz prvega odstavka tega
člena JAZMP, ministrstvu, pristojnemu za zdravje ter v primerih izvajanj zaščitnih ukrepov tudi pooblaščeni instituciji za
izvajanje določenega zaščitnega ukrepa v skladu z navodilom
ministra iz osmega odstavka tega člena.
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(8) Minister z navodilom določi način predpisovanja in
vročanja oziroma aplikacije posameznega zdravila iz prvega
odstavka tega člena končnim uporabnikom v lekarni oziroma
na drugem mestu vročanja oziroma aplikacije zdravil ter obliko
in vsebino finančnih analiz in poročil o predpisanih in vročenih
oziroma apliciranih zdravilih iz prvega odstavka tega člena ter
način posredovanja analiz in poročil JAZMP, ministrstvu, pristojnemu za zdravje, v primeru izvajanja zaščitnih ukrepov pa
tudi pooblaščeni instituciji za izvajanje določenega zaščitnega
ukrepa.
142. člen
(poslovna donacija zdravil in zagotavljanje zdravil
za namen jodne profilakse)
(1) Poslovna donacija zdravil je namensko in brezpogojno
darilo, ki ga poslovni subjekt brezplačno daje izvajalcu zdravstvene dejavnosti na podlagi njegove izražene in utemeljene
potrebe po zdravilu, ki je predmet poslovne donacije in ga
potrebuje za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
(2) Prejemnik poslovne donacije je lahko izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je financiran iz javnih sredstev. Če je
prejemnik poslovne donacije zdravil izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki ima organizirano bolnišnično lekarno, morajo biti
zdravila, ki so predmet poslovne donacije, prevzeta in evidentirana v tej bolnišnični lekarni.
(3) Prejemnik poslovne donacije ne sme biti lekarna, ki je
samostojni poslovni subjekt.
(4) Poslovno doniranje ni dovoljeno za zdravila, ki so namenjena sočutni uporabi v skladu s tem zakonom.
(5) Poslovno donirana zdravila ne smejo biti predmet
nadaljnje prodaje.
(6) Donator je poslovni subjekt oziroma posameznik, ki
krije stroške doniranega zdravila, vključno s stroški prometa z
zdravilom na debelo.
(7) Poslovno doniranje zdravila, za katerega je izvajalec
zdravstvene dejavnosti izrazil in utemeljil potrebo, je dovoljeno:
– če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 143. člena
tega zakona,
– če je na zunanji ovojnini doniranega zdravila jasno
označeno, da gre za donirano zdravilo,
– če donator zdravila poda izjavo, na podlagi katere se
obvezuje, da bo zdravilo zagotavljal po zaključku programa poslovne donacije še eno leto vsem pacientom, vključenim v program donacije, pri katerih je dokumentirana korist zdravljenja s
tem zdravilom, tudi če za ta zdravila po zaključku s programom
donacije predvidenega obdobja oskrbe z doniranim zdravilom
ne bodo zagotovljena javna sredstva za financiranje zdravila,
– če je donacija priglašena JAZMP in nosilcu OZZ ter je
informacija o donaciji objavljena na njunih spletnih straneh.
(8) Poslovna donacija ne sme spodbujati k pospeševanju
predpisovanja, izdajanja, prodaje ali uporabe zadevnega zdravila pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, financirane iz javnih
sredstev oziroma zdravila, ki je bilo v postopku razvrščanja na
listo ali vključitve v javno financirane zdravstvene programe
zavrnjeno.
(9) Pri zdravilih, vključenih v postopke javnega naročanja,
poslovno doniranje ne sme vplivati na potek teh postopkov,
na njihove izide in na naročnikovo porabo izbranih zdravil v
izvedbenem obdobju.
(10) Ne glede na prejšnji odstavek poslovno doniranje
izvajalcu zdravstvene dejavnosti ni dovoljeno za zdravila, ki so
predmet javnega naročanja in obdobje javnega naročanja še
ni zaključeno.
(11) Donator mora priglasiti poslovno donacijo na JAZMP
za zdravila:
– iz druge alineje prvega odstavka 143. člena tega zakona, na podlagi vloge, ki vključuje izraženo in utemeljeno
potrebo prejemnika donacije,
– za katera dobavitelj, ki je izbran v postopku javnega
naročanja zdravil, ne zagotavlja potrebnih količin zdravila.
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(12) Tablete kalijevega jodida za območje polmera 10 km
okrog NEK za namen izvajanja zaščitnega ukrepa jodne profilakse zagotavlja NEK in financira vse zdravstvene storitve
predpisovanja in izdajanja zdravila v lekarnah oziroma na drugem mestu vročanja v skladu z navodilom iz osmega odstavka
141. člena tega zakona, ki so povezane s tem zaščitnim ukrepom. Za zaščitni ukrep jodne profilakse se uporabljajo četrti do
osmi odstavek 141. člena tega zakona.
(13) Aktivnosti prometa z zdravili na debelo, ki se nanašajo na donirana zdravila ter na zdravila iz prejšnjega odstavka,
lahko opravljajo veletrgovci z zdravili in priglašeni veletrgovci s
sedežem v Evropski uniji.
(14) Podrobnejši način zagotavljanja tablet kalijevega jodida za namen izvajanja zaščitnega ukrepa jodne profilakse
na celotnem območju Republike Slovenije predpiše minister.
143. člen
(merila za zagotavljanje zdravil iz proračunskih sredstev
ter za poslovno doniranje zdravil)
(1) Zagotavljanje zdravil iz proračunskih sredstev in poslovno doniranje zdravil je dovoljeno:
– v primeru naravnih in drugih nesreč velikih razsežnostih
(jedrska in ekološke nesreče, terorizem in industrijske nesreče)
ali drugih izrednih razmer ali v primeru izvajanja obvladovanja
groženj zdravju (ob nesrečah večjih razsežnosti, ogrožajočih
infekcijah, epidemijah, pandemijah, zastrupitvah, ionizirajočih
sevanjih, vključno z zaščito pred njimi in podobno) ali iz drugih
razlogov, ki so v interesu varovanja javnega zdravja oziroma
drugih okoliščin, ki ogrožajo javno zdravje in zdravje živali,
– če zdravilo, ki je predmet donacije, predstavlja pomembno terapevtsko, znanstveno in tehnično inovacijo.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se nanašajo na zdravila,
ki jim njihov rok uporabnosti omogoča uporabo pred njegovim
iztekom.
(3) Zagotavljanje zdravil iz proračunskih sredstev in poslovno doniranje zdravil je v primerih iz prve alineje prvega
odstavka tega člena dovoljeno ob izraženi potrebi Vlade Republike Slovenije oziroma prejemnika poslovne donacije iz
drugega odstavka prejšnjega člena:
– če ima zdravilo dovoljenje za promet ali začasno dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji,
– če zdravilo nima dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji, ima pa dovoljenje za promet v drugi državi članici Evropske unije,
– če zdravilo nima dovoljenja za promet v nobeni državi
članici Evropske unije, ima pa dovoljenje za promet v tretji
državi, ki ima enake zahteve glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil in ga spremlja izvid o analizi kakovosti zdravila.
(4) Uvoz zdravil, ki so predmet zagotavljanja iz proračunskih sredstev oziroma poslovne donacije, opravljajo poslovni
subjekti, ki imajo dovoljenje za proizvodnjo zdravil, ki vključuje
aktivnost uvoza.
(5) Odgovornost za škodo, ki nastane zaradi neustrezne
kakovosti zdravila, ki je predmet zagotavljanja iz proračunskih
sredstev oziroma poslovne donacije, nosi imetnik dovoljenja
za promet z zdravilom, kadar je škoda posledica njegovega
ravnanja. Kadar škoda nastane v distribuciji zdravila, nosi odgovornost za škodo distributer zdravila.
(6) Postopek izdaje soglasja k donacijam zdravil, vsebino
vloge, dokumentacijo, natančnejša merila za izdajo soglasja k
donaciji zdravil, natančnejše pogoje o vsebini, postopku priglasitve in objave iz četrte alineje sedmega odstavka prejšnjega
člena določi minister.
144. člen
(humanitarna pomoč v obliki zdravil)
(1) Vlada Republike Slovenije je lahko prejemnica humanitarne pomoči iz drugih držav Evropske unije ali iz tretjih držav
v obliki zdravil:
– v primeru naravnih ali drugih nesreč večjih razsežnosti
(jedrska in ekološke nesreče, terorizem in industrijske nesreče),
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– v primeru izvajanja obvladovanja groženj zdravju
(ogrožajoče infekcije, epidemije, pandemije, množične zastrupitve, sevanja – ionizirajoče in podobno) ali
– v drugih izrednih razmerah, ki ogrožajo javno zdravje
in zdravje živali.
(2) Če je zdravilo iz prejšnjega odstavka zagotovljeno
končnemu uporabniku, ki je posameznik, stroške zdravstvenih
storitev predpisa, izdaje v lekarni ali vročitve oziroma aplikacije zdravila s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti izvedenih
v skladu z navodilom iz osmega odstavka 141. člena tega
zakona krije nosilec OZZ in mu jih Republika Slovenija povrne
iz proračunskih sredstev.
(3) Vlada Republike Slovenije lahko izvede humanitarno
pomoč v obliki zdravil prejemnikom v drugih državah članicah
Evropske unije ali v tretjih državah. Humanitarna pomoč v
obliki zdravil je namensko brezpogojno darilo, ki ga Vlada
Republike Slovenije brezplačno daje prejemniku donacije, ki
je druga država, nacionalna ali mednarodna vladna oziroma
nevladna organizacija, ali mednarodna humanitarna organizacija, ki na ozemlju druge države ravna v skladu s humanitarnimi načeli in konvencijami, na podlagi izražene potrebe in
je podarjeno brez zahteve po povratnih ugodnostih.
(4) Vlada Republike Slovenije krije stroške humanitarne
pomoči in stroške njene dostave prejemniku iz prejšnjega
odstavka.
(5) Humanitarna pomoč iz tretjega odstavka tega člena
je dovoljena v primeru naravnih nesreč velikih razsežnosti
ali drugih izrednih razmer, kot so vojna, teroristični napadi
in drugo, kjer je ogroženo zdravje in življenje ljudi in če rok
uporabnosti zdravila omogoča uporabo zdravila pred njegovim iztekom.
(6) Za namen izvedbe humanitarne pomoči iz tretjega
odstavka tega člena, ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zdravje,
izvede javno naročilo za nakup zdravil za namen humanitarne
pomoči in pooblasti veletrgovca z zdravili za iznos oziroma
izvoz zdravil oziroma dostavo zdravil prejemniku humanitarne
pomoči.
(7) Aktivnosti prometa z zdravili, ki se nanašajo na humanitarno pomoč iz prvega in tretjega odstavka tega člena,
izvedejo lahko poslovni subjekti, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in priglašeni
veletrgovci z zdravili s sedežem v Evropski uniji.
(8) Za financiranje predpisovanja, vročanja, razdeljevanja oziroma aplikacije iz prvega odstavka tega člena ter za
evidentiranje in poročanje o predpisanih, vročenih, razdeljenih
oziroma apliciranih zdravilih se smiselno uporabljajo določila
tretjega do osmega odstavka 141. člena tega zakona.
145. člen
(odprodaja zdravil iz državnih blagovnih rezerv)
Vlada Republike Slovenije lahko v izjemnih primerih
odproda del zdravil iz blagovnih rezerv drugim državam članicam Evropske unije ali tretjim državam, če je v teh državah
ogroženo zdravje in življenje ljudi ali živali na podlagi izražene
potrebe zadevne države, če to ne povečuje tveganja za javno
zdravje in zdravje živali na ozemlju Republike Slovenije in
če rok uporabnosti zdravila omogoča porabo pred njegovim
iztekom.
XIV. OGLAŠEVANJE ZDRAVIL
146. člen
(oglaševanje zdravil)
Oglaševanje zdravil so vse oblike obveščanja, vključno
z obveščanjem od vrat do vrat, propagiranjem ali spodbujanjem, ki je namenjeno pospeševanju predpisovanja, izdajanja,
prodaje ali uporabe zdravil.

Uradni list Republike Slovenije
147. člen
(pogoji oglaševanja)
(1) Imetniki dovoljenj za promet z zdravilom lahko oglašujejo zdravila v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi
sprejetimi predpisi.
(2) Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet z zdravilom.
(3) Vsi elementi oglaševanja morajo biti skladni s povzetkom glavnih značilnosti zdravila.
(4) Oglaševanje zdravil mora spodbujati smotrno uporabo
zdravil, pri čemer mora biti zdravilo predstavljeno objektivno in
brez pretiravanja o njegovih lastnostih, prav tako ne sme biti
zavajajoče.
148. člen
(oglaševanje v širši javnosti)
(1) V širši javnosti je dovoljeno oglaševati le zdravila, ki
se izdajajo brez recepta.
(2) V širši javnosti je prepovedano oglaševanje zdravil:
– ki se izdajajo le na zdravniški ali veterinarski recept;
– ki vsebujejo psihotropne ali narkotične snovi iz mednarodnih konvencij, kakor sta Enotna konvencija Združenih narodov o mamilih iz leta 1961 in Konvencija Združenih narodov o
psihotropnih snoveh iz leta 1971 in zdravila iz predpisa, ki ureja
razvrščanje prepovedanih drog;
– za uporabo v veterinarski medicini, ki se lahko uporabljajo kot pospeševalci rasti ali spodbujevalci proizvodnosti
(npr. hormoni, beta-agonisti, tireostatiki, goveji somatropini).
(3) Oglaševanje zdravila, za izdajo katerega zdravniški recept ni potreben, v širši javnosti ne sme vsebovati podatkov, ki:
– dajejo vtis, da sta posvet z zdravnikom oziroma veterinarjem ali kirurški poseg nepotrebna, zlasti s pripisovanjem
diagnoze ali predlogom zdravljenja po pošti;
– nakazujejo, da so učinki jemanja zdravila zagotovljeni,
da zdravilo nima neželenih učinkov ali da je boljše kakor ali
enakovredno drugemu zdravljenju ali drugemu zdravilu;
– nakazujejo, da se zdravje osebe ali živali lahko izboljša
le zaradi jemanja oglaševanega zdravila;
– nakazujejo, da bi se zdravje osebe ali živali lahko brez
jemanja oglaševanega zdravila poslabšalo. Ta prepoved se ne
uporablja za programe cepljenja;
– so usmerjeni izključno ali pretežno k otrokom;
– se sklicujejo na priporočila znanstvenikov, zdravstvenih
strokovnjakov ali v javnosti znanih oseb, ki bi zaradi svojega
medijskega vpliva lahko spodbujali porabo zdravila;
– nakazujejo, da je zdravilo živilo, kozmetični ali drugi
izdelek;
– nakazujejo, da sta varnost in učinkovitost posledica
naravnega izvora zdravila;
– bi zaradi opisa ali podrobne predstavitve anamneze
lahko privedli do napačne samodiagnoze;
– uporabljajo neprimerne, vznemirljive ali zavajajoče izraze o možnostih okrevanja ali
– uporabljajo neprimerne, skrb vzbujajoče ali zavajajoče izraze, slikovne predstavitve sprememb v človeškem ali
živalskem telesu, ki jih je povzročila bolezen ali poškodba, ali
delovanje zdravila na človeško ali živalsko telo ali dele telesa.
(4) Prepovedano je neposredno razdeljevanje zdravil v
promocijske namene končnim uporabnikom zdravil, zdravstvenim delavcem in izvajalcem zdravstvene dejavnosti.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko JAZMP dovoli proizvajalcem zdravil opravljanje kampanj za
cepljenja s potrebnimi podatki o cepivih, ki so v programu cepljenja in zaščite z zdravili, ob smiselnem upoštevanju določb
tega člena na podlagi mnenja institucije, pooblaščene za pripravo programov za preprečevanje, obvladovanje, odstranitev
(eliminacijo) in izkoreninjenje (eradikacijo) nalezljivih bolezni o
možnostih cepljenja proti posameznim boleznim.
(6) Podrobnejše pogoje in način oglaševanja zdravil v širši
javnosti določi minister.
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149. člen
(oglaševanje strokovni javnosti)
(1) Imetniki dovoljenja za promet z zdravilom lahko oglašujejo zdravila, ki so pridobila dovoljenje za promet, strokovni
javnosti v strokovnih publikacijah in z neposrednim obveščanjem oseb, ki so pooblaščene za predpisovanje ali izdajanje
zdravil, in izjemoma z dajanjem vzorcev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko imetniki dovoljenja
za promet z zdravilom o zdravilu, za katerega je iz dovoljenja
za promet ali iz pooblastila izvajalca zdravstvenih programov
razvidno, da je za njegov varen in pravilen način dajanja nujno potrebno informiranje ali usposabljanje pacienta v okviru
zdravstvene nege ali usposabljanje zdravstvenih delavcev, ki
opravljajo zdravstveno nego, z neposrednim obveščanjem informirajo oziroma usposabljajo te zdravstvene delavce.
(3) Oglaševanje zdravil z neposrednim obveščanjem
oseb, ki so pooblaščene za predpisovanje ali izdajanje zdravil
oziroma zdravstvenih delavcev iz prejšnjega odstavka, ki jo
opravljajo v okviru mreže javne zdravstvene službe, se lahko
izvaja le v času strokovne priprave za delo, ki ni namenjen za
neposredno delo s pacienti.
(4) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora:
– voditi seznam strokovnih sodelavcev, ki oglašujejo zdravila z neposrednim obveščanjem oseb, ki so pooblaščene za
predpisovanje in izdajanje zdravil in oseb iz drugega odstavka
tega člena, ki vsebuje tudi podatke o njihovi izobrazbi,
– voditi evidenco oglaševanja in komuniciranja iz prejšnjega odstavka,
– seznam iz prve alineje in evidenco iz prejšnje alineje
posredovati JAZMP za namen izvajanja strokovnega nadzora,
ki se izvaja v okviru farmacevtskega nadzorstva v skladu z
zakonom.
(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena se ne
uporabljajo za oglaševanje zdravil z neposrednim obveščanjem
oseb, ki opravljajo veterinarsko dejavnost.
(6) Pri oglaševanju zdravil strokovni javnosti je prepovedano dajati, ponujati ali obljubljati darila, finančne ugodnosti
ali materialne koristi osebam, usposobljenim za predpisovanje
ali izdajanje zdravil in osebam iz drugega odstavka tega člena, razen če so te male vrednosti in se lahko uporabljajo za
opravljanje zdravstvene, veterinarske ali lekarniške dejavnosti.
Vrednosti daril, finančnih ugodnosti ali materialnih koristi male
vrednosti ne smejo presegati vrednosti, določenih za javne
uslužbence.
(7) Organizacija, izvedba in gostoljubnost promocijskih
srečanj so omejena na strokovni namen srečanja, ki je v pridobivanju dodatnih znanj o novih zdravilih, deležne pa jih smejo
biti le osebe, pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil
ter osebe iz drugega odstavka tega člena.
(8) Imetniki dovoljenja za promet z zdravilom, proizvajalci
zdravil, poslovni subjekti, ki nastopajo v imenu proizvajalcev
in tistih, ki opravljajo promet z zdravili, ter podružnice tujih
proizvajalcev zdravil lahko omogočajo osebam, ki predpisujejo
in izdajajo zdravila ter osebam iz drugega odstavka tega člena
pridobivanje dodatnih znanj o novih zdravilih na znanstvenih in
strokovnih srečanjih, vendar le v skladu z omejitvami iz šestega
in sedmega odstavka tega člena.
(9) Osebe, pooblaščene za predpisovanje ali izdajanje
zdravil ter osebe iz drugega odstavka tega člena, ne smejo
sprejemati ali poskušati pridobiti kakršnihkoli materialnih koristi,
ki so prepovedane na podlagi šestega in sedmega odstavka
tega člena.
(10) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom ima vzpostavljeno strokovno službo za oglaševanje zdravil s strokovnimi
sodelavci za oglaševanje zdravil pri osebah, ki predpisujejo ali
izdajajo zdravila in pri osebah iz drugega odstavka tega člena.
Strokovni sodelavci za zdravila imajo izobrazbo farmacevtske,
medicinske, veterinarske smeri druge stopnje oziroma raven
izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji ali izobrazbo drugih smeri druge stopnje oziroma raven izobrazbe,
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ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji, v katerih so v skladu
z veljavno klasifikacijo poklicev razvidna znanja o delovanju
človeškega ali živalskega organizma ter dodatna znanja s področja zdravil in so vpisani v register strokovnih sodelavcev za
oglaševanje zdravil pri JAZMP. Strokovni sodelavci za zdravila,
ki se lahko izdajajo tudi v specializiranih prodajalnah, imajo
najmanj srednjo strokovno izobrazbo farmacevtske smeri, ki
izpolnjuje pogoje iz 1. točke prvega odstavka 127. člena tega
zakona.
(11) Podrobnejše pogoje in način oglaševanja zdravil
strokovni javnosti določi minister.
150. člen
(register strokovnih sodelavcev za oglaševanje zdravil)
(1) Imetniki dovoljenja za promet z zdravilom morajo pred
začetkom oglaševanja zdravil pri JAZMP priglasiti strokovne
sodelavce za oglaševanje zdravil za vpis v register strokovnih
sodelavcev za oglaševanje zdravil, ki ga vodi JAZMP. JAZMP
objavi podatke iz registra v skladu s predpisi, ki urejajo področje
varovanja osebnih podatkov.
(2) Priglasitev za vpis v register iz prejšnjega odstavka
vsebuje podatke o imenu in naslovu imetnika dovoljenja za
promet z zdravilom ter imenu, priimku in strokovni izobrazbi
strokovnega sodelavca za oglaševanje zdravil.
(3) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom vsako spremembo strokovnih sodelavcev za oglaševanje zdravil sporoči
JAZMP.
(4) JAZMP izbriše iz registra strokovnih sodelavcev za
oglaševanje zdravil strokovnega sodelavca na predlog imetnika
dovoljenja za promet z zdravilom.
(5) Strokovni sodelavec za oglaševanje zdravil se pri izvajalcu zdravstvene, veterinarske in lekarniške dejavnosti izkaže
s potrdilom o vpisu v register iz prvega odstavka tega člena.
(6) Podrobnejšo vsebino vloge, način in postopek za
vpis, spremembo in izbris iz registra strokovnih sodelavcev za
oglaševanje zdravil ter natančnejšo vsebino registra strokovnih
sodelavcev za oglaševanje zdravil določi minister.
151. člen
(oglaševanje v izjemnih razmerah)
(1) Minister lahko izjemoma, če je to v javnem interesu
zaradi preprečevanja epidemij in epizootij ter ob naravnih ali
drugih nesrečah in izrednih dogodkih, dovoli obveščanje o
uporabi določenih zdravil v javnih glasilih.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na
zdravila za uporabo v veterinarski medicini, minister dovoli obveščanje o uporabi določenih zdravil v javnih glasilih v soglasju
z ministrom, pristojnim za veterinarstvo.
152. člen
(izključitev iz obsega oglaševanja zdravil)
(1) Za oglaševanje oziroma oglaševalska gradiva se, pod
pogojem, da niso namenjena pospeševanju predpisovanja,
izdajanja ali uporabe zdravil, ne štejejo naslednje aktivnosti:
– informacije o zdravilu: povzetek glavnih značilnosti
zdravila, ovojnina in navodilo za uporabo zdravila, odobreni v
dovoljenju za promet z zdravilom, ki jih lahko dobi pacient na
njegovo zahtevo,
– gradivo, ki ga odobri JAZMP v okviru načrta za obvladovanje tveganj,
– informativne objave v zvezi z odobrenimi spremembami
na ovojnini, opozorila o neželenih učinkih in drugi splošni previdnostni ukrepi z namenom varnejše in učinkovitejše uporabe
zdravila,
– prodajni katalogi in ceniki, ki ne vključujejo navedb o
lastnostih zdravila,
– korespondenca o specifičnih vprašanjih glede določenega zdravila, vključno s priloženimi gradivi, ki niso promocijske
narave,
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– objave in gradiva institucije, pooblaščene za pripravo
programov za preprečevanje, obvladovanje, odstranitev (eliminacijo) in izkoreninjenje (eradikacijo) nalezljivih bolezni o
možnostih cepljenja proti posameznim boleznim,
– informacije v zvezi z zdravjem ljudi ali boleznimi, pod
pogojem, da ni nobenega napotila, tudi posrednega ne, na
zdravila.
(2) Vsi podatki, povezani z zdravilom, morajo biti kakovostni, objektivni, nepristranski, nedvoumni, celoviti, uravnoteženi,
pacientom, zdravstvenim delavcem in izvajalcem zdravstvene
dejavnosti razumljivi, preverljivi, posodobljeni, zanesljivi, točni,
čitljivi, nezavajajoči in ne smejo vsebovati prvin neposrednega
ali prikritega oglaševanja.
(3) Podrobnejše pogoje za obveščanje, povezano z zdravili, ki je izključeno iz obsega oglaševanja zdravil, določi minister.
XV. URADNA KONTROLA KAKOVOSTI ZDRAVIL
153. člen
(uradni kontrolni laboratorij)
(1) Naloge uradnega kontrolnega laboratorija, ki je
vključen v Evropsko mrežo uradnih kontrolnih laboratorijev
pri Evropskem direktoratu za kakovost zdravil (v nadaljnjem
besedilu: EDQM), opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH), v skladu z
dovoljenjem iz tretjega odstavka 30. člena tega zakona.
(2) NLZOH mora izpolnjevati zahteve standarda
ISO 17025 ter se vključevati v medlaboratorijsko preverjanje
usposobljenosti in periodične presoje sistema kakovosti, ki jih
izvaja EDQM.
154. člen
(vrste uradnih kontrol)
(1) Vrste uradnih kontrol kakovosti zdravila so:
– redna kontrola kakovosti zdravil v prometu, ki se opravlja po uradni dolžnosti praviloma enkrat na pet let za vsako
farmacevtsko obliko in jakost zdravila, razen če JAZMP na
podlagi ocene tveganja, ne določi drugače. Redna kontrola kakovosti zdravil v prometu, ki so pridobila dovoljenje za promet
po centraliziranem postopku, se opravlja po letnem programu,
ki ga sprejme EMA v sodelovanju z EDQM,
– izredna kontrola kakovosti zdravil, ki se opravlja na zahtevo farmacevtskega inšpektorja v primeru suma na neustrezno
kakovost ali ponarejanje zdravila,
– posebna kontrola kakovosti zdravil, ki jo pred dajanjem v promet zagotovijo imetniki dovoljenj iz prvega odstavka
20. člena tega zakona, razen imetnikov dovoljenj za sočutno
uporabo zdravil, in imetniki dovoljenj iz prve, druge, tretje,
četrte in pete alineje tretjega odstavka 20. člena tega zakona
za vsako serijo cepiv, serumov in krvnih izdelkov človeškega
izvora ter imunoloških zdravil za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih diagnosticiranju stanja imunosti,
– kontrola kakovosti zdravil v okviru postopka za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom ali paralelno uvoženim
zdravilom, ki se izvede na zahtevo JAZMP.
(2) Za izvajanje redne in izredne kontrole kakovosti zdravil
imetnik dovoljenja iz prvega odstavka 20. člena tega zakona
zagotovi potrebno dokumentacijo in referenčne materiale v
30 dneh od prejema zahteve NLZOH, razen če JAZMP ne
določi drugače.
155. člen
(izvid o kontroli kakovosti zdravila)
(1) NLZOH o izvedeni kontroli kakovosti zdravil izda izvid
o kontroli kakovosti zdravila in ga posreduje imetniku dovoljenja
za promet z zdravilom, imetniku dovoljenja za paralelni uvoz
zdravila, imetniku začasnega dovoljenja za promet z zdravilom
oziroma predlagatelju kontrole kakovosti zdravila in JAZMP.
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(2) Stroške uradne kontrole kakovosti zdravil nosi:
– pri redni kontroli kakovosti zdravil, imetnik dovoljenja
za promet z zdravilom oziroma imetnik dovoljenja za promet s
paralelno uvoženim zdravilom ali imetnik začasnega dovoljenja
za promet z zdravilom,
– pri izredni kontroli kakovosti zdravil za zdravila z dovoljenjem za promet, imetnik dovoljenja za promet oziroma
imetnik dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom,
za zdravila z začasnim dovoljenjem za promet pa imetnik začasnega dovoljenja za promet z zdravilom, če se izkaže, da
je kakovost zdravila neustrezna. Če je bila kontrola kakovosti
zdravila opravljena zaradi suma na ponarejenost zdravila, krije
stroške izredne kontrole kakovosti poslovni subjekt, ki je dal
zdravilo v promet. Če se izkaže, da je kakovost zdravila ustrezna ali da zdravilo ni ponarejeno, se stroški izredne kontrole
kakovosti poslovnemu subjektu vrnejo iz proračuna Republike
Slovenije,
– pri posebni kontroli kakovosti zdravil, predlagatelj posebne kontrole kakovosti iz tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena,
– pri kontroli kakovosti zdravil v okviru postopka za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom oziroma paralelno uvoženim zdravilom, predlagatelj iz 43. člena oziroma 117. člena
tega zakona.
(3) Podrobnejšo vsebino in roke uradne kontrole kakovosti zdravila, način vzorčenja in višino cen storitev iz prejšnjega
člena določi minister.
XVI. CENE ZDRAVIL
156. člen
(oblikovanje cen zdravil)
Cene zdravil se oblikujejo prosto po pogojih trga, razen v
primerih, določenih s tem zakonom.
157. člen
(posredovanje podatkov o prosto oblikovanih cenah zdravil)
(1) V interesu varovanja javnega zdravja lahko minister
oziroma minister, pristojen za veterinarstvo, določi zdravila ali
skupine zdravil, ki niso financirana iz javnih sredstev in se cene
teh zdravil oblikujejo prosto po pogojih trga, za katera morajo
poslovni subjekti, ki sodelujejo v prometu z zdravili, JAZMP
posredovati podatke o nabavnih in prodajnih cenah teh zdravil
ter o količini prodanih zdravil v določenem časovnem obdobju.
(2) Zavezanci za sporočanje podatkov o cenah zdravil so
poslovni subjekti, ki so imetniki dovoljenja iz prvega ali drugega odstavka ali tretje alineje tretjega odstavka 20. člena tega
zakona, imetniki dovoljenja za dejavnost prometa z zdravili
na debelo in lekarne ter specializirane prodajalne za zdravila.
(3) Podrobnejše zahteve za sporočanje podatkov za namen iz prvega odstavka tega člena, elemente cen, ki se sporočajo, zdravila oziroma skupine zdravil, katerih cene se sporočajo, način poročanja JAZMP ministrstvu, pristojnemu za zdravje,
o prejetih podatkih in objavo veljavnih cen določi minister.
158. člen
(določanje cen zdravil)
(1) Zdravilom za uporabo v humani medicini, ki so lahko v
prometu v skladu s prvim ali drugim odstavkom ali tretjo alinejo
tretjega odstavka 20. člena tega zakona ter so financirana iz
javnih sredstev oziroma so namenjena za financiranje iz javnih
sredstev, JAZMP na podlagi vloge določi najvišjo dovoljeno
ceno.
(2) Zdravilom iz prejšnjega odstavka lahko na podlagi
vloge za zvišanje najvišje dovoljene cene, mnenja komisije iz
četrte alineje petega odstavka 4. člena tega zakona ter ugotovljenega javnega interesa na področju zdravja in ekonomskih
utemeljitev o tveganju, ki bi nastalo zaradi motene preskrbe z
zdravili, oziroma o dokazljivih, neizogibnih in nesorazmernih
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stroških, ki bi nastali izključno zaradi izpolnjevanja obveznosti
javnih storitev, JAZMP določi izredno višjo dovoljeno ceno.
(3) Način, merila, obvezne sestavine vloge, stopnjo
prometa in postopek za določitev najvišje dovoljene cene
zdravil in izredne višje dovoljene cene zdravil ter način, merila, postopek in obdobje za spreminjanje najvišje dovoljene
cene zdravil določi minister.
(4) Cene zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki
so lahko v prometu v skladu s prvim ali drugim odstavkom
ali tretjo alinejo tretjega odstavka 20. člena tega zakona in
katerih raven lahko vpliva na zdravstveno varstvo živali in s
tem ogrožanje zdravja ljudi, se izjemoma (npr. ob epizootijah, epidemijah povezanih z epizootijami, zoonozah, pri boleznih, ki se zatirajo po predpisih, ki urejajo veterinarstvo, pri
nesorazmernem vplivu cen zdravil na ceno hrane) oblikujejo
oziroma določajo na način in na ravni prometa z zdravilom,
ki ju določi minister, pristojen za veterinarstvo.
159. člen
(cene zdravil, nižje od njihovih najvišjih dovoljenih cen
in od njihovih izrednih višjih dovoljenih cen)
(1) Cene zdravil so lahko nižje od njihovih najvišjih dovoljenih cen oziroma izrednih višjih dovoljenih cen na podlagi
sklenjenega dogovora med imetniki dovoljenja iz prvega
odstavka prejšnjega člena ali veletrgovci ter:
– nosilci zdravstvenega zavarovanja, ki poravnavajo
stroške izdanih zdravil,
– izvajalci zdravstvene dejavnosti, financirane iz javnih
sredstev, v postopkih javnega naročanja,
– izvajalci lekarniške dejavnosti, financirane iz javnih
sredstev, v postopkih javnega naročanja,
– poslovnimi subjekti, v katerih se za njihove varovance
oziroma varovanke izvajajo zdravstvene storitve v programih
socialnega varstva,
– Slovensko vojsko za namen podpore zdravstvene
oskrbe njenih pripadnikov ali
– nosilci sistemskih pristojnosti na področju javnega
zdravja in državnih blagovnih rezerv.
(2) Imetniki dovoljenja iz 20. člena tega zakona, ki so
osebe javnega prava, ustanovljene v Republiki Sloveniji,
pri oblikovanju cen za zdravila iz prejšnjega odstavka upoštevajo izhodišča, ki temeljijo na stroškovno utemeljenem
oblikovanju cen. S tako oblikovanimi cenami, za katere predhodno pridobijo soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje,
sklepajo dogovore s subjekti iz prejšnjega odstavka.
160. člen
(obvezni popusti)
(1) Kadar je to v javnem interesu za ohranitev vzdržnosti financiranja zdravil iz javnih sredstev ali v primerih odsotnosti ali neustreznosti konkurence na trgu zdravil, lahko minister z odredbo določi obvezni popust imetnikom dovoljenj
iz prvega in drugega odstavka 20. člena tega zakona, razen
imetnikom dovoljenja za sočutno uporabo zdravila. Obvezni
popust se določi za enega ali več elementov najvišje dovoljene cene zdravila.
(2) Obvezni popust iz prejšnjega odstavka se določi le
za zdravila, ki so financirana iz javnih sredstev:
1. če niso na seznamu esencialnih zdravil ali nujno
potrebnih zdravil iz 17. člena tega zakona,
2. za katera je bila dana pobuda s strani enega ali več
poslovnih subjektov iz prvega odstavka prejšnjega člena za
sklenitev dogovora, s katerim bi bila dosežena nižja cena
zdravila iz prvega odstavka prejšnjega člena za poslovne
subjekte:
– katerih skupna vrednost nabav zadevnega zdravila
oziroma vrednost zadevnega zdravila, ki je bila osnova za
kritje stroškov v programih zdravstvenega zavarovanja v
preteklem koledarskem letu, ali
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– katerih skupna vrednost izraženih potreb po nabavah
zadevnega zdravila v tekočem koledarskem letu
predstavlja najmanj tri četrtine vrednosti prodaje zadevnega
zdravila v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu
oziroma izraženih potreb po zadevnem zdravilu v tekočem letu,
in dogovor ni bil sklenjen,
3. ki niso na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil z
najvišjo priznano vrednostjo, ali
4. ki nimajo določene izredne višje dovoljene cene.
(3) Obvezni popust se vsakokrat določi za obdobje največ
12 mesecev.
161. člen
(postopek za določitev cene zdravila)
(1) Postopek za določitev najvišje dovoljene cene zdravila
iz prvega odstavka 158. člena tega zakona oziroma določitev
izredne višje dovoljene cene zdravila iz drugega odstavka
158. člena tega zakona, se pri JAZMP začne na podlagi vloge
imetnika dovoljenja iz prvega ali drugega odstavka ali tretje
alineje tretjega odstavka 20. člena tega zakona.
(2) JAZMP določi najvišjo dovoljeno ceno zdravila v
90 dneh od dneva prejema popolne vloge.
(3) JAZMP določi izredno višjo dovoljeno ceno zdravila
v 90 dneh od dneva prejema popolne vloge. Ta rok se lahko
podaljša največ enkrat za 60 dni zaradi preobremenjenosti s
številom vlog za določitev izredne višje dovoljene cene.
(4) JAZMP lahko v postopku določanja cene iz prvega
odstavka tega člena od vlagatelja zahteva dodatne podatke
oziroma dokumentacijo v skladu s šestim odstavkom 3. člena
tega zakona.
(5) Rok iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne teče
v času od dneva vročitve poziva za izjasnitev glede predvidene
določitve najvišje dovoljene cene oziroma izredne višje dovoljene cene zdravila do prejema odziva imetnika dovoljenja iz
prvega ali drugega odstavka ali tretje alineje tretjega odstavka
20. člena tega zakona. Rok za odziv, ki ga določi JAZMP, ne
sme biti krajši od 15 dni.
(6) Če JAZMP ne določi cene v rokih iz drugega in tretjega
odstavka tega člena, se šteje, da je vlogi ugodeno in vlagatelj
lahko trži zdravilo po ceni, ki je bila predlagana v vlogi.
(7) Pritožba zoper odločbo iz drugega in tretjega odstavka
tega člena ne zadrži izvršitve odločbe.
162. člen
(odstop od ukrepa kontrole cen zdravil)
(1) Ne glede na zakon, ki ureja kontrolo cen, lahko imetnik
dovoljenja iz prvega ali drugega odstavka ali tretje alineje tretjega odstavka 20. člena tega zakona vloži pri Vladi Republike
Slovenije predlog za odstop od ukrepa kontrole cen, ki ga je
Vlada Republike Slovenije uvedla na podlagi zakona, ki ureja
kontrolo cen. Predlog mora vsebovati razloge, zaradi katerih
se predlaga odstop. Vlada Republike Slovenije obrazložen
predlog posreduje v mnenje ministrstvu, pristojnemu za kontrolo cen.
(2) Ministrstvo, pristojno za kontrolo cen, lahko od predlagatelja v 15 dneh od prejema predloga, ki ga je prejelo od Vlade
Republike Slovenije, zahteva dodatne podatke in obrazložitve,
ki jih predlagatelj mora predložiti v 30 dneh.
(3) Ministrstvo, pristojno za kontrolo cen, pri pripravi mnenja o utemeljenosti predloga iz prvega odstavka tega člena
smiselno uporablja določila predpisov, ki urejajo kontrolo cen.
(4) Mnenje o utemeljenosti predloga iz prvega odstavka
tega člena ministrstvo, pristojno za kontrolo cen, posreduje
Vladi Republike Slovenije v 15 dneh od prejema predloga za
odstop ali dopolnjenega predloga iz drugega odstavka tega
člena, Vlada Republike Slovenije pa nato najkasneje v 75 dneh
odloči o predlogu in z odločitvijo seznani predlagatelja.
(5) V primeru velikega števila predlogov za odstop iz tega
člena, se rok za pripravo mnenja iz četrtega odstavka tega čle-
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na lahko enkrat podaljša za 60 dni, o čemer Vlada Republike
Slovenije obvesti predlagatelja pred iztekom prvotnega roka.
163. člen
(obveznost uporabe veljavne cene)
(1) Poslovni subjekti, ki kupujejo in prodajajo oziroma
izdajajo zdravila, uporabljajo veljavno ceno zdravila.
(2) Veljavna cena zdravila za uporabo v humani medicini
po tem zakonu je lahko:
– izredna višja dovoljena cena zdravila,
– najvišja dovoljena cena zdravila,
– nižja cena zdravila od najvišje dovoljene na podlagi
dogovora iz prvega odstavka 159. člena tega zakona,
– cena iz drugega odstavka 159. člena tega zakona,
– najvišja dovoljena cena z obveznim popustom iz
160. člena tega zakona ali
– cena zdravila, ki je oblikovana prosto po pogojih trga
za zdravila, ki niso financirana iz javnih sredstev oziroma niso
namenjena za financiranje iz javnih sredstev.
(3) Cene iz prve do pete alineje prejšnjega odstavka so
najvišje cene zdravil, pri čemer poslovni subjekti ne smejo
prodajati zdravila nad to ceno, lahko pa pod njo.
(4) Če poslovni subjekti cene iz prve do pete alineje drugega odstavka tega člena v času njihove veljavnosti znižajo, se
te znižane cene štejejo kot veljavne cene zdravil, če je JAZMP
o tem prejela obvestilo, ter ceno evidentirala in objavila na svoji
spletni strani.
(5) Poslovni subjekti, ki oblikujejo veljavno znižano ceno
zdravila v skladu z določbami prejšnjega odstavka, prodajajo
zdravila, ki so financirana iz javnih sredstev oziroma so namenjena za financiranje iz javnih sredstev, v obdobju do njenega
preklica s strani poslovnega subjekta, ki ga JAZMP evidentira
in objavi na svoji spletni strani v petih delovnih dneh po prejemu
preklica.
(6) Poslovni subjekt, ki prodaja oziroma izdaja zdravila,
uporablja za zdravilo, ki se financira iz javnih sredstev, tisto
veljavno ceno zdravila, ki je za zadevni poslovni subjekt iz
druge do šeste alineje prvega odstavka 159. člena tega zakona
stroškovno najugodnejša.
(7) Za namen spremljanja cen zdravil se vzpostavi centralna baza zdravil kot elektronska zbirka podatkov, katere
upravljavec je nosilec OZZ. V njej se vodijo naslednji podatki
o zdravilih:
– iz 1. do 4. točke 187. člena tega zakona;
– o cenah zdravil in začetku veljavnosti cen zdravil iz
prve do pete alineje drugega odstavka in četrtega odstavka
tega člena, o preklicu cene iz petega odstavka tega člena ter
cen zdravil, določenih na podlagi zakona, ki ureja kontrolo cen;
– o najvišjih priznanih vrednostih zdravil, ki jih določi
nosilec OZZ;
– o financiranju zdravil iz javnih sredstev;
– o prisotnosti zdravila na trgu.
(8) Podatke iz prejšnjega odstavka posredujejo v centralno bazo zdravil na podlagi računalniške izmenjave podatkov:
– JAZMP – za podatke o zdravilih iz prve alinee prejšnjega odstavka, podatke o cenah zdravil iz prve in druge
alinee drugega odstavka in četrtega odstavka tega člena ter za
podatke o prisotnosti zdravil na trgu iz pete alinee prejšnjega
odstavka;
– subjekti iz prve do šeste alinee prvega odstavka
159. člena tega zakona – za podatke o cenah zdravil iz tretje
alinee drugega odstavka tega člena;
– imetniki dovoljenja iz drugega odstavka 159. člena tega
zakona – za podatke o cenah zdravil iz četrte alinee drugega
odstavka tega člena;
– nosilec OZZ – za najvišje priznane vrednosti zdravil iz
tretje alinee in za podatke o financiranju zdravil iz javnih sredstev iz četrte alinee prejšnjega odstavka;
– ministrstvo, pristojno za zdravje – za podatke o cenah
zdravil iz pete alinee drugega odstavka tega člena;
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– ministrstvo, pristojno za kontrolo cen – za podatke o cenah zdravil, določene na podlagi zakona, ki ureja kontrolo cen.
(9) Zavezanci iz prejšnjega odstavka posredujejo podatek
o ceni zdravila ter začetku in prenehanju njene veljavnosti v
centralno bazo zdravil najpozneje dva delovna dneva pred začetkom oziroma prenehanjem veljavnosti cene zdravila, druge
podatke iz prejšnjega odstavka pa v osmih dneh od njihovega
nastanka.
(10) Način posredovanja podatkov iz osmega in devetega odstavka tega zakona in dostopa do teh podatkov določi
minister.
164. člen
(obveznost sporočanja podatkov o ceni zdravila)
Poslovni subjekti, ki imajo dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili na drobno in prometa z zdravili na debelo oziroma ustrezno potrdilo o priglasitvi iz tretjega odstavka 105. člena
tega zakona, JAZMP sporočijo vse podatke o cenah zdravil na
način, določen s tem zakonom, za zdravila za uporabo v veterinarski medicini pa tudi organu, pristojnemu za veterinarstvo.
XVII. INŠPEKCIJSKI NADZOR
165. člen
(pristojnosti pri nadzoru nad izvajanjem tega zakona)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in
na njegovi podlagi sprejetih predpisov opravljajo farmacevtski
inšpektorji, uradni veterinarji in organi, pristojni za carinske
zadeve.
(2) Naloge inšpekcijskega nadzora v mejah pristojnosti
JAZMP opravljajo farmacevtski inšpektorji.
(3) Uradni veterinarji izvajajo inšpekcijski nadzor nad določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov,
ki se nanašajo na uporabo zdravil in z uporabo povezano sledljivostjo zdravil v veterinarski medicini.
(4) Nadzor nad uvozom zdravil opravlja organ, pristojen
za carinske zadeve, pri čemer mu JAZMP in uradni veterinarji
zagotavljajo strokovno podporo.
166. člen
(pristojnosti farmacevtskih inšpektorjev)
(1) Poleg nalog iz prejšnjega člena farmacevtski inšpektorji opravljajo tudi naloge inšpekcijskega nadzora na podlagi:
– zakona, ki ureja medicinske pripomočke,
– zakona, ki ureja preskrbo s krvjo,
– zakona, ki ureja kakovost in varnost človeških tkiv in
celic, namenjenih za zdravljenje in
– zakona, ki ureja proizvodnjo in promet s prepovedanimi
drogami v delu, ki se nanaša na prepovedane droge skupine
II in III, ki so zdravila.
(2) Za določitev položaja, pravic, dolžnosti, pooblastil, postopka in ukrepov pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora
farmacevtskih inšpektorjev se uporabljajo določbe zakona, ki
ureja inšpekcijski nadzor, razen če je s tem zakonom oziroma
predpisi Evropske unije določeno drugače.
167. člen
(farmacevtski inšpektor)
(1) Za farmacevtskega inšpektorja je lahko imenovana
oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje inšpekcijskega nadzora, določene v zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(2) Za posamezna področja nadzora mora imeti farmacevtski inšpektor v skladu s posebnimi predpisi dodatna strokovna znanja, ki jih določi minister.
(3) Farmacevtski inšpektorji so pri opravljanju nalog v
skladu s pooblastili samostojni ter jih opravljajo v okviru in na
podlagi ustave in zakonov.
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(4) Farmacevtski inšpektor se stalno strokovno usposablja in izpopolnjuje po programu, ki ga določi direktor JAZMP,
v obsegu kot je določeno za posamezna področja nadzora.
(5) Farmacevtski inšpektor podpiše izjavo o morebitni
finančni ali drugi povezanosti oziroma nepovezanosti s poslovnimi subjekti, ki so predmet inšpekcijskih nadzorov, kar
se upošteva pri razporejanju nalog farmacevtskih inšpektorjev
za opravljanje posameznih inšpekcijskih nadzorov v skladu z
internim aktom, ki ga sprejme direktor JAZMP.
(6) Če farmacevtski inšpektor odkloni podpis izjave iz prejšnjega odstavka, se ga lahko razporedi na druga sistemizirana
dela in naloge JAZMP.
168. člen
(imenovanje v strokovno komisijo)
Farmacevtski inšpektorji so lahko imenovani v strokovno
komisijo iz osmega odstavka 4. člena tega zakona.
169. člen
(preverjanje izpolnjevanja pogojev dobrih praks v tujini)
(1) Na podlagi sodelovanja med državami članicami
Evropske unije, zahteve pristojnega organa države članice
Evropske unije, Evropske agencije za zdravila ali Evropske
komisije, zaprosila pristojnega organa ali poslovnega subjekta
iz Evropske unije ali tretje države, farmacevtski inšpektorji v
skladu z Uredbo 726/2004/ES, Direktivo 2001/83/ES, Direktivo
2001/82/ES, Direktivo 2001/20/ES, Direktivo 2005/28/ES in v
skladu z Zbirko postopkov Evropske unije, opravljajo strokovne
naloge v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja dobrih proizvodnih
praks in dobrih distribucijskih praks za zdravila, učinkovine in
nekatere pomožne snovi ter dobre klinične in farmakovigilančne prakse pri poslovnem subjektu s sedežem v katerikoli državi
članici Evropske unije ali v tretji državi.
(2) O rezultatih preverjanja iz prejšnjega odstavka farmacevtski inšpektor izda potrdilo o dobri proizvodni oziroma distribucijski praksi, če poslovni subjekt izvaja načela in smernice
dobre proizvodne prakse ali dobre distribucijske prakse.
170. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzora)
(1) Farmacevtski inšpektorji opravljajo inšpekcijski nadzor
s področja pristojnosti v Republiki Sloveniji kot redni, izredni in
ponovni nadzor, ki so lahko tudi nenapovedani.
(2) Redni inšpekcijski nadzor opravi farmacevtski inšpektor po uradni dolžnosti ali na predlog poslovnega subjekta.
Pogostnost rednih inšpekcijskih nadzorov se določi glede na
oceno tveganja in v skladu z zahtevami predpisov za posamezno področje nadzora.
(3) Izredni inšpekcijski nadzor se opravi na podlagi utemeljenega suma o neupoštevanju zahtev iz predpisov ali ocene
tveganja v posamezni zadevi, če tako odloči JAZMP, ali na
podlagi zahteve organov, pristojnih za zdravila držav članic
Evropske unije ali pristojnih organov Evropske unije.
(4) Ponovni inšpekcijski nadzor se lahko opravi po preteku
roka, določenega za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v
okviru rednega ali izrednega inšpekcijskega nadzora ter izvršitev naloženih ukrepov in nalog.
(5) O načrtovanih in izvedenih inšpekcijskih nadzorih farmacevtski inšpektorji izmenjujejo informacije z organi, pristojnimi za zdravila držav članic Evropske unije in pristojnimi organi
Evropske unije.
(6) Farmacevtskega inšpektorja na inšpekcijskem nadzoru lahko spremlja tudi drugi zaposleni v JAZMP ali zunanji
strokovnjak z zadevnega področja.
(7) Farmacevtski inšpektor sestavi zapisnik o izvedenem
inšpekcijskem nadzoru in ga vroči pregledanemu poslovnemu
subjektu najpozneje v 30 dneh od opravljenega inšpekcijskega
nadzora. Zapisnik na področju nadzora dobrih proizvodnih in
distribucijskih praks se pripravi v obliki, kot je določen v Zbirki
postopkov Evropske unije.
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171. člen
(izvajanje inšpekcijskih nadzorov na področju nerutinsko
pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje)
Farmacevtski inšpektorji opravljajo inšpekcijski nadzor iz
prejšnjega člena tudi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in
veterinarske dejavnosti, ki naročajo in uporabljajo nerutinsko
pripravljena zdravila za napredno zdravljenje.
172. člen
(medsebojno priznavanje listin o inšpekcijskih nadzorih)
Listine o inšpekcijskih nadzorih, ki jih izdajo pristojni
organi držav članic Evropske unije ali držav, ki so z Evropsko
unijo sklenile sporazum o medsebojnem priznavanju listin za
področje zdravil, se medsebojno priznavajo.
173. člen
(ukrepi farmacevtskih inšpektorjev na področju zdravil)
(1) Farmacevtski inšpektorji, ki pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovijo kršitve določb tega zakona in
na njegovi podlagi sprejetih predpisov, imajo poleg pravic in
dolžnosti, določenih v zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor,
tudi pravico in dolžnost:
– prepovedati opravljanje dejavnosti zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev;
– prepovedati promet ali odrediti uničenje ali odpoklic
določenih serij zdravil iz prometa, če ugotovijo, da:
a) je zdravilo v predpisanih pogojih uporabe škodljivo,
b) zdravilo nima terapevtskega učinka,
c) razmerje med koristmi in tveganji ni ugodno v predpisanih pogojih uporabe,
d) kakovost in količinska sestava zdravila ne ustreza
deklarirani,
e) če ni bilo opravljeno preskušanje zdravila ali sestavin
ter preskušanje vmesnih faz proizvodnega procesa ali če niso
bile izpolnjene nekatere druge zahteve ali obveznosti v zvezi
z izdanim dovoljenjem za promet z zdravilom,
f) je zdravilo ponarejeno,
g) zdravilo po določbah tega zakona ne sme biti v prometu;
– obvestiti vse države članice Evropske unije, poslovne
subjekte v dobavni verigi in javnost, če se za zadevno zdravilo
domneva, da predstavlja resno tveganje za javno zdravje;
– prepovedati vnos oziroma uvoz zdravila, ki nima ustreznega dovoljenja JAZMP;
– odrediti odstranitev ali uničenje materiala, uporabljenega za nedovoljeno oglaševanje zdravil;
– prepovedati oglaševanje in obveščanje, ki je v nasprotju z določbami tega zakona;
– odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, potrebna za
izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi sprejetih predpisov;
– obvestiti druge države članice Evropske unije, Evropsko komisijo in EMA o rezultatih inšpekcijskega nadzora na
področju farmakovigilance in predlaganimi ukrepi.
(2) Pritožba zoper ukrepe iz prejšnjega odstavka, ki jih
odredi farmacevtski inšpektor v upravnem postopku, ne zadrži
njihove izvršitve.
(3) Farmacevtski inšpektor, ki pri svojem delu ugotovi
kršitve s področja uporabe zdravil v veterinarski medicini,
o tem nemudoma obvesti organ, pristojen za veterinarstvo.
174. člen
(pristojnosti farmacevtskih inšpektorjev na področju
nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje)
Za zagotovitev izpolnjevanja zahtev iz tega zakona farmacevtski inšpektorji izvajajo redne, izredne in ponovne nadzore tudi pri zdravnikih in veterinarjih, ki naročajo in uporabljajo nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje.
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(odvzem vzorcev zdravil v prometu)
Jemanje vzorcev za kontrolo kakovosti zdravil v prometu izvajajo pooblaščene osebe NLZOH.
176. člen
(pristojnosti farmacevtskih inšpektorjev
na področju cen zdravil)
(1) Če udeleženci v prometu z zdravilom niso upoštevali veljavne cene, jim farmacevtski inšpektor z odločbo
naloži, da:
– upoštevajo veljavno ceno zdravila;
– plačniku vrnejo neupravičeno pridobljeno razliko v
ceni s pripadajočimi obrestmi.
(2) Če udeleženec v prometu z zdravilom ni upošteval
cene zdravila, določene v skladu s tem zakonom in predpisi iz 158. in 160. člena tega zakona, in je zaračunaval
plačnikom previsoke cene zdravil, mora v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe farmacevtskega inšpektorja razliko v
ceni s pripadajočimi obrestmi brez posebnega poziva vrniti
plačnikom.
(3) Obresti po tem členu so enake zamudnim obrestim
pri gospodarskih poslih po obligacijskem pravu.
(4) Farmacevtski inšpektor o svoji odločitvi pri zdravilih
za uporabo v veterinarski medicini seznani organ, pristojen
za veterinarstvo.
177. člen
(obveznost preskrbe trga po odločbi
farmacevtskega inšpektorja)
(1) Če zaradi določitve cene zdravila v skladu s tem
zakonom in predpisi iz 158. in 160. člena tega zakona
udeleženci v prometu s tem zdravilom na lastno pobudo
ne začnejo prodajati ali prenehajo prodajati zdravilo in če
bi to resno ogrozilo preskrbo prebivalstva z zdravili, lahko
farmacevtski inšpektor v odločbi iz prvega odstavka prejšnjega člena udeležencem v prometu z zdravili naloži, da
nemudoma začnejo oziroma nadaljujejo prodajati zdravilo in
pri tem upoštevajo cene zdravila, določene v skladu s tem
zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi iz 158. in
160. člena tega zakona.
(2) Farmacevtski inšpektor v odločbi določi rok, do katerega velja obveznost udeležencev v prometu z zdravilom
iz prejšnjega odstavka, vendar ta obveznost ne sme trajati
dlje kot tri mesece po pravnomočnosti odločbe.
178. člen
(izvršitev odločb)
Pritožba zoper odločbo iz 177. člena tega zakona ne
zadrži izvršitve odločb, razen glede obveznosti vračila preveč plačanih zneskov na podlagi drugega odstavka navedenega člena.
179. člen
(pristojnosti uradnih veterinarjev)
Uradni veterinar ima poleg pravic in nalog, določenih v
zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor, tudi:
– pravico in dolžnost voditi prekrškovni postopek in
izreči sankcije za prekršek,
– odrediti pravni oziroma fizični osebi, da uskladi svoje
poslovanje z določbami tega zakona in na njegovi podlagi
sprejetimi predpisi,
– odrediti prepoved uporabe zdravil in učinkovin za
zdravljenje živali, ki niso v skladu s tem zakonom,
– odvzeti lastniku oziroma skrbniku živali zdravila, ki
niso v skladu s tem zakonom,
– odrediti lastniku oziroma skrbniku živali na njegove
stroške uničenje zdravil, ki niso v skladu s tem zakonom.
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XVIII. JAVNA AGENCIJA ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE
PRIPOMOČKE
180. člen
(delovanje in nadzor)
(1) JAZMP je pravna oseba javnega prava.
(2) Ustanovitelj JAZMP je Republika Slovenija. Pravice
ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije.
(3) Pri izvajanju nalog je JAZMP samostojna.
(4) Nadzor nad delom JAZMP opravlja ministrstvo, pristojno za zdravje.
(5) Za JAZMP se uporabljajo določbe zakona, ki ureja
javne agencije, razen če ta zakon ne določa drugače.
181. člen
(upravljanje s kadri)
(1) JAZMP v programu dela in finančnem načrtu določi
kadrovski načrt v soglasju z ministrstvom.
(2) Program dela in finančni načrt JAZMP sprejme svet
JAZMP in ga posreduje v soglasje ustanovitelju.
(3) Za plače zaposlenih v JAZMP velja zakon, ki ureja
sistem plač v javnem sektorju.
182. člen
(naloge JAZMP)
(1) JAZMP opravlja naslednje naloge na področju zdravil:
– upravne in strokovne naloge na področju dovoljenj za
promet z zdravili v nacionalnih in mednarodnih postopkih vrednotenja kakovosti, varnosti in učinkovitosti ter razmerja med
koristjo in tveganjem pri uporabi zdravil;
– upravne, strokovne in nadzorstvene naloge na področju
kliničnih preskušanj zdravil;
– naloge v sistemu farmakovigilance za upravljanje in
zmanjševanje tveganja, povezanega z zdravili, obveščanje
javnosti, vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala o varnosti zdravil ter sodelovanje v farmakovigilančnih dejavnostih
Evropske unije;
– strokovne naloge in sodelovanje pri delitvi dela med
državami članicami Evropske unije na področju normativnega
urejanja zdravil;
– strokovne naloge pri delu odborov in delovnih skupin
EMA, drugih institucij in vključevanje v mednarodne iniciative v
skladu s sistemskimi usmeritvami Republike Slovenije;
– upravne in strokovne naloge razvrščanja izdelkov, za
katere obstaja dvom, ali se razvrščajo med zdravila ali v druge
skupine izdelkov;
– upravne in strokovne naloge pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev ter načel smernic dobre proizvodne prakse na
področju zdravil, učinkovin in pomožnih snovi;
– upravne in strokovne naloge pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev in načel dobre distribucijske prakse na področju
zdravil in učinkovin;
– upravne in strokovne naloge pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev in načel dobre klinične prakse v kliničnem
preskušanju zdravil;
– upravne in strokovne naloge pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev in načel dobre farmakovigilančne prakse;
– upravne in strokovne naloge pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti priprave nerutinsko
pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje;
– nadzor nad zdravili, učinkovinami in pomožnimi snovmi
na področju zdravil za uporabo v humani medicini in nerutinsko
pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje;
– upravne, nadzorstvene in strokovne naloge na področju obravnave posamičnih odstopov od pogojev dovoljenja za
promet z zdravilom;
– nadzorstvene naloge na področju zdravil za uporabo v
veterinarski medicini, razen z veterinarsko stroko povezanega
določanja doktrinarnih rešitev na ravni varne uporabe zdravil
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v veterinarski medicini in nadzora nad uporabo in z uporabo
povezano sledljivostjo zdravil v veterinarski medicini;
– upravne in strokovne naloge na področju cen zdravil in
nadzor nad cenami zdravil;
– upravne, strokovne in nadzorstvene naloge pri spremljanju prisotnosti zdravil na trgu, dodeljevanja nacionalnega
identifikatorja zdravil;
– upravne in strokovne naloge na področju zdravil, ki v
Republiki Sloveniji nimajo
– dovoljenja za promet;
– upravne in strokovne naloge na področju esencialnih
zdravil in nujno potrebnih zdravil;
– upravne in strokovne naloge na področju donacij zdravil;
– upravne in strokovne naloge na področju medsebojno
zamenljivih zdravil;
– upravne in strokovne naloge na področju vrednotenja
zdravstvenih tehnologij;
– naloge na področju farmakoepidemiološkega in farmakoekonomskega spremljanja trga zdravil ter pripadajočih
metodologij, evidenc in analiz porabe in uporabe zdravil;
– strokovna podpora nalogam uradnega kontrolnega laboratorija;
– naloge in ukrepi na področju ponarejenih zdravil;
– zasnova, izdelava in vodenje uradnih evidenc na področju zdravil, učinkovin in pomožnih snovi, ki obsegajo izdelke in
poslovne subjekte;
– sodelovanje pri izdelavi Evropske farmakopeje in priprava Nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji;
– zagotavljanje prevoda ATC klasifikacije zdravil Svetovne
zdravstvene organizacije, spletna objava vrednosti definiranih
dnevnih odmerkov za zdravila, ki so v prometu v Republiki Sloveniji in enotno nacionalno poimenovanje zdravilnih učinkovin;
– sodelovanje z organi, pristojnimi za zdravila držav članic
Evropske unije na področju normativnega urejanja zdravil in
urejanja cen zdravil;
– sodelovanje z uradnim kontrolnim laboratorijem pri njegovem vključevanju v Evropsko mrežo kontrolnih laboratorijev
pri EDQM;
– druge naloge na področju zdravil za uporabo v humani
in veterinarski medicini.
(2) JAZMP opravlja tudi naslednje naloge:
– sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih aktov
s področja pristojnosti JAZMP;
– vodenje uradnih evidenc na podlagi tega zakona;
– naloge vzpostavljanja in vzdrževanja informacijskega
sistema v okviru uradnih evidenc;
– naloge vzpostavljanja mednarodno prepoznavnega sistema kakovosti poslovanja v okviru dobre prakse normativnega
urejanja na področju zdravil;
– strokovna podpora pri uveljavljanju sistemskih usmeritev na področju zdravil;
– naloge, ki vključujejo sodelovanje z drugimi upravnimi,
strokovnimi in znanstvenimi institucijami na področjih pristojnosti doma in v tujini in
– druge naloge v okviru svoje pristojnosti.
(3) Poleg nalog iz prvega in drugega odstavka tega člena
JAZMP opravlja tudi naloge na področju medicinskih pripomočkov, krvi in krvnih pripravkov, kakovosti in varnosti človeških tkiv
in celic, namenjenih za zdravljenje ter proizvodnje in prometa s
prepovedanimi drogami skupin II. in III., v skladu s posebnimi
predpisi.
183. člen
(viri financiranja JAZMP)
(1) Viri financiranja JAZMP so:
– pristojbine,
– sredstva iz proračuna Republike Slovenije,
– plačila za druge storitve,
– drugi prihodki.
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(2) Plače, stroške materiala in storitev ter stroške investicij
za tista delovna mesta v okviru JAZMP, ki so potrebna za izvajanje nalog in storitev na posameznih področij pristojnosti, za
izvajanje katerih ta zakon ali drugi predpisi Republike Slovenije
oziroma Evropske unije ne dopuščajo zaračunavanja pristojbin,
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije.
(3) Minister in minister, pristojen za veterinarstvo določita
vrsto in obseg nalog in programov JAZMP, ki se financirajo iz
sredstev proračuna Republike Slovenije.
184. člen
(organi JAZMP)
(1) Organa JAZMP sta direktor in svet JAZMP.
(2) Sestavo in število članov sveta določi ustanovitelj v
ustanovitvenem aktu.
(3) Direktor ali član sveta JAZMP ne sme biti zaposlen
ali opravljati kakršnegakoli dela v organizacijah, ki opravljajo
katero od pridobitnih dejavnosti s področja zdravil in medicinskih pripomočkov, in ne sme imeti nobene funkcije v takih
organizacijah.
(4) Poleg razlogov, določenih v zakonu, ki ureja javne
agencije, Vlada Republike Slovenije razreši direktorja ali člana
sveta JAZMP, če:
– mu je odvzeta opravilna sposobnost ali postane zdravstveno nesposoben za opravljanje dela,
– nastopi razlog iz prejšnjega odstavka,
– je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na zaporno
kazen ali povzročitev gospodarske škode.
185. člen
(poročanje o delu JAZMP)
(1) JAZMP najmanj enkrat letno, najpozneje do 28. februarja za preteklo leto, predloži ustanovitelju letno poročilo.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka JAZMP objavi na
javnosti dostopen način. Pred objavo se iz poročila izločijo
osebni podatki in podatki, ki so poslovna skrivnost v skladu s
tem zakonom.
186. člen
(upravno odločanje in odločanje v postopkih o prekrških)
(1) JAZMP v skladu s tem zakonom v upravnih zadevah
odloča v upravnem postopku na prvi stopnji po zakonu, ki ureja
splošni upravni postopek, če ta zakon ne določa drugače.
(2) O pritožbah zoper odločbe JAZMP odloča ministrstvo,
pristojno za zdravje, razen o pritožbah zoper odločbe, za katere
je na podlagi tega zakona pristojen uradni veterinar, o katerih
odloča ministrstvo, pristojno za veterinarstvo.
(3) JAZMP je prekrškovni organ za področja v pristojnosti
farmacevtskega inšpektorja.
(4) Postopek o prekršku vodi in v njem odloča farmacevtski inšpektor, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške,
in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.
187. člen
(uradne evidence JAZMP)
JAZMP vodi uradne evidence za namene varovanja javnega zdravja:
1. podatkov o zdravilih iz dovoljenja za promet z zdravilom
(ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, razvrstitev zdravila
glede na predpisovanje in izdajanje, imetnik dovoljenja za promet, najvišja dovoljena cena in izredna višja dovoljena cena);
2. podatkov o zdravilih iz dovoljenja za promet s paralelno
uvoženim zdravilom (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, imetnik dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom, najvišja dovoljena cena in izredna višja dovoljena cena);
3. podatkov o zdravilih z začasnim dovoljenjem za promet
(ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, imetnik dovoljenja);
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4. podatkov o zdravilih z dovoljenjem za vnos oziroma
uvoz (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, količina, imetnik dovoljenja);
5. podatkov o zdravilih z dovoljenjem za sočutno uporabo
(ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, imetnik dovoljenja);
6. podatkov o doniranih zdravilih (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, količina, donator);
7. imetnikov dovoljenja za dejavnost proizvodnje zdravil
(ime in sedež, pravno organizacijska oblika, ime in priimek
usposobljene osebe, ki je odgovorna za sproščanje posamezne
serije zdravila);
8. imetnikov dovoljenja za dejavnost prometa z zdravilom
na debelo (ime in pravno organizacijska oblika, sedež, ime
in priimek usposobljene osebe, ki je odgovorna za sprejem,
shranjevanje in transport zdravil ter pregled dokumentacije);
9. imetnikov dovoljenja za dejavnost priprave nerutinsko
pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje (ime in sedež,
pravno organizacijska oblika, ime in priimek usposobljene osebe, ki je odgovorna za kakovost);
10. priglašenih tujih veletrgovcev (ime in pravno organizacijska oblika, sedež);
11. posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami (ime
poslovnega subjekta in sedež);
12. proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev učinkovin
(ime in pravno organizacijska oblika, sedež);
13. strokovnih sodelavcev za področje oglaševanja zdravil;
14. zdravnikov oziroma veterinarjev, ki naročajo in uporabljajo nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje
(ime, priimek, strokovni naziv, ime in naslov poslovnega subjekta, pri katerem opravljajo zdravstveno dejavnost);
15. imetnikov dovoljenja za dejavnost prometa z zdravilom na drobno (ime in pravno organizacijska oblika, sedež).
188. člen
(objavljanje publikacij)
JAZMP lahko objavlja strokovne in splošno informativne
publikacije s področja svojih pristojnosti.
189. člen
(pristojbine)
(1) Za stroške izvajanja upravnih nalog, ki so del javnega
pooblastila in jih izvaja JAZMP, plača predlagatelj pristojbine,
razen če zakon ne določa drugače.
(2) Imetniki dovoljenj za promet z zdravilom oziroma paralelno uvoženim zdravilom in imetniki dovoljenj za opravljanje
dejavnosti, ki jih izdaja JAZMP, plačujejo tudi letne pristojbine
za stroške spremljanja zdravila na trgu, ki se nanašajo na posamezno zdravilo glede na število farmacevtskih oblik.
190. člen
(tarifa)
Za stroške izvajanja strokovnih nalog in storitev s področja pristojnosti JAZMP, izda svet JAZMP tarifo, s katero določi
višino plačil zanje. Tarife in njene spremembe veljajo, ko da
nanje soglasje ustanovitelj.
XIX. KAZENSKE DOLOČBE
191. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 800 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
pravna oseba, če:
– izdaja galensko zdravilo dlje kot šest mesecev po prihodu na trg enakega ali primerljivega industrijsko proizvedenega
zdravil (tretji odstavek 8. člena tega zakona),
– pri uvozu in vnosu zdravil za osebno uporabo in uporabo pri svoji živali ravna v nasprotju s 16. členom tega zakona,
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– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena, točko
(d) drugega odstavka 23. člena, petim odstavkom 24. člena in
26. členom Uredbe 726/2004/ES,
– ne sporoči podatkov iz 24. člena tega zakona,
– ne sporoči podatkov o predpisovanju in obsegu uporabe zdravil (25. člen tega zakona),
– spodbuja uporabo zdravila in zamenjavo obstoječe
terapije brez drugega razloga (peti odstavek 40. člena tega
zakona),
– izvaja neintervencijsko preskušanje zdravila v nasprotju s šestim oziroma sedmim odstavkom 40. člena tega zakona,
– ne obvesti JAZMP o novih informacijah, ki bi lahko vplivale na oceno razmerja med koristjo in tveganjem v skladnu
s sedmim odstavkom 40. člena tega zakona,
– pacienta ali lastnika oziroma skrbnika živali ne seznani
s postopkom zdravljenja in tveganji, povezanimi z zdravljenjem z nerutinsko pripravljenim zdravilom za napredno zdravljenje ali ne hrani podpisane izjave (tretji odstavek 77. člena
tega zakona),
– pacientu ali lastniku oziroma skrbniku živali ne posreduje navodila za uporabo v skladu s četrtim odstavkom
77. člena tega zakona,
– ne sporoči spremembo podatkov kot določa tretji odstavek 78. člena tega zakona,
– ne obvesti JAZMP o spremembah, ki vplivajo na pogoje za izdajo dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih
zdravil za napredno zdravljenje kot določa prvi odstavek
85. člena tega zakona,
– pri JAZMP ne priglasi svoje dejavnosti v skladu s četrtim odstavkom 101. člena tega zakona,
– pri JAZMP ne priglasi opravljanja dejavnosti prometa
z zdravilom na debelo v Republiki Sloveniji v skladu s tretjim
odstavkom 105. člena tega zakona,
– pri JAZMP ne priglasi svoje dejavnosti v skladu s četrtim odstavkom 112. člena tega zakona,
– pri JAZMP ne priglasi svoje dejavnosti v skladu s četrtim odstavkom 121. člena tega zakona,
– pri JAZMP ne priglasi svoje dejavnosti v skladu s prvim
odstavkom 124. člena tega zakona,
– pred začetkom opravljanja oglaševanja zdravil pri
JAZMP ne priglasi strokovnih sodelavcev za vpis v register
strokovnih sodelavcev za oglaševanje zdravil (prvi odstavek
150. člena tega zakona),
– ne sporoči sprememb strokovnih sodelavcev za oglaševanje zdravil (tretji odstavek 150. člena tega zakona),
– ne zagotovi dokumentacije in referenčnih materialov
za izvajanje redne in izredne kontrole kakovosti zdravil v
skladu z drugim odstavkom 154. člena tega zakona,
– ne posreduje podatkov o nabavnih in prodajnih cenah
zdravil, ki niso financirana iz javnih sredstev in se cene teh
zdravil oblikujejo prosto po pogojih trga ter o količini prodanih zdravil v določenem časovnem obdobju (prvi odstavek
157. člena tega zakona),
– JAZMP ne sporoči vseh podatkov o cenah zdravil na
način, določen s tem zakonom, za zdravila za uporabo v veterinarski medicini pa tudi organu, pristojnemu za veterinarstvo
(164. člen tega zakona).
(2) Z globo od 500 do 3.000 eurov se kaznuje samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 100 do 500 eurov se kaznuje posameznik,
če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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192. člen
(hujši prekrški)
(1) Z globo od 8.000 do 120.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
– preseže izdelano količino na letni ravni 50.000 pakiranj
(prvi odstavek 8. člena tega zakona),
– galensko izdeluje zdravila v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena tega zakona,
– uporablja industrijsko proizvedena zdravila, intermediate, vmesne izdelke ali polizdelke za izdelavo galenskih zdravil v
nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena tega zakona,
– izdeluje galenska zdravila v večji količini brez predhodne odobritve JAZMP (peti odstavek 8. člena tega zakona),
– oglašuje ali da v promet izdelke kakorkoli predstavljene
z lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh
ali živalih, če po tem zakonu ne veljajo za zdravila (prvi odstavek 9. člena tega zakona),
– izdelke, ki po tem zakonu ne veljajo za zdravila, predstavlja pacientom ali kupcem z lastnostmi za zdravljenje in
preprečevanje bolezni (drugi odstavek 9. člena tega zakona),
– pri predpisovanju in izdajanju zdravil ne ravna v skladu
s 14. členom tega zakona,
– da v promet zdravilo iz 21. člena tega zakona,
– JAZMP ne obvesti o neustrezni kakovosti zdravila oziroma sumu na ponarejanje zdravila (23. člen tega zakona),
– nima sklenjene pogodbe s proizvajalcem v skladu z
drugim odstavkom 27. člena tega zakona,
– zdravilo ni proizvedeno in kontrolirano v skladu z
28. členom tega zakona,
– klinično preskuša nerutinsko pripravljeno zdravilo za
napredno zdravljenje (tretji odstavek 33. člena tega zakona),
– kliničnega preskušanja zdravil ne opravi v skladu s
34. in 35. členom tega zakona,
– ne zavaruje svoje odgovornosti za morebitno škodo,
nastalo s preskušanjem zdravila v skladu s 36. členom tega
zakona,
– JAZMP ne priglasi pomembnih sprememb pri kliničnih
preskušanjih, ki že potekajo (prvi odstavek 38. člena tega
zakona),
– ne priglasi neintervencijskega kliničnega preskušanja
JAZMP v skladu s prvim odstavkom 40. člena tega zakona,
– ne pripravi poročila JAZMP o poteku in rezultatih preskušanja v skladu s četrtim odstavkom 40. člena tega zakona,
– ne obvesti pacienta o vključitvi v neintervencijsko klinično preskušanje zdravila (peti odstavek 40. člena tega zakona),
– če da v promet generično zdravilo v nasprotju s 45. in
46. členom tega zakona,
– pogojev in obveznosti v zvezi z varnostjo zdravila ne
vključi v sistem obvladovanja tveganj (sedmi odstavek 58. člena
tega zakona),
– JAZMP ne sporoči novih podatkov oziroma vseh podatkov v skladu s prvim in drugim odstavkom 62. člena tega
zakona,
– odproda zdravila po spremembi ali izteku dovoljenja za
promet v nasprotju s 67. členom tega zakona,
– daje v promet zdravilo za napredno zdravljenje v nasprotju s prvim odstavkom 71. členom tega zakona,
– da v promet oziroma pripravi nerutinsko pripravljena
zdravila za napredno zdravljenje v nasprotju z 71. členom tega
zakona,
– ne izpolnjuje pogojev iz 72. člena tega zakona,
– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 74. člena
tega zakona,
– ne posreduje letnega poročila v skladu s 75. členom
tega zakona,
– iznaša in izvaža ter vnaša in uvaža nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje (76. člen tega zakona),
– nima zavarovane odgovornosti za morebitno škodo,
povzročeno pacientu ali živali (drugi odstavek 77. člena tega
zakona),
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– uporabi nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno
zdravljenje brez pridobitve in pregleda potrdila o skladnosti
(peti odstavek 77. člena tega zakona),
– nima vzpostavljenega sistema, ki za vsakega pacienta
oziroma žival in izdelek omogoča dovolj podatkov za sledljivost
ter ne spremlja poteka zdravljenja (šesti in sedmi odstavek
77. člena tega zakona),
– ni priglašen v register zdravnikov oziroma veterinarjev
(prvi odstavek 78. člena tega zakona),
– ne sporoči JAZMP spremembe podatkov v skladu s
tretjim odstavkom 78. člena tega zakona,
– ne označi ali opremi nerutinsko pripravljenega zdravila
za napredno zdravljenje z navodili za uporabo v skladu z
79. členom tega zakona,
– nima vzpostavljenega in ne vzdržuje sistema, ki zagotavlja sledljivost nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno
zdravljenje ter vhodnih snovi in surovin, vključno z materiali, v
skladu s prvim odstavkom 80. člena tega zakona,
– ne hrani oziroma zagotavlja podatkov o sledljivosti v
skladu z drugim in tretjim odstavkom 80. člena tega zakona,
– ne zagotavlja sistema sledljivosti nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje v skladu s četrtim odstavkom 80. člena tega zakona,
– ne obvesti JAZMP o domnevnih neželenih učinkih v
skladu s petim odstavkom 82. člena tega zakona,
– oglašuje nerutinsko pripravljena zdravila za napredno
zdravljenje, njegovo pripravo ali zdravljenje z njim (81. člen
tega zakona),
– nima vzpostavljenega sistema farmakovigilance v skladu s prvim odstavkom 82. člena tega zakona,
– nima odgovorne osebe za farmagovilanco v skladu z
drugim in tretjim odstavkom 82. člena tega zakona,
– na zahtevo JAZMP ne predloži načrta za obvladovanje
tveganj v skladu s četrtim odstavkom 82. člena tega zakona,
– če pripravlja nerutinsko pripravljeno zdravilo v nasprotju
s prvim odstavkom 83. člena tega zakona,
– če ne obvesti JAZMP o spremembah v skladu s prvim
odstavkom 85. člena tega zakona,
– zdravilo ni označeno in nima navodila za uporabo v
skladu s 87. členom tega zakona,
– zdravilo za uporabo v humani medicini nima pritrjenega
zaščitnega elementa za zdravilo v skladu z 88. členom tega
zakona,
– ne zagotovi pripomočka za odkrivanje posega v zunanjo
ovojnino (tretji odstavek 88. člena tega zakona),
– če zaščitni element na zdravilu delno ali v celoti odstrani ali prekrije v nasprotju s petim odstavkom 88. člena tega
zakona,
– proizvaja zdravila v nasprotju z dovoljenjem za promet
z zdravilom (90. člen tega zakona),
– ne izpolnjuje pogojev za proizvodnjo zdravil iz 91. člena
tega zakona,
– odgovorna oseba za sproščanje posameznih serij zdravil ne izpolnjuje pogojev iz 92. člena tega zakona,
– ravna v nasprotju z obveznostmi za proizvajalce zdravil
iz 93. člena tega zakona,
– JAZMP ne sporoči vsake spremembe pogojev iz
91. člena tega zakona (96. člen tega zakona),
– ne izpolnjuje pogojev za proizvodnjo učinkovin (prvi
odstavek 100. člena tega zakona),
– ne obvesti JAZMP in imetnika dovoljenja za promet z
zdravilom o ponaredkih učinkovin ali sumu nanje (drugi odstavek 100. člena tega zakona),
– opravlja dejavnost v nasprotju s 101. členom tega
zakona,
– JAZMP ne sporoči vsake spremembe pogojev iz
100. člena tega zakona, ki pomembno vpliva na kakovost ali
varnost učinkovine, ki jo proizvaja (102. člen tega zakona),
– opravlja proizvodnjo pomožnih snovi v nasprotju s smernicami in načeli dobre proizvodne prakse za pomožne snovi
(103. člen tega zakona),
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– ravna v nasprotju s 104. členom tega zakona,
– ne izpolnjuje pogojev za veletrgovce z zdravili v skladu
s prvim in drugim odstavkom 105. člena tega zakona,
– ne izpolnjuje obveznosti veletrgovcev v skladu s
106. členom tega zakona,
– ne zagotavlja izpolnjevanja obveznosti storitev v javnem
interesu v skladu s 107. členom tega zakona,
– ne opravlja dejavnosti prometa z učinkovinami na debelo v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom 111. členom
tega zakona,
– JAZMP ne obvesti o ponaredkih učinkovin v skladu s
tretjim odstavkom 111. člena tega zakona,
– JAZMP takoj ne sporoči vsake spremembe pogojev iz
drugega odstavka 111. člena tega zakona, ki pomembno vpliva
na kakovost ali varnost učinkovine, s katero opravlja promet
(113. člen tega zakona),
– uvaža zdravila v nasprotju s 114. členoma tega zakona,
– vnaša oziroma uvaža zdravila v nasprotju z drugim
odstavkom 116. člena tega zakona,
– izvajalcem zdravstvene, veterinarske ali lekarniške dejavnosti ne zagotovi dobave zdravil v skladu z devetim odstavkom 116. člena tega zakona,
– pred začetkom paralelne distribucije o tem ne obvesti
JAZMP v skladu s prvim in drugim odstavkom 118. člena tega
zakona,
– uvaža učinkovine v nasprotju s 119. členom tega zakona,
– ne izpolnjuje pogojev za uvoz učinkovin v skladu s
120. členom tega zakona,
– ne obvesti JAZMP o ponaredkih učinkovin ali sumu
nanje (drugi odstavek 120. člena tega zakona),
– izvaja dejavnost uvoza učinkovin brez vpisa v register
uvoznikov učinkovin (četrti odstavek 121. člena tega zakona),
– ne sporoči vsake spremembe pogojev iz prvega odstavka 120. člena tega zakona, ki pomembno vpliva na kakovost
ali varnost učinkovine, ki jo uvaža (prvi odstavek 122. člena
tega zakona),
– ravna v nasprotju z obveznostmi za posrednika v skladu
s 123. členom tega zakona,
– opravlja posredništvo zdravil ali učinkovin brez vpisa v
register posrednikov zdravil in učinkovin pri JAZMP (prvi odstavek 124. člena tega zakona),
– ne obvesti JAZMP o spremembi podatkov iz četrtega
odstavka 124. člena tega zakona,
– opravlja promet z zdravili na drobno v nasprotju s
126. členom tega zakona,
– izdaja zdravila prek medmrežja v nasprotju s
126. členom tega zakona,
– ne izpolnjuje pogojev za promet z zdravili na drobno v
specializirani prodajalni v skladu s prvim odstavkom 127. člena
tega zakona,
– ne opravlja nalog, določenih v 133. členu tega zakona,
– opravlja neintervencijsko klinično preskušanje zdravil
brez soglasja JAZMP k osnutku protokola v skladu s prvim
odstavkom 138. člena tega zakona,
– opravlja neintervencijsko klinično preskušanje zdravil
brez soglasja iz tretjega odstavka 138. člena tega zakona,
– ne obvesti JAZMP, imetnika dovoljenja za promet z
zdravilom in poslovne subjekte, ki opravljajo promet z zadevnimi zdravili, o primerih neustrezne kakovosti zdravil, ki lahko
vplivajo na varnost ali učinkovitost zdravila, ali sumu nanje (prvi
odstavek 139. člena tega zakona),
– ne umakne oporečnega zdravila iz prometa oziroma ne
izvede drugih potrebnih ukrepov in o svojih aktivnostih sproti in
brez odlašanja ne obvešča JAZMP (drugi odstavek 139. člena
tega zakona),
– takoj ne obvesti pristojnih organov držav članic Evropske unije, v katerih je zdravilo v prometu, o vseh ukrepih glede
umika zdravila iz prometa ali začasnega odvzema oziroma
odvzema dovoljenja za promet z zdravilom, skupaj z razlogi za
tako ukrepanje, če so ukrepi povezani z učinkovitostjo zdravila
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ali varovanjem javnega zdravja (tretji odstavek 139. člena tega
zakona),
– ne ravna v skladu s sedmim odstavkom 141. člena tega
zakona,
– poslovno donira zdravila v nasprotju s tretjim odstavkom
142. člena tega zakona,
– poslovno donira zdravila, ki so namenjena sočutni uporabi (četrti odstavek 142. člena tega zakona),
– nadalje prodaja poslovno donirana zdravila (peti odstavek 142. člena tega zakona),
– donira zdravila v nasprotju s sedmim, osmim in devetim
odstavkom 142. člena tega zakona,
– poslovno donira zdravila v nasprotju z desetim odstavkom 142. člena tega zakona,
– ne ravna v skladu z osmim odstavkom 144. člena tega
zakona,
– ne priglasi poslovne donacije v skladu z enajstim odstavkom 142. člena tega zakona,
– oglašuje zdravila v nasprotju s 147. členom tega zakona,
– oglašuje zdravila širši javnosti v nasprotju s 148. členom
tega zakona,
– oglašuje zdravila strokovni javnosti v nasprotju s
149. členom tega zakona,
– ne posreduje podatkov oziroma jih ne posreduje v rokih
iz devetega odstavka 163. člena tega zakona,
– ne prodaja zdravil po ceni iz petega odstavka 163. člena
tega zakona,
– ne zaračunava cene v skladu s šestim odstavkom
163. člena tega zakona,
(2) Z globo od 500 do 3.000 eurov se kaznuje samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
193. člen
(pooblastilo za izrek globe v razponu)
V primerih iz 191. in 192. člena tega zakona lahko farmacevtski inšpektor v hitrem postopku o prekršku izreče globo
v katerikoli višini znotraj razpona, ki je predpisana v posameznem členu.
XX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
194. člen
(izdaja podzakonskih aktov)
(1) Podzakonski predpisi iz tega zakona se sprejmejo v
18 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se podzakonski predpisi
sprejmejo:
1. v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona:
– iz tretjega odstavka 44. člena tega zakona,
– iz osmega odstavka 58. člena tega zakona,
– iz sedmega odstavka 62. člena tega zakona,
– iz sedmega odstavka 63. člena tega zakona,
– iz sedmega odstavka 87. člena tega zakona,
– iz 137. člena tega zakona,
– iz četrtega odstavka 138. člena tega zakona in
– iz drugega odstavka 140. člena tega zakona;
2. v treh mesecih od uveljavitve tega zakona:
– iz šestega odstavka 94. člena zakona,
– iz četrtega odstavka 95. člena tega zakona,
– iz tretjega odstavka 96. člena tega zakona,
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– iz šestega odstavka 99. člena tega zakona,
– iz enajstega odstavka 101. člena tega zakona,
– iz šestega odstavka 102. člena tega zakona,
– iz šestega odstavka 104. člena tega zakona,
– iz četrtega odstavka 105. člena tega zakona,
– iz četrtega odstavka 109. člena tega zakona,
– iz šestega odstavka 110. člena tega zakona,
– iz enajstega odstavka 112. člena tega zakona,
– iz petega odstavka 113. člena tega zakona,
– iz šestega odstavka 119. člena tega zakona,
– iz enajstega odstavka 121. člena tega zakona,
– iz šestega odstavka 122. člena tega zakona in
– iz sedmega odstavka 124. člena tega zakona.
(3) Do uveljavitve podzakonskih predpisov, izdanih na
podlagi tega zakona, se uporabljajo naslednji podzakonski
predpisi, izdani na podlagi Zakona o zdravilih (Uradni list RS,
št. 31/06 in 45/08), če niso v nasprotju s tem zakonom ali če
zakon ne določa drugače:
– Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev
ter o postopku izdajanja ali odvzema potrdila o izvajanju dobre
proizvodne prakse (Uradni list RS, št. 91/08),
– Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za pridobitev
dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani
medicini (Uradni list RS, št. 65/12 in 20/13),
– Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju izpolnjevanja
teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve
dovoljenja za promet z zdravili na debelo (Uradni list RS,
št. 46/09),
– Pravilnik o pridobitvi dovoljenja za promet s paralelno
uvoženim zdravilom in paralelni distribuciji zdravil (Uradni list
RS, št. 49/09),
– Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne z zdravili na drobno, in o postopku
ugotavljanja teh pogojev (Uradni list RS, št. 64/09),
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za analizno preskušanje zdravil in postopek preverjanja
pogojev (Uradni list RS, št. 16/10),
– Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil
za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 21/12 in
52/12),
– Pravilnik o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora
(Uradni list RS, št. 55/06),
– Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo
v humani medicini (Uradni list RS, št. 109/10),
– Pravilnik o barvilih, ki se smejo dodajati zdravilom (Uradni list RS, št. 86/08),
– Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08,
45/10 in 38/12),
– Pravilnik o homeopatskih zdravilih za uporabo v humani
medicini (Uradni list RS, št. 94/08),
– Pravilnik o oglaševanju zdravil (Uradni list RS,
št. 105/08, 98/09 – ZMedPri in 105/10),
– Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil (Uradni list
RS, št. 65/11),
– Pravilnik o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08 in 37/10),
– Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil z namenom
kontrole kakovosti zdravil (Uradni list RS, št. 10/12),
– Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil (Uradni list
RS, št. 54/06),
– Pravilnik o radiofarmacevtskih izdelkih (Uradni list RS,
št. 86/08),
– Pravilnik o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja zdravil
po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (Uradni list RS,
št. 86/08),
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– Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani
medicini (Uradni list RS, št. 102/10, 6/12 in 16/13),
– Pravilnik o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil (Uradni list RS,
št. 102/10),
– Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 53/06),
– Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 91/08),
– Pravilnik o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 91/08 in 79/09),
– Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravila
za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 101/09),
– Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in
evidencah o zdravljenju živali (Uradni list RS, št. 53/06),
– Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen preskušanja
zdravil pri izvajanju kontrole kakovosti zdravil (Uradni list RS,
št. 68/09),
– Pravilnik o strokovnem izpitu za farmacevtskega nadzornika (Uradni list RS, št. 86/08),
– Pravilnik o določitvi nacionalnega dodatka k Evropski
farmakopeji (Uradni list RS, št. 118/06),
– Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani
medicini (Uradni list RS, št. 53/06 in 16/11),
– Pravilnik o odpoklicu zdravil (Uradni list RS, št. 105/08),
– Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil (Uradni list RS, št. 81/09),
– Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali
radiološki nesreči (Uradni list RS, 59/10),
– Pravilnik o dovoljenju za promet za zdravilo za uporabo
v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 16/11),
– Odredba o določitvi pravne osebe za spremljanje neželenih škodljivih učinkov zdravil in neželenih učinkov medicinskih
pripomočkov (Uradni list RS, št. 100/00 in 61/10).
(4) Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati naslednji
podzakonski predpisi:
– Pravilnik o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov
za peroralno uporabo, ki so v farmacevtskih oblikah, med zdravila (Uradni list RS, št. 86/08),
– Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin (Uradni list RS,
št. 103/08).
195. člen
(postopki po uveljavitvi tega zakona)
(1) Za postopke, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov
ali glede katerih je bilo ob uveljavitvi tega zakona že vloženo
pravno sredstvo, se uporablja Zakon o zdravilih (Uradni list RS,
št. 31/06 in 45/08) in na njegovi podlagi izdani predpisi, razen
če so določbe tega zakona ugodnejše za stranko.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko JAZMP od predlagatelja, ki je vložil vlogo pred uveljavitvijo tega zakona in
do končanega postopka zahteva dodatno ali drugačno dokumentacijo oziroma upošteva dodatna dokazila v skladu s tem
zakonom, če je to potrebno za varovanje javnega zdravja.
196. člen
(prehodne določbe glede nerutinsko pripravljenih zdravil
za napredno zdravljenje)
(1) Poslovni subjekti, ki opravljajo dejavnost priprave
nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje,
morajo v primeru, da to dejavnost opravljajo brez veljavnega
dovoljenja, najpozneje v 60 dneh od dneva uveljavitve podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, ki urejajo
to področje, vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja za pripravo
nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje v
skladu s tem zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo
to področje.
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(2) Poslovni subjekti, ki opravljajo dejavnost priprave nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje, morajo v primeru, da to dejavnost opravljajo na podlagi veljavnega
dovoljenja o preskrbi s tkivi in celicami, najpozneje v enem
letu od uveljavitve podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi
tega zakona, ki urejajo to področje, vložiti vlogo za pridobitev
dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenega zdravila za
napredno zdravljenje v skladu s tem zakonom.
(3) Če vloge iz prvega in drugega odstavka tega člena
v roku poslovni subjekti ne vložijo, ne smejo opravljati dejavnost priprave nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno
zdravljenje.
197. člen
(obveznosti imetnikov dovoljenj za izdelavo zdravil
po uveljavitvi podzakonskih predpisov)
(1) Imetniki dovoljenj za izdelavo zdravil, veljavnih na
dan uveljavitve tega zakona, morajo najpozneje v 30 dneh od
uveljavitve podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi tega
zakona, ki urejajo vpis v register proizvajalcev učinkovin, in
podzakonskih predpisov, ki urejajo proizvodnjo zdravil, predlagati spremembo dovoljenja za opravljanje te dejavnosti.
(2) Če vloge iz prejšnjega odstavka v navedenem roku
poslovni subjekti ne vložijo, ne smejo opravljati dejavnost iz
prejšnjega odstavka.
198. člen
(obveznosti imetnikov dovoljenj za opravljanje dejavnosti
prometa z zdravili na debelo po uveljavitvi
podzakonskih predpisov)
(1) Imetniki dovoljenj za opravljanje dejavnosti prometa
z zdravili na debelo, veljavnih na dan uveljavitve tega zakona,
morajo najpozneje v 30 dneh od uveljavitve podzakonskih
predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, ki urejajo vpis v register veletrgovcev z učinkovinami, in podzakonskih predpisov,
izdanih na podlagi tega zakona, ki urejajo področje prometa z
zdravili na debelo, predlagati spremembo dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo.
(2) Če vloge v roku iz prejšnjega odstavka poslovni subjekti ne vložijo, ne smejo opravljati dejavnost iz prejšnjega
odstavka.
199. člen
(prehodno obdobje za opravljanje dejavnosti proizvodnje,
prometa in uvoza učinkovin)
(1) Poslovni subjekti, ki opravljajo dejavnost proizvodnje,
prometa in uvoza učinkovin, opravljajo svojo dejavnost na
podlagi veljavnih dovoljenj JAZMP, vendar na tej podlagi ne
dlje kot do zaključka postopka vpisa v register proizvajalcev,
veletrgovcev in uvoznikov učinkovin na podlagi tega zakona.
(2) Vlogo za vpis v registre iz prejšnjega odstavka morajo
poslovni subjekti vložiti najpozneje v 60 dneh od uveljavitve
podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, ki
urejajo vpis v register proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov
učinkovin.
(3) Do vzpostavitve mehanizmov iz tretjega in četrtega odstavka 119. člena tega zakona lahko uvozniki učinkovin uvažajo
učinkovine, namenjene proizvodnji zdravil za uporabo v humani
medicini na podlagi inšpekcijskega pregleda, ki ga je v zadnjih
treh letih v državi izvoznici opravila država članica Evropske
unije in ugotovila, da je proizvodnja skladna z dobro proizvodno
prakso za učinkovine, ali na podlagi izjave odgovorne osebe za
sproščanje proizvajalca zdravil, da je učinkovina, ki se uvaža,
izdelana v skladu z dobro proizvodno prakso za učinkovine.
200. člen
(prehodno obdobje za strokovne sodelavce
za oglaševanje zdravil)
(1) Strokovni sodelavci za oglaševanje zdravil, ki na dan
uveljavitve tega zakona izpolnjujejo pogoje iz 88. člena Zako-
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na o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/08 in 45/08) in katerih
podatke imetniki dovoljenja za promet z zdravilom sporočijo
JAZMP na podlagi določb Pravilnika o oglaševanju zdravil
(Uradni list RS, št. 105/08, 98/09 – ZMedPri in 105/10)
ter z uveljavitvijo tega zakona ne izpolnjujejo pogojev glede izobrazbe, imajo pa vsaj dveletne izkušnje na področju
oglaševanja zdravil, ki vključujejo dokumentiran program
usposabljanja s področja znanj o delovanju človeškega ali
živalskega organizma, lahko opravljajo svojo dejavnost tudi
naprej.
(2) Vlogo za vpis v register strokovnih sodelavcev za
oglaševanje zdravil morajo imetniki dovoljenja za promet z
zdravilom za strokovne sodelavce za oglaševanje zdravil iz
prejšnjega odstavka, vložiti najpozneje v 30 dneh od dneva
uveljavitve predpisa, izdanega na podlagi tega zakona, ki
ureja vpis v register strokovnih sodelavcev za oglaševanje
zdravil.
201. člen
(veljavnost dovoljenj za vnos oziroma uvoz zdravil)
Dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil, izdana na
podlagi Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in
45/08), ki so veljavna na dan uveljavitve tega zakona, veljajo
do izteka v njih določenega roka.
202. člen
(veljavnost dovoljenj za opremljanje zdravil v tuji ovojnini
z nalepko v slovenskem jeziku)
Dovoljenja za opremljanje zdravil v tuji ovojnini z nalepko v slovenskem jeziku in dovoljenja za drugačno označevanje zdravil, izdana na podlagi Zakona o zdravilih (Uradni list
RS, št. 31/06 in 45/08), ki so veljavna na dan uveljavitve tega
zakona, veljajo do izteka v njih določenega roka.
203. člen
(prehodne določbe za področje farmakovigilance)
(1) Za zdravila, za katera je bilo dovoljenje za promet
izdano pred 21. julijem 2012, obveznost vodenja glavnega
dosjeja o sistemu farmakovigilance in dostopa JAZMP do
njega velja od podaljšanja dovoljenja za promet z zdravilom
ali od 21. julija 2015, kar nastopi prej.
(2) Imetnikom dovoljenj za promet z zdravili, za katera
je bilo dovoljenje za promet izdano pred 21. julijem 2012,
ni treba izvajati sistema obvladovanja tveganj za vsako
zdravilo, razen kadar obstajajo varnostni zadržki, ki bi lahko
vplivali na razmerje med koristjo in tveganjem zdravila in to
zahteva JAZMP.
(3) Postopek iz 107.m do 107.p člena Direktive
2001/83/ES se uporablja samo za študije iz tretjega odstavka 58. člena tega zakona, ki so bile odrejene po 21. juliju
2012.
(4) Obveznost elektronskega poročanja iz tretjega odstavka 107. člena Direktive 2001/83/ES začne veljati šest
mesecev po obvestilu EMA o vzpostavitvi funkcionalnosti podatkovne baze EudraVigilance, kot so določene v 24. členu
Uredbe 726/2004/ES.
(5) Do roka iz prejšnjega odstavka imetnik dovoljenja
za promet z zdravilom v 15 dneh od dneva seznanitve z
resnim domnevnim neželenim učinkom zdravila, ki se je
pojavil na ozemlju Republike Slovenije, poroča JAZMP. O
resnem domnevnem neželenem učinku zdravila, ki se je
pojavil na ozemlju tretjih držav, imetnik dovoljenja za promet
z zdravilom poroča neposredno v bazo EudraVigilance. O
domnevnih neželenih učinkih, ki niso resni in se pojavijo na
ozemlju Republike Slovenije, imetnik dovoljenja za promet z
zdravilom poroča JAZMP na podlagi njene javno objavljene
zahteve v 90 dneh od dneva seznanitve z njimi.

Uradni list Republike Slovenije
(6) Imetnik dovoljenj za promet z zdravili mora vzpostaviti elektronsko posredovanje rednih posodobljenih poročil o
varnosti zdravil, kot je določeno v prvem odstavku 107.b člena
Direktive 2001/83/ES, EMA najpozneje 12 mesecev po tem,
ko EMA vzpostavi elektronski arhiv in to objavi.
204. člen
(prehodno obdobje glede količinskih potreb zdravil)
Zbiranje količinskih potreb zdravil v skladu s šestim in
sedmim odstavkom 116. člena tega zakona JAZMP začne najpozneje tri mesece po uveljavitvi predpisa, ki ureja to področje
ter začne izdajati potrdila in dovoljenja v skladu z določbami
petega in osmega odstavka 116. člena tega zakona za vnos
oziroma uvoz zdravil devet mesecev po začetku zbiranja
količinskih potreb.
205. člen
(prehodno obdobje za nadaljevanje dela nadzornikov
in za izdajo zdravil prek medmrežja ter vzpostavitev
centralne baze zdravil)
(1) Z uveljavitvijo tega zakona farmacevtski nadzorniki
iz 101., 102. in 104. člena Zakon o zdravilih (Uradni list RS,
št. 31/06 in 45/08), nadzorniki iz 7. člena Zakona o preskrbi
s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06) in nadzorniki iz 9. člena
Zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07), ki imajo ob
uveljavitvi tega zakona opravljen strokovni izpit za inšpektorja
in za farmacevtskega nadzornika v skladu s Pravilnikom o
strokovnem izpitu za farmacevtskega nadzornika (Uradni list
RS, št. 86/08) in ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo
naloge farmacevtskih nadzornikov oziroma nadzornikov, nadaljujejo z delom kot farmacevtski inšpektorji.
(2) Farmacevtski inšpektorji iz prejšnjega odstavka morajo pridobiti dodatna strokovna znanja v 60 dneh od uveljavitve predpisa iz drugega odstavka 166. člena tega zakona.
(3) Glede položaja, načina dela, ukrepov in pooblastil
farmacevtskih inšpektorjev iz prvega odstavka tega člena
se uporabljajo določbe 166., 167. in 173. člena tega zakona.
(4) Minister izda predpis iz triindvajsetega odstavka
126. člena tega zakona, ki se nanaša na natančnejše pogoje
za oblikovanje in uporabo skupnega logotipa ter natančnejši
postopek izdaje in odvzema dovoljenja za izdajo zdravil prek
medmrežja, v šestih mesecih od objave izvedbenih ukrepov
Evropske komisije na podlagi Direktive 2011/62/EU glede
skupnega logotipa.
(5) Poslovni subjekti, ki izdajajo zdravila prek medmrežja
na dan uveljavitve tega zakona, uskladijo svoje delovanje z
določbo 126. člena tega zakona, v enem letu od uveljavitve
predpisa iz prejšnjega odstavka.
(6) Centralna baza zdravil iz 163. člena tega zakona se
vzpostavi v enem letu od uveljavitve tega zakona.
206. člen
(začetek delovanja uradnega kontrolnega laboratorija
v okviru NLZOH)
(1) NLZOH in JAZMP začneta s postopkom za vključitev
NLZOH v Evropsko mrežo kontrolnih laboratorijev pri EDQM
najkasneje v roku enega meseca od dneva uveljavitve tega
zakona.
(2) NLZOH začne izvajati naloge uradnega kontrolnega
laboratorija v skladu s tem zakonom po vključitvi v Evropsko
mrežo kontrolnih laboratorijev pri EDQM najprej šest mesecev
od uveljavitve tega zakona, vendar najkasneje v enem letu od
uveljavitve tega zakona.
(3) Do začetka izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka
naloge uradnega kontrolnega laboratorija izvaja JAZMP.
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207. člen
(prostori, oprema in materiali uradnega kontrolnega
laboratorija v okviru NLZOH)
(1) NLZOH od JAZMP prevzame poslovne prostore,
opremo, materiale za izvajanje analiznega preskušanja
zdravil,dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve, ki se nanašajo na izvajanje naloge uradnega kontrolnega laboratorija.
(2) Delavci JAZMP, ki so do začetka izvajanja nalog uradnega kontrolnega laboratorija v NLZOH v delovnem razmerju
na JAZMP in izvajajo naloge uradnega kontrolnega laboratorija, ostanejo v delovnem razmerju na JAZMP tako, da se jim
ponudi drugo zaposlitev na JAZMP, ki ustreza enaki vrsti in
stopnji izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela, za
katero so imeli delavci sklenjene pogodbe o zaposlitvi na dan
pred dnevom, ko je NLZOH začel izvajati naloge uradnega
kontrolnega laboratorija.
208. člen
(prehodno obdobje za cene storitev uradne kontrole
kakovosti zdravil)
Do prve objave cenika storitev uradne kontrole kakovosti
zdravil na spletni strani NLZOH, NLZOH zaračunava te storitve po ceniku, ki je objavljen na spletni strani JAZMP na dan
začetka izvajanja nalog uradnega kontrolnega laboratorija v
skladu z drugim odstavkom 206. člena tega zakona.
209. člen
(začetek veljavnosti določb glede zaščitnega elementa
in sporočila Evropski komisiji)
Določbe 88. člena tega zakona, ki se nanašajo na namestitev, prekritje in odstranitev zaščitnega elementa, začnejo
veljati tri leta od dneva objave delegiranih aktov Evropske komisije, ki na podlagi Direktive 2011/62/ES o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku skupnosti o zdravilih za uporabo
v humani medicini glede preprečevanja vstopa ponarejenih
zdravil v zakoniti dobavno verigo (UL L št. 174 z dne 1. 7.
2011, str. 74) določajo značilnosti in tehnične specifikacije za
zaščitne elemente in sezname zdravil ali kategorij zdravil, ki
morajo ali jim ni treba nositi zaščitnega elementa.
210. člen
(začetek uporabe določb glede poročanja organa,
pristojnega za veterinarstvo)
Določbe trinajstega odstavka 24. člena tega zakona se
začnejo uporabljati tri leta po uveljavitvi tega zakona.
211. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Zakon
o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96 in 19/96) in Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08).
212. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 520-01/13-4/62
Ljubljana, dne 24. februarja 2014
EPA 1508-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik
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Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda
med 30. januarjem in 10. februarjem 2014
(ZUOPŽ)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o ukrepih za odpravo
posledic žleda med 30. januarjem
in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ)
Razglašam Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda
med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. februarja 2014.
Št. 003-02-2/2014-7
Ljubljana, dne 6. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA
MED 30. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2014
(ZUOPŽ)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa nujne interventne, sanacijske in preventivne ukrepe za odpravo posledic žleda, ki je prizadel Republiko Slovenijo med 30. januarjem in 10. februarjem 2014
(v nadaljnjem besedilu: odprava posledic žleda), postopke za
izvedbo in spremljanje teh ukrepov.
(2) Ta zakon se uporablja tudi za nujne interventne, sanacijske in preventivne ukrepe za odpravo posledic poplav, ki so
nastale neposredno po žledu, ki je prizadel Republiko Slovenijo
med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.
2. člen
(subsidiarna uporaba drugih predpisov)
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom, se
uporablja zakon, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč
(v nadaljnjem besedilu: ZOPNN), in drugi predpisi.
3. člen
(ukrepi za odpravo posledic žleda)
(1) Ukrepi za odpravo posledic žleda se nanašajo na
primere, določene z ZOPNN, in tem zakonom.
(2) Ukrepi za odpravo posledic po tem zakonu se nanašajo na:
– obnovo gospodarske infrastrukture in drugih objektov;
– obnovo kmetijskih zemljišč, sanacijo in obnovo gozdov,
vključno z začasnimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja ter
sanacijo in zasaditev parkov, vrtov in drevoredov, ki so kulturna
dediščina;
– odpravo posledic škode v gospodarstvu.
(3) Gospodarska infrastruktura po tem zakonu so v skladu
z določbami posebnih predpisov zemljišča, objekti, ureditve in
naprave prometne infrastrukture (javne ceste, gozdne ceste in
gozdne vlake, železniška, žičniška in letališka infrastruktura,
infrastruktura vodnega prometa), energetske in komunikacijske
infrastrukture ter vodne infrastrukture.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Obnova gospodarske infrastrukture in drugih objektov po tem zakonu obsega vsa dela, ki omogočajo vzpostavitev gospodarske infrastrukture in drugih objektov v stanje,
v katerem se lahko varno uporabljajo in obratujejo, bodisi
z gradnjo, bodisi z izvedbo vzdrževalnih del po predpisih o
graditvi objektov.
II. POVRAČILO ŠKODE IN PRISTOJNOST ZA NALOGE
V ZVEZI Z DODELJEVANJEM SREDSTEV
4. člen
(upravičenost za povračilo škode)
(1) Škoda, nastala zaradi žleda med 30. januarjem in
10. februarjem 2014 v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: škoda), vključuje:
– neposredno škodo na gospodarski infrastrukturi, objektih, kmetijskih zemljiščih, gozdovih, parkih, vrtovih in drevoredih, ki so kulturna dediščina, ter škodo v gospodarstvu;
– stroške ukrepov, s katerimi se prepreči povečanje škodljivih posledic.
(2) Podlaga za povračilo neposredne škode in dodelitev
državnih sredstev pri posameznem oškodovancu je končno
poročilo o ocenjeni škodi, ki ga Vladi Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: vlada) v potrditev predloži državna komisija za ocenjevanje škode v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) S poročilom iz prejšnjega odstavka vlada seznani
Državni zbor Republike Slovenije v 15 dneh od predložitve
poročila državne komisije za ocenjevanje škode.
5. člen
(komisija za odpravo posledic žleda na državni prometni
in energetski infrastrukturi)
(1) Za opravljanje nalog v zvezi z dodeljevanjem sredstev
za odpravo posledic žleda na državni prometni in energetski
infrastrukturi se poleg komisij, ustanovljenih na podlagi 7. člena
ZOPNN, ustanovi komisija za odpravo posledic žleda na državni prometni in energetski infrastrukturi.
(2) Komisijo za odpravo posledic žleda na državni prometni in energetski infrastrukturi imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za infrastrukturo. Komisijo sestavlja sedem
članov, od katerih je šest članov predstavnikov ministrstva,
pristojnega za infrastrukturo, en član pa je predstavnik ministrstva, pristojnega za finance. Predsednika komisije imenuje vlada izmed predstavnikov ministrstva, pristojnega za
infrastrukturo. Vlada imenuje za vsakega člana komisije tudi
njegovega namestnika, ki je predstavnik istega ministrstva,
kakor je član komisije.
(3) Naloge komisije za odpravo posledic žleda na državni
prometni in energetski infrastrukturi so predvsem:
– pregledovanje in potrjevanje programov odprave posledic žleda na državni prometni in energetski infrastrukturi,
– potrjevanje višine sredstev, potrebnih za obnovo državne prometne in energetske infrastrukture,
– uresničevanje odločitev ministrstva, pristojnega za infrastrukturo, glede dodelitve sredstev posameznemu upravičencu,
– priprava poročila o porabi sredstev za odpravo posledic
žleda na državni prometni in energetski infrastrukturi,
– dajanje mnenja k poročilu ministrstva, pristojnega za
infrastrukturo, o izvedbi programa za odpravo posledic žleda
na državni prometni in energetski infrastrukturi,
– dajanje mnenj in predlogov o drugih zadevah v zvezi z
dodeljevanjem sredstev, za katere komisijo zaprosijo organi,
pristojni za upravno in inšpekcijsko odločanje po ZOPPN.
(4) Komisija za odpravo posledic žleda na državni prometni in energetski infrastrukturi pripravi letno poročilo in ga
predloži do 30. junija tekočega leta za preteklo koledarsko leto
ministrstvu, pristojnemu za infrastrukturo, to pa s poročilom
seznani vlado. Kritje materialnih stroškov in strokovno-admi-
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IV. UKREPI V ZVEZI Z ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA

(3) Pri izračunu količin za pokrivanje izgub v elektrodistribucijskih omrežjih se v skladu z 90. členom Pravil za
delovanje organiziranega trga z električno energijo (Uradni
list RS, št. 98/09 in 97/11) nakup električne energije za pokrivanje izgub v elektrodistribucijskem omrežju z dobaviteljem
električne energije za pokrivanje izgub v elektrodistribucijskem omrežju zmanjša za ocenjene količine električne energije, predane v elektrodistribucijsko omrežje iz agregatov.
(4) Stroške delovanja agregatov (prevoz, najem, namestitev, servisiranje in gorivo), priključenih na elektrodistribucijsko omrežje tako, da so števci beležili porabo pri uporabnikih omrežja, se pokrije do višine priznanega upravičenega
stroška za pokrivanje izgub električne energije v elektrodistribucijskem omrežju, na podlagi ocenjene količine električne
energije iz agregatov, v skladu z Aktom o metodologiji za
določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih
stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za
obračunavanje omrežnine (Uradni list RS, št. 81/12, 47/13,
112/13 in 7/14) in povrnjene trošarine iz naslova porabe
energentov na agregatih. Preostalo se pokrije iz naslova
sredstev pokrivanja škode po tem zakonu.
(5) Če je bila v času trajanja posledic žleda in odprave
napak na omrežju električna energija proizvedena v agregatih, priključenih na omrežje tako, da števci niso beležili porabe pri uporabnikih omrežja, se stroške delovanja agregatov
iz prejšnjega odstavka pokrije iz naslova sredstev pokrivanja
škode po tem zakonu.

7. člen

11. člen

nistrativna dela za komisijo zagotavlja ministrstvo, pristojno za
infrastrukturo.
(5) O dodelitvi sredstev za odpravo posledic žleda na državni prometni in energetski infrastrukturi v upravnem postopku
odloča ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.
III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV
6. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) Sredstva za odpravo posledic žleda se zagotovijo:
– v proračunu Republike Slovenije in
– iz sredstev Solidarnostnega sklada EU.
(2) V proračunu Republike Slovenije za leto 2014 se za
prvo nujno odpravo posledic žleda iz sredstev proračunske
rezerve zagotovi 15 milijonov eurov.
(3) Vlada na podlagi poročila iz drugega odstavka 4. člena tega zakona določi obseg, način in dinamiko zagotavljanja
dodatnih sredstev za odpravo posledic žleda v letu 2014.
(4) Ob pripravi predlogov proračunov za naslednja leta
morajo pristojna ministrstva, v okviru svojih finančnih načrtov, zagotavljati zadosten obseg pravic porabe za sanacijo
škode, ki jo ureja ta zakon.

(uporaba postopkov za odpravo posledic)
Za odpravo posledic žleda se postopki, določeni v
tem poglavju, vodijo na podlagi določb predpisov, ki urejajo
posamezen postopek, razen če ta zakon določa drugače.
8. člen
(prednostna obravnava)
Izdajanje soglasij, dovoljenj ali drugih aktov državnih
organov ali nosilcev javnih pooblastil, ki so potrebni za izvedbo ukrepov za odpravo posledic žleda, se izvaja prednostno.
9. člen
(oprostitev dela omrežnine)
Za čas, ko je bila zaradi posledic žleda oskrba javnega
omrežja z električno energijo prekinjena ali zagotovljena z
uporabo agregatov, ki jih je sistemski operater distribucijskega omrežja priključil na javno distribucijsko omrežje, sistemski operater distribucijskega omrežja končnemu odjemalcu
ne obračuna obračunske moči.
10. člen
(uporaba agregatov med trajanjem posledic žleda)
(1) Če je bila v času trajanja posledic žleda in odprave
napak na omrežju električna energija proizvedena v agregatih, priključenih na distribucijsko omrežje tako, da so števci
beležili porabo pri uporabnikih omrežja, sistemski operater
distribucijskega omrežja z električno energijo (v nadaljnjem
besedilu: sistemski operater) določi ali oceni količine te električne energije na podlagi meritev, ali z upoštevanjem ocene
predane količine električne energije v omrežje, na podlagi
trajanja priključitve, nazivne moči ali obremenitve ali količine
goriva. Oceno, pripravljeno v skladu s tem členom, sistemski
operater zameji do količine priznanih izgub električne energije v omrežju, skladno s predpisi, ki določajo omrežnino.
(2) Sistemski operater in dobavitelj obračunata končnemu odjemalcu količine električne energije iz prejšnjega
odstavka kot so jih zabeležili števci. Količine električne energije iz prejšnjega odstavka se v energetskih bilancah in
pri pripravi podatkov za obračun odstopanj v prevzemu v
elektrodistribucijsko omrežje, obravnavajo kot razpršeni vir.

(čas vožnje vlečnega vozila in motornih vozil
za posebne namene v eni izmeni)
Ne glede na drugi odstavek 84. člena Zakona o varnosti
v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno
prečiščeno besedilo in 91/13), neprekinjena vožnja vlečnega vozila ali motornega vozila za posebne namene v času
odprave posledic žleda v notranjem železniškem prometu ne
sme trajati več kot pet ur.
12. člen
(odločanje Državne revizijske komisije)
O zahtevkih za revizijo, s katerimi se očitajo kršitve v
postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki se vodi za
nujno oddajo naročila za odpravo posledic žleda, Državna
revizijska komisija odloča prednostno.
13. člen
(obrazec za prijavo škode)
(1) Ne glede na predpise, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč, oškodovanci prijavijo oceno škode v
gospodarstvu na obrazcu, ki ga ministrstvo, pristojno za
gospodarstvo, objavi na svoji spletni strani.
(2) Za prijavo ocene škode na energetski infrastrukturi oziroma stroškov za delovanje agregatov iz četrtega
in petega odstavka 10. člena tega zakona objavi na svoji
spletni strani obrazec za oceno škode ministrstvo, pristojno
za energijo.
14. člen
(gradbeni in prostorski postopki)
(1) Obnova gospodarske infrastrukture in drugih objektov po tem zakonu se šteje za dela, za katera se gradbeno
dovoljenje ne pridobiva.
(2) Pri obnovi objektov gospodarske infrastrukture, za
katero je s posebnimi predpisi določeno, da je njena gradnja
v javno korist, se šteje, da so za to obnovo potrebna dela
izvedena v skladu s prostorskimi akti tudi, če so izvedena v
varovalnem pasu prvotnega objekta gospodarske infrastrukture, kot je določen s predpisi, ki urejajo posamezno vrsto
te infrastrukture, oziroma če se pri obnovi uporabi drugačna
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tehnična rešitev, kot je bila uporabljena pri gradnji prvotnega
objekta.
(3) Obnova drugih objektov se izvede tako, da se glede
na prvotno zgrajeni objekt ne spremeni njihova namembnost,
zunanjost, velikost in vplivi na okolje.
(4) Če se dela v zvezi z obnovo gospodarske infrastrukture in drugih objektov po tem zakonu opravljajo na območju
ali objektu, ki je varovan s posebnim predpisom, in je za njihovo opravljanje predpisana pridobitev soglasja pristojnega
soglasodajalca, se pred izvedbo potrebnih del za obnovo
predpisano soglasje ne pridobiva. Investitor najmanj 14 dni
pred začetkom o tem obvesti pristojne soglasodajalce, ki mu
nemudoma, najpozneje pa pet dni od prejema obvestila o začetku del, dajo usmeritve za obnovo objekta ter spremljajo in
nadzorujejo izvajanje del. Investitor mora najmanj tri dni pred
začetkom izvajanja del o tem obvestiti tiste soglasodajalce,
ki so podali usmeritve za obnovo objekta.
(5) Ko so dela, potrebna za obnovo gospodarske infrastrukture in drugih objektov po tem zakonu, končana,
mora investitor pridobiti uporabno dovoljenje v skladu z
določbami 101. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odločba US,
57/12 in 110/13; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1), razen če za
izvedena dela ni predpisano. Uporabno dovoljenje se izda
brez poprej opravljenega tehničnega pregleda, razen če ga
zahteva investitor ali izvajalec del.
(6) Pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja iz prejšnjega
odstavka so tudi pridobljena pozitivna mnenja pristojnih soglasodajalcev, ki so v skladu z določbami četrtega odstavka
tega člena dali usmeritve za izvedbo del in jo spremljali.
(7) V primerih iz drugega odstavka tega člena lahko
prevzame investitor posest na zemljiščih, na katerih se dela
opravljajo, z dnem, ko pri notarju ali sodišču položi znesek
v višini ocenjene odškodnine za to zemljišče in varščino v
višini ene polovice ocenjene odškodnine za morebitno drugo škodo. Položeni znesek je neprerekani del odškodnine.
Oceno odškodnine izdela pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin, imenovan po predpisih, ki urejajo revidiranje
in ocenjevanje vrednosti, sodni cenilec nepremičnin, sodni
cenilec kmetijske stroke ali sodni cenilec gozdarske stroke,
imenovan po predpisih, ki urejajo delovanje sodišč.
(8) V notarskem zapisu ali zapisniku o prevzemu denarja v hrambo mora biti določen rok hrambe zneska iz prejšnjega odstavka do izpolnitve pogoja za izplačilo odškodnine
ali najmanj deset let, kar nastopi prej. Kot pogoj za izplačilo
upravičeni osebi mora biti določena predložitev sporazuma o
odškodnini ali pravnomočne odločbe o razlastitvi ali omejitvi
lastninske pravice.
(9) Investitor obnove gospodarske infrastrukture, ki se
izvede na zemljiščih iz sedmega odstavka tega člena, mora
v šestih mesecih po začetku gradnje sprožiti postopek za
pridobitev ustreznih stvarnih pravic v skladu s predpisi, ki
urejajo razlastitev in omejitev lastninske pravice. Če je za
pridobitev ustreznih stvarnih pravic na teh zemljiščih treba
izvesti postopek razlastitve ali pridobitve služnosti v javno
korist, se šteje, da je javna korist iz tretjega odstavka 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 –
ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) izkazana, če vlada s sklepom
ugotovi, da so ta zemljišča potrebna za izvedbo obnove gospodarske infrastrukture po tem zakonu. Predlagatelj sklepa
za ugotovitev javne koristi je ministrstvo, v katerega delovno
področje spada ta gospodarska infrastruktura.
15. člen
(podaljšanje veljavnosti obstoječih gradbenih dovoljenj)
(1) Investitor načrtovane gospodarske infrastrukture,
ki je za gradnjo pridobil gradbeno dovoljenje pred 30. janu-
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arjem 2014, a gradnja zaradi posledic žledu po tem zakonu
ni mogoča ali jo je treba odložiti za nedoločen čas, lahko ne
glede na določbe 72. člena ZGO-1 pri pristojnem organu, ki
je gradbeno dovoljenje izdal, zahteva podaljšanje njegove
veljavnosti za tri leta.
(2) Investitor načrtovane gospodarske infrastrukture
lahko v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva podaljšanje
veljavnosti gradbenega dovoljenja tudi, če je bilo že podaljšano in po določbah ZGO-1 podaljšanje ni več mogoče.
16. člen
(izdelava investicijske dokumentacije)
Če je za izvedbo del na gospodarski infrastrukturi s
posebnimi predpisi obvezna izdelava investicijske dokumentacije, se za izvedbo ukrepov za odpravo posledic žleda izdelata samo dokument identifikacije investicijskega projekta
in poročilo o izvedbi investicije.
17. člen
(dostop do gospodarske infrastrukture in zagotovitev
prevoznosti gozdnih prometnic)
(1) Lastniki zemljišč morajo upravljavcem gospodarske infrastrukture dopustiti dostop do te infrastrukture ter
izvedbo varstvenih del na zemljiščih, ki so nujno potrebna za
odpravo posledic žleda na gospodarski infrastrukturi.
(2) Za odpravo posledic žleda na gozdnih prometnicah
je dovoljeno, da se odstranijo ovire in popravijo poškodbe,
posekano drevje pa se oblikuje v gozdne lesne sortimente,
ki se zložijo ob prometnico. O opravilih iz prejšnjega stavka
se nemudoma obvesti Zavod za gozdove Slovenije.
(3) Posegi iz prvega in drugega odstavka tega člena
se morajo izvesti tako, da v najmanjši možni meri ovirajo
lastnika pri izvrševanju lastninske pravice.
18. člen
(gradnja gozdnih prometnic)
(1) Ne glede na določbe ZGO-1, ki določajo način pridobitve projektne dokumentacije, in določbe 14. člena tega
zakona, se lahko gradnja gozdnih vlak, namenjena odpravi
posledic žleda in preprečevanju širitve škode, izvede s soglasjem Zavoda za gozdove Slovenije, brez pridobivanja
projektnih pogojev in soglasij pristojnih soglasodajalcev. O
posegih v gozd iz prejšnjega stavka v varovanih območjih ali
varovanih pasovih mora investitor obvestiti pristojne soglasodajalce najkasneje v desetih dneh od pričetka del.
(2) Ne glede na določbe petega odstavka 67. člena
Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in
91/13) se za gradnjo gozdne prometnice, ki je nujno potrebna za odpravo posledic žleda in preprečevanje širitve škode,
šteje, da se za posamezno zemljiško parcelo v solastnini
lastniki strinjajo z gradnjo te prometnice, če je investitor
pridobil overjena soglasja več kot polovice solastnikov glede
na njihove solastniške deleže.
19. člen
(odločbe o določitvi varstvenih del)
(1) Zavod za gozdove Slovenije lahko za določitev
varstvenih del za odpravo posledic žleda izda več lastnikom
gozdov skupaj eno odločbo. V odločbi ni treba poimensko
določiti lastnikov gozdov ter količine in strukture dreves za
posek po drevesnih vrstah in debelinskih razredih. Odločba
se vroči z javnim naznanilom v skladu s 94. členom Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10 in 82/13) ter se objavi na krajevno običajen način.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. Odločba je
podlaga za izdajo sklepa o dovolitvi izvršbe.
(2) Če ukrepov iz odločbe o določitvi varstvenih del
lastnik iz objektivnih razlogov ne bi mogel izvesti do roka,
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navedenega v odločbi, se ta rok ne glede na Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13 in 101/13 – ZDavNepr; v nadaljnjem besedilu: ZG), na lastnikovo zahtevo
podaljša.
(3) Sečnja na podlagi odločb o odobritvi poseka izbranih dreves, izdanih na podlagi 17. člena ZG, za gozdnogospodarska območja Postojna, Kranj, Tolmin in Ljubljana,
se ne izvaja do izdaje novih odločb, izdanih na zahtevo
lastnikov gozdov, ki jo lahko vložijo po opravljenih ukrepih iz
odločbe o določitvi varstvenih del zaradi odprave posledic
žleda.
20. člen
(zapora državnih cest zaradi sanacije gozdov,
poškodovanih zaradi žleda)
Ne glede na določbo tretjega odstavka 74. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) za delno ali
popolno zaporo državne ceste zaradi izvedbe sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žleda, ni treba izdelati elaborata
zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in
zavarovanje del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu.
Vloga za dovoljenje za delno ali popolno zaporo državne
ceste mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu
del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste ter čas trajanja
zapore. O vlogi za dovoljenje za delno ali popolno zaporo
državne ceste odloči Direkcija Republike Slovenije za ceste
najpozneje v 14 dneh.
21. člen
(izključitev odgovornosti za škodo obiskovalcem gozdov)
Do 31. decembra 2016 osebe na lastno odgovornost
dostopajo v gozd.
22. člen
(način prodaje gozdnih lesnih sortimentov
iz državnih gozdov)
Če koncesionar, ki ima koncesijo za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ne soglaša s tržno vrednostjo gozdnih lesnih sortimentov, ki jo je določil koncedent
v letnem programu izkoriščanja gozdov, prodajo gozdnih
lesnih sortimentov izvede koncedent z neposredno prodajo
za račun koncesionarja.
23. člen
(prihodki občin iz državnih gozdov, ki so predmet
koncesije)
(1) Ne glede na peti odstavek 10.a člena Zakona o
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in
56/10; v nadaljnjem besedilu: ZSKZ) se sredstva upravičenim občinam za leto 2013 nakažejo najkasneje do 15. aprila
2014.
(2) Ne glede na šesti odstavek 10.a člena ZSKZ morajo občine nakazana sredstva v letih 2014, 2015 in 2016
nameniti izključno za vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo
gozdov.
V. ZAČASNI PROGRAMI AKTIVNE POLITIKE
ZAPOSLOVANJA ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA
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grami javnih del) vključujejo brezposelne osebe, prijavljene
v evidenci brezposelnih oseb.
(2) Ne glede na določbo prvega stavka drugega odstavka 50. člena ZUTD je lahko brezposelna oseba vključena
v program javnih del do njegovega izteka.
(3) Ne glede na določbe prvega in četrtega odstavka
53. člena ZUTD Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) udeležencem programov
javnih del zagotavlja sredstva za plače, sredstva za regres
za letni dopust ter za materialne in druge stroške, ki jim zagotavljajo varno in zdravo delo in ki se določijo v Katalogu
ukrepov aktivne politike zaposlovanja iz četrtega odstavka
36. člena ZUTD. Udeležencem, katerih plača ne dosega
minimalne plače, zavod v skladu z zakoni, ki urejajo socialno
zavarovanje, zagotavlja tudi plačilo prispevkov za socialno
varnost od osnove v višini minimalne plače.
(4) Udeleženci javnih del po tem zakonu ne smejo biti
napoteni na opravljanje del, kjer obstaja obveznost vključitve v poklicno zavarovanje v skladu s 199. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C in 101/13
– ZIPRS1415).
25. člen
(program Kadrovska okrepitev izvajalcev odprave
posledic žleda)
(1) Ne glede na določbe 33. člena ZUTD se program
»Kadrovska okrepitev izvajalcev odprave posledic žleda –
Zavoda za gozdove Slovenije, Agencije Republike Slovenije
za okolje in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, za aktivacijo brezposelnih oseb« izvaja za vse
brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.
(2) Ne glede na določbe 47. člena ZUTD se postopek
izbire delodajalcev ne izvede in zavod izvaja program iz
prejšnjega odstavka z delodajalci – Zavodom za gozdove
Slovenije, Agencijo Republike Slovenije za okolje in Skladom
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
(3) Med upravičene stroške zaposlitve za vključene
brezposelne osebe v program iz prvega odstavka tega člena se štejejo sredstva za plače, sredstva za prehrano med
delom ter za prevoz na delo in z dela, sredstva za regres
za letni dopust ter za materialne in druge stroške, ki zagotavljajo varno in zdravo delo udeležencem programov in se
določijo v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja iz
četrtega odstavka 36. člena ZUTD.
26. člen
(program Aktivacija brezposelnih oseb
za odpravo posledic žleda)
Način izvedbe in vključevanja brezposelnih oseb v program subvencioniranja zaposlitve »Aktivacija brezposelnih
oseb za odpravo posledic žleda« za opravljanje del v gozdovih in urejanje vodotokov se podrobneje določi v Katalogu
ukrepov aktivne politike zaposlovanja iz četrtega odstavka
36. člena ZUTD.
VI. POSEBNOSTI PRI UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA
DOHODKA IN ODPISU PRISPEVKOV
27. člen

(program javnih del Pomoč v primeru elementarnih nesreč)

(posebnosti pri ugotavljanju katastrskega dohodka
ali določanju davčne osnove za davek od osnovne
kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti)

(1) Ne glede na določbe 33. člena in prvega odstavka 50. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS,
št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13 in 100/13; v nadaljnjem
besedilu: ZUTD) se lahko v programe javnih del Pomoč v
primeru elementarnih nesreč (v nadaljnjem besedilu: pro-

(1) Oprostitev iz 18. točke prvega odstavka 73. člena
Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12
in 96/13) se uporabi tudi za parcele gozdnih zemljišč, ki jih
je prizadel žled v takem obsegu, da je gozd uničen v celoti

24. člen
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in je Zavod za gozdove Slovenije naložil obvezno obnovo
gozda s sadnjo.
(2) Za parcele gozdnih zemljišč, na katerih je zaradi
žledu nujna sanitarna sečnja v obsegu, ki znaša več kot 50
odstotkov desetletnega mogočega poseka, se katastrski
dohodek, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja ugotavljanje katastrskega dohodka, v desetih letih od leta naravne
nesreče zniža za odstotek poškodovanosti, ki ga ugotovi
Zavod za gozdove Slovenije.
28. člen
(zmanjšanje in odpis prispevkov)
(1) Ne glede na prvi odstavek 3. člena Zakona o pogojih,
pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo
za plačane (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95; v nadaljnjem
besedilu: ZPKZ), se prispevki zavarovancem lahko zmanjšajo
ali odpišejo zaradi odprave posledic žleda po tem zakonu, če
je škodo ocenil Zavod za gozdove Slovenije.
(2) Ne glede na 9. člen ZPKZ lahko zavarovanec na
pristojni davčni organ v primeru iz prejšnjega odstavka vloži
zahtevo za odpis ali zmanjšanje prispevkov v 60 dneh od
nastanka škode.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(imenovanje komisije za odpravo posledic žleda
na državni prometni in energetski infrastrukturi)
Vlada imenuje komisijo iz 5. člena tega zakona najpozneje v petih dneh po uveljavitvi tega zakona. Komisija začne
opravljati svoje naloge z dnem imenovanja.
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/14-8/19
Ljubljana, dne 26. februarja 2014
EPA 1800-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

541.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gozdovih (ZG-E)

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 gozdovih (ZG-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gozdovih (ZG-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 26. februarja 2014.
Št. 003-02-2/2014-6
Ljubljana, dne 6. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O GOZDOVIH (ZG-E)
1. člen
V Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98
– odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06,
110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13 in 101/13 – ZDavNepr)
se v 3. členu 26. in 27. točka spremenita tako, da se glasita:
»26. Vozilo je motorno vozilo, skupaj s priklopnim vozilom, ali vprežno vozilo.
27. Cesta je javna cesta, nekategorizirana cesta, ki se
uporablja za javni cestni promet, ali gozdna cesta.«.
Za 27. točko se dodajo 28., 29., 30., 31. in 32. točka,
ki se glasijo:
»28. Izrazi javna cesta, nekategorizirana cesta, ki se
uporablja za javni cestni promet, motorno vozilo, priklopno
vozilo in vprežno vozilo imajo enak pomen, kot ga določajo
predpisi, ki urejajo ceste, motorna vozila in pravila cestnega
prometa.
29. Pošiljatelj gozdnih lesnih sortimentov je lastnik teh
sortimentov, kadar jih prevaža sam ali jih izroči drugemu
prevozniku na podlagi sklenjene pogodbe z njim.
30. Prejemnik gozdnih lesnih sortimentov je oseba,
ki je gozdne lesne sortimente upravičena prevzeti na kraju
razkladanja.
31. Mesto skladiščenja gozdnih lesnih sortimentov je
kraj, na katerem se ti sortimenti razložijo z vozila, potem ko
se je že opravil prevoz gozdnih lesnih sortimentov po cesti.
32. Les in lesni proizvodi so les in lesni proizvodi, kot
so opredeljeni v Uredbi 995/2010/EU.«.
2. člen
17.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»17.b člen
(1) Gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo
ali se prevažajo po cesti, mora zaradi spremljanja sledljivosti
prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti in izvajanja nadzora
v skladu s tem zakonom spremljati prevozni dokument iz
17.c člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: prevoznica).
(2) Prevoznik gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem
besedilu: prevoznik) mora imeti prevoznico po njihovem
nalaganju in med njihovim prevozom pri sebi ali v vozilu
ter jo pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo
izročiti na vpogled.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
prevoznica ni potrebna za gozdne lesne sortimente, ki so
pridobljeni iz gozdov v lasti fizičnih oseb, ki so naloženi na
vozilo ali se prevažajo po cesti, če njihova skupna količina
ne presega šestih kubičnih metrov, so namenjeni lastni uporabi in jih prevaža lastnik gozda, njegov zakonec, oseba, s
katero živi v zunajzakonski skupnosti, partner v registrirani
istospolni skupnosti ali oseba, s katero je v sorodstvu v ravni
ali stranski vrsti do tretjega kolena.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo imeti po nalaganju in med prevozom gozdnih lesnih sortimentov pri
sebi ali v vozilu dovoljenje za posek dreves (odločba o izbiri
dreves za posek, odločba o sanitarni sečnji, dovoljenje za
krčitev gozda) v izvirniku, ki ga je lastniku gozda izdal Zavod,
ter ga morajo pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno
zahtevo izročiti na vpogled.
(5) Ne glede na prvi in četrti odstavek tega člena prevoznica oziroma dovoljenje za posek dreves nista potrebna, če so
naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti gozdni lesni sortimenti, premera do največ deset centimetrov na debelejšem
koncu, razen za lesne sekance in razcepljen les, če njihova
skupna količina ne presega šestih kubičnih metrov in na vozilo
niso hkrati naloženi tudi drugi gozdni lesni sortimenti.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za gozdne
lesne sortimente, ki se uvažajo iz tretjih držav ali vnašajo
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iz drugih držav članic Evropske unije. V tem primeru mora
prevoznik pooblaščeni uradni osebi za nadzor dokazati, da
so uvoženi iz tretje države ali vneseni iz druge države članice Evropske unije.
(7) Določbe prvega, drugega in petega odstavka tega
člena se uporabljajo tudi za gozdne lesne sortimente, pridobljene iz gozdnih drevesnih vrst, ki rastejo zunaj gozda.«.
3. člen
17.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»17.c člen
(1) Na prevoznici morajo biti vpisani osebno ime ali
firma lastnika gozda, številka dovoljenja za posek dreves,
osebno ime in naslov ali firma in sedež pošiljatelja gozd
nih lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: pošiljatelj),
osebno ime in naslov ali firma in sedež prejemnika gozdnih
lesnih sortimentov (v nadaljnjem besedilu: prejemnik), osebno ime in naslov ali firma in sedež prevoznika, osebno ime
voznika, vrsta in registrska številka vozila, kraj, datum in ura
nakladanja, kraj razkladanja, vrsta in količina gozdnih lesnih
sortimentov, datum njihovega prevzema na kraju razkladanja
in zaporedna številka prevoznice z neponovljivo kodo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo biti v primerih
iz sedmega odstavka 17.b člena tega zakona na prevoznici
namesto podatkov o lastniku gozda in številki dovoljenja za
posek dreves vpisani osebno ime in naslov ali firma in sedež lastnika parcele, parcelna številka in katastrska občina
parcele.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena podatki o lastniku gozda in številki dovoljenja za posek dreves
ali podatki o lastniku parcele, parcelni številki in katastrski
občini parcele na prevoznici niso obvezni za gozdne lesne
sortimente, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti,
od mesta skladiščenja gozdnih lesnih sortimentov naprej.
(4) Šteje se, da so na vozilo naloženi gozdni lesni sortimenti ali se prevažajo po cesti brez prevoznice, če:
– na prevoznici niso vpisani podatki o lastniku gozda ali
številki dovoljenja za posek dreves ali če navedeni podatki
niso pravilni;
– na prevoznici ni vpisana vrsta ali količina gozdnih
lesnih sortimentov ali pa se na njej vpisana vrsta ali količina
ne ujema z dejanskim stanjem gozdnih lesnih sortimentov,
naloženih na vozilo, ali pri njihovem prevozu po cesti, pri
čemer se šteje, da na prevoznici vpisana količina gozdnih
lesnih sortimentov, izražena v kubičnih metrih, prostorninskih
metrih ali tonah, ne ustreza dejanskemu stanju, če je odstopanje večje od deset odstotkov dejanske količine.
(5) Če so na isto vozilo naloženi ali se prevažajo po
cesti gozdni lesni sortimenti, pridobljeni na podlagi več kot
enega dovoljenja za posek, ali gozdni lesni sortimenti večjega števila pošiljateljev ali je prejemnikov gozdnih lesnih sortimentov več, mora biti za vsako posamezno skupino gozdnih
lesnih sortimentov izdana posebna prevoznica.
(6) Prevoznica je sestavljena v treh izvodih, od katerih
vse tri izvode podpišejo in po en izvod hranijo pošiljatelj, prevoznik in prejemnik pet let od datuma opravljenega prevoza
gozdnih lesnih sortimentov.
(7) Prevoznico, ki vsebuje zaporedno številko z neponovljivo kodo, dodeli pošiljatelju na njegovo zahtevo in
njegove stroške Zavod po ceniku, ki ga predpiše minister,
pristojen za gozdarstvo.
(8) Prevoznica je neprenosljiva in jo sme uporabiti
samo pošiljatelj, ki mu je bila dodeljena, ali prevoznik, ki
za pošiljatelja opravi prevoz gozdnih lesnih sortimentov.
Prevoznice, ki se ne uporabijo za prevoz gozdnih lesnih sortimentov, mora pošiljatelj hraniti pet let od datuma njihovega
prevzema pri Zavodu.
(9) Podrobnejšo obliko in vsebino ter način hrambe
prevoznice iz tega člena predpiše minister, pristojen za
gozdarstvo.«.
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4. člen
17.d člen se spremeni tako, da se glasi:
»17.d člen
(1) Ne glede na določbe 17.b člena tega zakona mora
gozdne lesne sortimente iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki so predmet koncesije, spremljati prevozni dokument
s podatki o osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu
pošiljatelja, osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu
prejemnika, osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu
prevoznika, osebnem imenu voznika, vrsti in registrski številki vozila, kraju, datumu in uri nakladanja ter kraju razkladanja gozdnih lesnih sortimentov, vrsti in količini gozdnih lesnih
sortimentov ter drugimi podatki, ki jih določajo predpisi, ki
urejajo koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prevozni dokument).
(2) Prevoznik mora imeti prevozni dokument po nalaganju in med prevozom gozdnih lesnih sortimentov pri sebi ali
v vozilu in ga pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno
zahtevo izročiti na vpogled.
(3) Šteje se, da so na vozilo naloženi gozdni lesni sortimenti ali se prevažajo po cesti brez prevoznega dokumenta,
če na prevoznem dokumentu ni vpisana vrsta ali količina
gozdnih lesnih sortimentov ali pa se na njem vpisana vrsta
ali količina ne ujema z dejanskim stanjem gozdnih lesnih
sortimentov, naloženih na vozilo, ali pri njihovem prevozu po
cesti, pri čemer se šteje, da na prevoznem dokumentu vpisana količina gozdnih lesnih sortimentov, izražena v kubičnih
metrih, prostorninskih metrih ali tonah, ustreza dejanskemu
stanju, če je odstopanje v skladu s predpisi, ki urejajo koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije.
(4) Podatke iz prevoznih dokumentov morajo hraniti
koncesionarji pet let od datuma izdaje prevoznega dokumenta.«.

sita:

5. člen
Za 17.d členom se dodata 17.e in 17.f člen, ki se gla-

»17.e člen
(1) Lastnik gozda, ki je fizična oseba, mora zaradi
spremljanja sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov voditi evidenčni list s podatki o:
– vrsti in količini gozdnih lesnih sortimentov za lastno
uporabo, vključno z datumom njihovega spravila ali prevoza;
– osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu fizične
ali pravne osebe, ki ji je odplačno ali neodplačno dobavil
gozdne lesne sortimente, o njihovi vrsti, količini in datumu
dobave;
– osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu izvajalca sečnje in spravila gozdnih lesnih sortimentov v primerih
iz prve in druge alineje tega odstavka.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora lastnik gozda
v evidenčni list vpisati najpozneje v treh dneh po prevozu ali
spravilu gozdnih lesnih sortimentov ali njihovi dobavi.
(3) Evidenčni list s podatki iz prvega odstavka tega
člena mora lastnik gozda hraniti pet let od datuma opravljenega prevoza ali spravila gozdnih lesnih sortimentov ali od
njihove dobave.
(4) Evidenčni list mora lastnik gozda voditi na obrazcu,
ki ga predpiše minister, pristojen za gozdarstvo.
17.f člen
(1) Evidenca o prevoznicah za prevoz gozdnih lesnih
sortimentov se vodi v elektronski obliki zaradi spremljanja
sledljivosti prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti in izvajanja
nadzora v skladu s tem zakonom.
(2) Upravljavec evidence o prevoznicah za prevoz gozdnih lesnih sortimentov je Zavod.
(3) V evidenci o prevoznicah za prevoz gozdnih lesnih
sortimentov se vodijo naslednji podatki:
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– osebno ime in naslov ali firma in sedež pošiljatelja,
– zaporedna številka in datum prevzema prevoznice.
(4) Zavod upravičenim uporabnikom zagotavlja neposreden elektronski dostop do podatkov iz evidence iz prvega
odstavka tega člena.«.
6. člen
Na koncu besedila sedmega odstavka 21. člena se
doda naslednje besedilo: »Zavod izda na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja ugotovitveno odločbo, v kateri se
določita količina in struktura dreves za posek.«.
7. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Lastnik gozda lahko začne z izvedbo sanitarne
sečnje in preventivnih varstvenih del že pred izdajo odločbe
iz prejšnjega odstavka, mora pa o tem predhodno obvestiti
Zavod.«.
8. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen
V odločbah, izdanih v upravnih zadevah iz prvega odstavka 17. člena, četrtega in sedmega odstavka 21. člena,
prvega odstavka 29. člena in osmega odstavka 37. člena
tega zakona, Zavod določi količino in strukturo dreves za
posek po drevesnih vrstah in debelinskih razredih.«.
9. člen
Za sedmim odstavkom 37. člena se doda osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) V primerih iz prejšnjega odstavka izda Zavod za
posek dreves in izvedbo drugih potrebnih del za gradnjo
gozdne prometnice na zemljišču trase predvidene gozdne
prometnice, katerega lastnik ni soglašal z gradnjo te prometnice, odločbo v upravnem postopku na predlog lastnikov
gozdov iz prejšnjega odstavka.«.
10. člen
V 38. členu se v tretjem odstavku beseda »pristojbin«
nadomesti z besedo »prihodkov«.
11. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
(1) Lokalnim skupnostim se prihodki za vzdrževanje
gozdnih cest zagotovijo iz davka, odmerjenega od gozdnih
zemljišč, v skladu z zakonom, ki ureja davek na nepremičnine.
(2) Višino prihodka, ki pripada posamezni lokalni skupnosti, določi Vlada Republike Slovenije glede na skupno dolžino gozdnih cest, povprečne stroške njihovega vzdrževanja
in delež njihove rabe za negozdarske namene.
(3) Lokalna skupnost mora sredstva, ki jih prejme v
skladu s prejšnjim odstavkom, nameniti izključno vzdrževanju gozdnih cest.«.
12. člen
V prvem odstavku 56. člena se v petindvajseti alineji
besedilo »in četrtega« nadomesti z besedilom », četrtega in
sedmega«, za besedilom »31. člena,« pa se doda besedilo
»osmega odstavka 37. člena,«.
Trideseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– vodi evidenco o prevoznicah za prevoz gozdnih
lesnih sortimentov iz 17.f člena tega zakona;«.
Za trideseto alinejo se doda enaintrideseta alineja, ki
se glasi:
»– daje strokovno pomoč pristojnim organom pri izvajanju nadzora iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona.«.
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13. člen
Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:
»56.a člen
(1) Evidenca o izdanih odločbah o poseku dreves se
vodi za izvajanje nadzora po tem zakonu.
(2) Evidenco o izdanih odločbah o poseku dreves vodi
in upravlja v elektronski obliki Zavod.
(3) V evidenci o izdanih odločbah o poseku dreves se
vodijo naslednji podatki:
– osebno ime in naslov ali firma in sedež ter davčna
številka lastnika gozda,
– vrsta odločbe (odločba o poseku dreves, odločba o
sanitarni sečnji, dovoljenje za krčitev gozda),
– številka in datum izdaje odločbe,
– datum pravnomočnosti odločbe in obdobje veljavnosti
odločbe,
– vrsta in količina dreves za posek.
(4) Zavod upravičenim uporabnikom zagotavlja neposreden elektronski dostop do podatkov iz evidence iz prvega
odstavka tega člena.«.
14. člen
V tretjem odstavku 75. člena se besedilo »in 17.c« nadomesti z naslednjim besedilom », 17.c in 17.d«.
Na koncu besedila tretjega odstavka 75. člena se doda
nov stavek, ki se glasi: »Za nadzor nad izvajanjem 17.e člena so poleg gozdarskih inšpektorjev pristojni carinski organi
v skladu s svojimi pristojnostmi.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri izvajanju nadzora v skladu s tem zakonom
carinski organi vodijo in odločajo o postopkih zaradi kršitev
iz 2. do 9. točke prvega odstavka 77.c člena, 1. do 4. točke
prvega odstavka 81. člena ter 2. in 3. točke tretjega odstavka
81.a člena tega zakona. Policija v okviru izvajanja nadzora
v skladu s tem zakonom ugotavlja kršitve iz 2. do 8. točke
prvega odstavka 77.c člena tega zakona.«.
15. člen
V prvem odstavku 77. člena se v deveti alineji besedilo
»prometnicah, ki so zaprte za javni promet, razen za gospodarjenje z gozdom, ustaviti prevozno sredstvo« nadomesti z
besedilom »cestah ustaviti vozilo«.
V enajsti alineji se besedi »prevozno sredstvo« nadomestita z besedo »vozilo«.
16. člen
V prvem odstavku 77.b člena se besedi »prevozno
sredstvo« nadomestita z besedo »vozilo«.
V drugem odstavku se besedilo », za katerega je v skladu s tem zakonom predpisana obvezna stranska sankcija
odvzema gozdnih lesnih sortimentov« nadomesti z naslednjim besedilom »po tem zakonu«.«.
17. člen
Prvi odstavek 77.c člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 2.500 eurov do 50.000 eurov se za
prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. seka gozdno drevje, pridobiva okrasna drevesa ali
opravlja premeno gozdov brez odločbe ali v nasprotju z
njo (prvi, četrti in šesti odstavek 17. člena, osmi odstavek
37. člena);
2. ima na vozilu naložene ali prevaža gozdne lesne
sortimente brez prevoznice (prvi odstavek 17.b člena, četrti
odstavek 17.c člena);
3. prevoznice na zahtevo pooblaščene uradne osebe
ne izroči na vpogled (drugi odstavek 17.b člena);
4. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 17.b člena
tega zakona;
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5. na prevoznici niso vpisani vsi zahtevani podatki ali vpisani podatki niso točni (prvi, drugi in tretji odstavek 17.c člena);
6. ima na vozilu naložene ali prevaža gozdne lesne sortimente brez prevoznega dokumenta (prvi in tretji odstavek
17.d člena);
7. na prevoznem dokumentu niso vpisani vsi zahtevani
podatki ali vpisani podatki niso točni (prvi odstavek 17.d člena);
8. prevoznega dokumenta na zahtevo pooblaščene
uradne osebe ne izroči na vpogled (drugi odstavek 17.d člena);
9. daje na trg nezakonito pridobljen les ali lesne proizvode (prvi odstavek 4. člena Uredbe 995/2010/EU).«.
V drugem odstavku se število »1.500« nadomesti s številom »1.000«, število »3.500« pa se nadomesti s številom
»2.000«.
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se za prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi
odgovorna oseba v samoupravni lokalni skupnosti.«.
18. člen
V prvem odstavku 78. člena se število »2.000« nadomesti s številom »3.000«.
V drugem odstavku se število »1.000« nadomesti s številom »2.000«, število »2.500« pa s številom »3.500«.
V tretjem odstavku se število »1.000« nadomesti s številom »2.000«.
19. člen
V prvem odstavku 79. člena se 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. ne opravi potrebnih gojitvenih ali varstvenih del v
določenem roku ali jih opravi v nasprotju z odločbo, pridobiva smolo brez odločbe ali v nasprotju z njo (četrti odstavek
17. člena);«.
26. točka se črta.
20. člen
Prvi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 800 eurov do 20.000 eurov se za
prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 17.c člena tega
zakona;
2. uporabi prevoznico v nasprotju z osmim odstavkom
17.c člena tega zakona;
3. ne hrani prevoznic v skladu z osmim odstavkom
17.c člena tega zakona;
4. ne hrani podatkov v skladu s četrtim odstavkom
17.d člena tega zakona;
5. prevaža ali prodaja okrasna drevesa brez plomb (tretji
odstavek 18. člena);
6. v gozdu pogozduje negozdna zemljišča, ki z gozdnogospodarskim načrtom niso predvidena za pogozditev (četrti
odstavek 18. člena);
7. v gozdu oziroma gozdnem zemljišču organizira javni
shod ali prireditev, ne da bi o tem obvestil Zavod (drugi odstavek 21.a člena);
8. ogradi posamezne dele gozda brez dovoljenja ali v
nasprotju z dovoljenjem (drugi odstavek 24. člena);
9. predhodno ni obvestil Zavoda o začetku izvedbe sanitarne sečnje ali preventivnih varstvenih del (drugi odstavek
29. člena);
10. uporablja gozdne ceste v nasprotju z določenim
režimom uporabe (drugi odstavek 39. člena).«.
21. člen
Tretji odstavek 81.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo od 150 eurov do 400 eurov se za prekršek
kaznuje posameznik, ki:
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1. stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena;
2. ne vodi evidenčnega lista ali ga ne vodi na predpisanem obrazcu, ne vpisuje vseh podatkov v evidenčni list, ne
izpolni evidenčnega lista v roku treh dneh po opravljenem
prevozu, spravilu ali dobavi gozdnih lesnih sortimentov (prvi,
drugi in četrti odstavek 17.e člena);
3. ne hrani podatkov v skladu s tretjim odstavkom
17.e člena tega zakona.«.
22. člen
81.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»81.c člen
(1) Za prekršek iz 2. in 6. točke prvega odstavka
77.c člena tega zakona se poleg predpisane globe izreče
tudi stranska sankcija odvzema gozdnih lesnih sortimentov,
če skupna količina teh sortimentov, ki so naloženi na vozilo
ali se prevažajo, presega deset kubičnih metrov.
(2) Gozdarski inšpektorji in carinski organi zasežejo
gozdne lesne sortimente v primerih iz prejšnjega odstavka.
(3) Odvzeti gozdni lesni sortimenti se prodajo na javni
dražbi. Izkupiček od prodaje je prihodek proračuna Republike Slovenije.
(4) Zaseženi gozdni lesni sortimenti, ki so pokvarljivi ali
je njihova hramba povezana s prevelikimi stroški, se lahko
prodajo na javni dražbi pred izdajo odločbe o prekršku oziroma pred pravnomočnostjo odločbe o prekršku.
(5) Prevoz, hrambo in prodajo zaseženih in odvzetih
gozdnih lesnih sortimentov izvaja Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, ki opravlja to nalogo kot
javno pooblastilo.
(6) Sredstva za izvajanje naloge iz prejšnjega odstavka
zagotovi ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.
(7) Stroške, ki nastanejo zaradi zasega, odvzema,
hrambe, začasnega skladiščenja in prodaje gozdnih lesnih
sortimentov iz tega člena, plača storilec prekrška.
(8) Podrobnejše pogoje za izvajanje določb drugega,
tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena predpiše
vlada.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
(roki za izdajo podzakonskih predpisov)
(1) Minister, pristojen za gozdarstvo, izda podzakonski
predpis iz sedmega in devetega odstavka spremenjenega
17.c člena zakona ter četrtega odstavka novega 17.e člena
zakona najpozneje do 1. maja 2014.
(2) Vlada izda podzakonski predpis iz drugega odstavka spremenjenega 49. člena zakona in novega osmega
odstavka 81.c člena zakona najpozneje do 1. maja 2014.
24. člen
(odložitev uporabe določb ter uporaba spremenjenih
in dopolnjenih določb)
(1) Določbe spremenjene 26. in 27. točke ter novih
28. do 32. točke 3. člena, novih 17.b do 17.f člena, spremenjene tridesete alineje prvega odstavka 56. člena, spremenjenega tretjega in petega odstavka 75. člena, spremenjenega prvega odstavka 77. člena, spremenjenega prvega
in drugega odstavka 77.b člena, spremenjenega prvega,
drugega in novega četrtega odstavka 77.c člena, spremenjenega prvega odstavka 81. člena, spremenjenega tretjega
odstavka 81.a člena ter spremenjenega 81.c člena zakona
se začnejo uporabljati 1. maja 2014.
(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka se
še naprej uporabljajo določbe 26. in 27. točke 3. člena ter 17.b,
17.c in 17.d člen, trideseta alineja prvega odstavka 56. člena,
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določbe tretjega in petega odstavka 75. člena, prvega odstavka 77. člena, prvega in drugega odstavka 77.b člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 77.c člena, prvega odstavka
81. člena, tretjega odstavka 81.a člena in 81.c člen Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 –
ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B,
106/10, 63/13 in 101/13 – ZDavNepr; v nadaljnjem besedilu:
Zakon o gozdovih).
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se zaradi
odprave posledic po naravni nesreči nacionalne razsežnosti v
letu 2014 od dneva uveljavitve tega zakona do 30. aprila 2015
sledljivost gozdnih lesnih sortimentov, razen gozdnih lesnih
sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, namesto
prevoznice lahko zagotavlja z listino o uporabi in prometu z
gozdnimi lesnimi sortimenti (v nadaljnjem besedilu: listina), ki
jo mora voditi lastnik gozda oziroma lastnik drugega zemljišča,
na katerem so rastle gozdne drevesne vrste, če so bili gozdni
lesni sortimenti pridobljeni iz teh vrst, in vsebuje podatke o:
– gozdnih lesnih sortimentih za lastno uporabo, njihovi
količini, vrsti, drevesni vrsti ter datumu njihovega spravila ali
prevoza;
– osebnemu imenu in naslovu ali firmi in sedežu fizične
ali pravne osebe, ki ji je odplačno ali neodplačno dobavil gozdne lesne sortimente, o njihovi količini, vrsti, drevesni vrsti in
datumu dobave.
(4) Podatke iz prejšnjega odstavka mora lastnik gozda
oziroma drugega zemljišča na listino vpisati najpozneje v treh
dneh po opravljenem prevozu ali spravilu gozdnih lesnih sortimentov ali njihovi dobavi.
(5) Listino s podatki iz tretjega odstavka tega člena mora
lastnik gozda in drugega zemljišča hraniti pet let od datuma
opravljenega prevoza ali spravila gozdnih lesnih sortimentov
ali od njihove dobave.
(6) Vzorec listine iz tega člena objavita ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, in Zavod na svoji spletni strani.
(7) Za nadzor nad izvajanjem določb tretjega, četrtega in
petega odstavka tega člena so pristojni gozdarska inšpekcija in
carinski organi, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi. Gozdarska inšpekcija in carinski organi pri izvrševanju nadzora iz tega
člena vodijo in odločajo o postopkih zaradi kršitev iz osmega
odstavka tega člena.
(8) Z globo od 800 eurov do 15.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. ne vodi listine, ne vpisuje vseh podatkov v listino, ne
izpolni listine v roku treh dni po opravljenem prevozu, spravilu
ali dobavi gozdnih lesnih sortimentov (tretji in četrti odstavek
tega člena);
2. ne hrani podatkov v skladu s petim odstavkom tega
člena.
(9) Z globo od 300 eurov do 800 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali samostojnega podjetnika posameznika.
(10) Z globo od 150 eurov do 400 eurov se za prekršek iz
osmega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
25. člen
(dokončanje postopkov, začetih pred uveljavitvijo
tega zakona)
(1) Upravni postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po tem zakonu.
(2) Inšpekcijski postopki, začeti pred uveljavitvijo tega
zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
26. člen
(veljavnost izdanih odločb)
Odločbe, izdane v upravnih postopkih na podlagi Zakona
o gozdovih, ki so na dan uveljavitve tega zakona pravnomočne,
veljajo do izteka datuma, navedenega v odločbah.

Uradni list Republike Slovenije
27. člen
(končna določba)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01/13-17/23
Ljubljana, dne 26. februarja 2014
EPA 1676-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

542.

Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic
naravnih nesreč (ZOPNN-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 odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-D)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic
naravnih nesreč (ZOPNN-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. februarja 2014.
Št. 003-02-2/2014-8
Ljubljana, dne 6. marca 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O ODPRAVI POSLEDIC
NARAVNIH NESREČ (ZOPNN-D)
1. člen
V Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list
RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07 in
40/12 – ZUJF) se v 3. točki 4. člena doda nova četrta alineja,
ki se glasi:
»– žled, če povzroči škodo na stanovanjskih stavbah,
kulturnih spomenikih, gospodarskih objektih kmetijskega gospodarstva, v gozdovih ali če povzroči škodo na drugih stvareh,
za katerih obnovo je do sredstev za odpravo posledic nesreč po
tem zakonu upravičen državni organ ali občina.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/14-7/10
Ljubljana, dne 26. februarja 2014
EPA 1799-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
543.

Uredba o državnem prostorskem načrtu
za Osrednje vadišče Slovenske vojske
Postojna

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka
11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 –
popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za Osrednje
vadišče Slovenske vojske Postojna
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II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
(1) S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo
naslednje prostorske ureditve za obrambne dejavnosti in njihova varnostna območja:
– vadišče Poček, vključno s centrom Bile,
– strelišče Bač,
– interna komunalna, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura za izvajanje obrambne dejavnosti,
– navezava območja na komunalno, elektroenergetsko in
elektronsko komunikacijsko infrastrukturo,
– varnostno-nadzorni in opozorilni sistem na cestah, ki
potekajo čez območje državnega prostorskega načrta ter
– okoljevarstveni ukrepi in ureditve.
(2) Prostorske ureditve obsegajo gradnjo novih objektov,
rekonstrukcijo, vzdrževanje in odstranitev objektov.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

I. SPLOŠNI DOLOČBI

4. člen

1. člen

(območje državnega prostorskega načrta)

(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z
geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
a) zemljišča na območju, izključno namenjenem izvajanju
obrambne dejavnosti, vadišče Poček:
– k. o. Postojna (2490): SPOJ/10, 29/158, 29/159, 29/160,
29/161, 29/162, 2527, 2537/1, 2537/2, 2537/3, 2537/4, 2539,
2540/1, 2540/2, 2540/3, 2541/1, 2541/2, 2541/3, 2541/4,
2541/5, 2541/6, 2541/7, 2541/8, 2541/9, 2541/10, 2541/11,
2541/12, 2541/13, 2541/14, 2541/15, 2541/16, 2541/17,
2541/18, 2541/19, 2541/20, 2541/21, 2541/23, 2541/24,
2541/25, 2541/26, 2541/27, 2541/28, 2541/29, 2541/30,
2541/31, 2541/32, 2541/33, 2541/34, 2541/35, 2542/1,
2542/2, 2543, 2544, 2545, 2551, 2553, 2554, 2555, 2558,
2559/1, 2559/2, 2559/3, 2560, 2561, 2562/1, 2562/2, 2563,
2565, 2566/1, 2566/2, 2566/3, 2567/3, 2567/7, 2567/8, 2567/9,
2567/10, 2567/11, 2567/12, 2567/13, 2567/14, 2567/15,
2567/16, 2567/17, 2567/18, 2567/19, 2567/20, 2567/21,
2567/22, 2567/23, 2567/24, 2567/25, 2567/26, 2567/27,
2567/28, 2567/29, 2567/30, 2567/31, 2567/32, 2567/44,
2567/45, 2567/46, 2567/47, 2567/48, 2567/49, 2567/50,
2567/51, 2567/52, 2567/53, 2567/54, 2567/55, 2567/56,
2567/59, 2567/60, 2567/61, 2567/62, 2567/63, 2567/65,
2567/66, 2567/67, 2567/68, 2567/69, 2567/70, 2567/71,
2567/72, 2567/73, 2567/77, 2567/99, 2595, 2600, 2602, 2603,
2618/1, 2650, 2651/1, 2651/3, 2656, 2657, 2658, 2949;
– k. o. Matenja vas (2491): 847/1, 869, 871/1, 872, 874/1,
874/2, 874/3, 874/4, 875/1, 875/2, 877/1, 877/2, 877/3, 877/4,
879, 880, 882, 883, 884, 885, 886, 889/1, 889/2, 890/1, 890/2,
892/1, 892/2, 894, 896, 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/5,
899/6, 899/7, 899/8, 899/9, 899/10, 899/11, 899/12, 899/13,
899/14, 899/15, 899/16, 899/17, 899/18, 899/19, 899/20,
899/21, 899/22, 899/23, 899/24, 899/25, 899/26, 899/27,
899/28, 899/29, 899/30, 899/31, 899/32, 899/33, 899/34,
899/35, 899/36, 899/37, 899/38, 899/39, 899/40, 899/41,
899/42, 899/43, 899/44, 899/45, 899/46, 899/47, 899/48,
899/49, 899/50, 899/51, 899/52, 899/53, 899/54, 899/55,
899/56, 899/57, 900/1, 900/2, 900/3, 900/4, 901/47, 901/48,
901/52, 901/53, 901/56, 901/57, 901/58, 901/59, 901/60,
901/61, 901/62, 901/63, 901/64, 901/65, 901/66, 901/67,
901/68, 901/69, 901/70, 901/71, 901/72, 901/73, 901/74,
901/75, 901/76, 901/77, 901/78, 901/79, 901/80, 901/81,
901/82, 901/83, 901/84, 901/85, 901/86, 901/87, 901/88,
901/89, 901/90, 901/91, 901/92, 901/93, 901/94, 901/95,
901/96, 901/97, 901/98, 901/99, 901/100, 901/101, 901/102,
901/103, 901/104, 901/105, 901/106, 901/107, 901/108,

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07
– ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt
in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za
Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (v nadaljnjem
besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni
del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je avgusta 2013 pod številko projekta 6903 izdelalo podjetje LUZ, d. d., Ljubljana.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve,
območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj in prestavitev gospodarske
javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda,
varovanja zdravja ljudi ter varstva pred naravnimi nesrečami,
etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja
in nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v analogni obliki na vpogled na Ministrstvu
za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije, Direktoratu
za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v
občinah Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in
Postojna.
(3) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden,
ker se je postopek priprave tega državnega prostorskega
načrta zaključil v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v
prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr. in 57/12).
(4) Oznake, navedene v 6. in 10. do 56. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
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901/109, 901/110, 901/111, 901/112, 901/113, 901/114,
901/115, 901/116, 901/117, 901/118, 901/119, 901/120,
901/121, 901/122, 901/123, 901/124, 901/125, 901/126,
901/127, 901/128, 901/129, 901/130, 901/131, 902, 907, 912,
913, 915/1, 915/2, 916, 918, 921, 937, 938, 939, 942/2, 943,
944, 945, 946, 947, 949, 951, 952, 953, 955/1, 955/2, 956,
958, 960, 961, 963, 965, 966/8, 966/9, 966/10, 966/11, 966/12,
966/13, 966/14, 966/15, 966/16, 966/17, 966/18, 966/19,
966/20, 966/21, 966/22, 966/23, 966/24, 966/25, 966/26,
966/27, 966/28, 966/29, 966/30, 966/31, 966/32, 966/33,
966/34, 966/41, 966/42, 966/43, 966/44, 966/45, 966/46,
966/47, 966/48, 966/49, 966/50, 966/51, 966/52, 966/53,
966/54, 966/55, 966/56, 966/57, 966/69, 966/70, 966/72,
966/73, 966/74, 966/75, 966/76, 966/77, 966/78, 966/79,
966/80, 966/81, 966/82, 966/83, 966/84, 966/86, 967, 1332/5,
1354, 1355/1, 1355/2, 1356/1, 1356/2, 1357/3, 1359/3, 1361/2,
1932/2, 1938/1, 1938/2, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945;
– k. o. Selce (2500): 588;
b) zemljišča na območju, izključno namenjenem izvajanju
obrambne dejavnosti, strelišče Bač v k. o. Bač (2509): 1378/14,
1378/20, 1378/21, 1378/22, 1841/3, 2000, 2080/260, 2080/294,
2080/307, 2080/310, 3714/22, 3760, 3761, 3762, 3767/2, 3818,
3821, 3824/1, 4110/2;
c) zemljišča na varnostnem območju:
– k. o. Bač (2509): 0, 1378/15, 1378/16, 1378/17, 1378/18,
1378/23, 1378/24, 1378/25, 1378/26, 1378/27, 1378/28,
1378/29, 1378/30, 1378/31, 1378/32, 1378/33, 1378/34,
1378/35, 1378/36, 1378/74, 1378/76, 1378/77, 1378/78,
1378/79, 1378/80, 1378/81, 1378/148, 1378/149, 1378/150,
1378/157, 1841/2, 2080/86, 2080/87, 2080/88, 2080/89,
2080/90, 2080/91, 2080/92, 2080/93, 2080/94, 2080/95,
2080/96, 2080/97, 2080/98, 2080/99, 2080/100, 2080/101,
2080/102, 2080/103, 2080/104, 2080/105, 2080/106, 2080/107,
2080/108, 2080/109, 2080/110, 2080/111, 2080/112, 2080/113,
2080/114, 2080/115, 2080/116, 2080/117, 2080/118, 2080/119,
2080/120, 2080/121, 2080/122, 2080/123, 2080/124, 2080/125,
2080/126, 2080/127, 2080/128, 2080/129, 2080/130, 2080/131,
2080/132, 2080/133, 2080/134, 2080/135, 2080/136, 2080/137,
2080/138, 2080/139, 2080/140, 2080/141, 2080/150, 2080/151,
2080/152, 2080/153, 2080/292, 2080/293, 2080/297, 2080/298,
2080/306, 2080/311, 3671/4, 3671/5, 3671/6, 3671/7, 3671/16,
3674/1, 3674/4, 3674/5, 3674/6, 3674/7, 3674/8, 3674/9,
3674/10, 3676/1, 3679, 3680, 3681, 3686, 3687, 3688, 3689,
3690, 3691, 3692, 3693/1, 3693/2, 3694/1, 3694/2, 3694/3,
3694/4, 3695/1, 3705/1, 3705/2, 3705/3, 3705/4, 3705/5,
3705/6, 3705/7, 3705/10, 3705/11, 3705/14, 3705/15, 3705/16,
3705/17, 3705/18, 3705/19, 3705/20, 3705/21, 3705/22,
3705/23, 3705/24, 3705/25, 3705/26, 3705/27, 3705/28,
3705/29, 3705/30, 3705/31, 3705/32, 3705/33, 3705/34,
3705/35, 3705/36, 3705/37, 3705/38, 3705/39, 3705/40,
3705/41, 3705/42, 3705/43, 3705/44, 3705/45, 3705/46,
3705/47, 3705/48, 3705/49, 3705/50, 3705/51, 3705/52,
3705/53, 3705/54, 3705/55, 3705/56, 3705/57, 3705/58,
3705/59, 3705/60, 3705/61, 3705/62, 3705/63, 3705/64,
3705/65, 3705/66, 3705/67, 3705/68, 3705/69, 3705/70,
3705/71, 3705/72, 3705/73, 3705/74, 3705/75, 3705/76,
3705/77, 3705/78, 3705/79, 3705/80, 3705/81, 3705/82,
3705/83, 3705/85, 3705/86, 3705/87, 3705/88, 3706, 3707/1,
3707/2, 3708, 3709, 3710, 3714/18, 3714/19, 3714/20,
3714/21, 3718, 3719/1, 3719/2, 3720/1, 3720/2, 3720/3,
3720/4, 3721, 3724/1, 3725, 3750/1, 3750/3, 3756, 3757,
3764/1, 3765/1, 3766, 3767/1, 3768, 3769/1, 3769/2, 3770,
3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3779, 3780, 3781,
3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791,
3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799,
3800, 3801/1, 3801/2, 3802, 3803/1, 3803/2, 3803/3, 3804,
3805, 3806, 3807, 3808, 3810, 3811, 3812/1, 3812/2, 3813,
3814, 3815, 3816/1, 3816/2, 3817, 3819, 3820, 3823, 3825/1,
3825/2, 3826, 3827, 3828, 3829/1, 3829/2, 3829/3, 3830, 3831,
3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837/1, 3837/2, 3838/1, 3838/2,
3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847/1,
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3847/2, 3847/3, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852/1, 3852/2, 3853,
3854, 3855/1, 3855/2, 3855/3, 3855/4, 3855/5, 3855/6, 3855/7,
3855/8, 3855/9, 3855/10, 3855/11, 3855/12, 3855/13, 3855/14,
3855/15, 3855/16, 3855/17, 3855/18, 3855/19, 3855/20,
3855/21, 3855/22, 3855/23, 3855/24, 3855/25, 3855/26,
3855/27, 3855/28, 3855/29, 3855/30, 3855/31, 3855/32,
3855/33, 3855/34, 3855/35, 3855/36, 3855/37, 3855/38,
3855/39, 3855/40, 3855/41, 3856/1, 3856/2, 3857/1, 3857/2,
3858, 3859/1, 3859/2, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865,
3866, 3867, 3868, 3869/1, 3869/2, 3869/3, 3869/4, 3869/5,
3869/6, 3870, 3871/1, 3871/2, 3871/3, 3871/4, 3871/5, 3871/6,
3871/7, 3871/8, 3871/9, 3871/10, 3871/11, 3873, 3874/1,
3874/2, 3874/3, 3874/4, 3875/1, 3875/2, 3876, 3877/1, 3877/2,
3878/1, 3878/2, 3878/3, 3879, 3880, 3881, 3885/1, 3885/2,
3885/3, 3885/4, 3885/5, 3885/6, 3885/7, 3885/8, 3885/9,
3885/10, 3885/11, 3885/12, 3885/13, 3885/14, 3885/15,
3885/16, 3885/17, 3885/18, 3885/19, 3885/20, 3885/21,
3885/22, 3885/23, 3885/24, 3885/25, 3885/26, 3885/27,
3885/28, 3885/29, 3885/30, 3885/31, 3885/32, 3885/33,
3885/34, 3885/35, 3885/36, 3885/37, 3885/38, 3885/39,
3885/40, 3885/41, 3885/42, 3885/43, 3886/1, 3886/2, 3886/3,
3886/4, 3886/5, 3886/6, 3886/7, 3886/8, 3886/9, 3886/10,
3886/11, 3886/12, 3886/13, 3886/14, 3886/15, 3886/16,
3886/17, 3886/18, 3886/19, 3886/20, 3886/21, 3886/22,
3886/23, 3886/24, 3886/25, 3886/26, 3886/27, 3886/28,
3886/29, 3886/30, 3886/31, 3886/32, 3886/33, 3886/34,
3886/35, 3886/36, 3886/37, 3886/38, 3886/39, 3886/40,
3886/41, 3886/42, 3886/43, 3886/44, 3886/45, 3886/46,
3886/47, 3886/48, 3886/49, 3886/50, 3886/51, 3886/52,
3886/53, 3886/54, 3886/55, 3887/1, 3887/2, 3887/3, 3887/4,
3887/5, 3887/6, 3887/7, 3887/8, 3887/9, 3887/10, 3887/11,
3887/12, 3887/13, 3887/14, 3887/15, 3887/16, 3887/17,
3887/18, 3887/19, 3887/20, 3887/21, 3887/22, 3887/23,
3887/24, 3887/25, 3887/26, 3887/27, 3887/28, 3887/29,
3887/30, 3887/31, 3887/32, 3887/33, 3887/34, 3887/35,
3887/36, 3887/37, 3887/38, 3887/39, 3887/40, 3887/41,
3887/42, 3887/43, 3887/44, 3887/45, 3887/46, 3887/47,
3887/48, 3888, 3889, 3890/1, 3890/2, 3891, 3892/1, 3892/2,
3893, 3894, 3895, 3896/1, 3896/2, 3896/3, 3896/4, 3896/5,
3896/6, 3896/7, 3896/8, 3896/9, 3896/10, 3896/11, 3896/12,
3897, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3907/1, 3907/2,
3908, 3909, 3910, 3912/1, 3912/2, 3912/3, 3912/4, 3912/5,
3912/6, 3912/7, 3912/8, 3912/9, 3912/10, 3912/11, 3912/12,
3912/13, 3912/14, 3912/15, 3912/16, 3912/17, 3912/18,
3912/19, 3912/20, 3912/21, 3912/22, 3912/23, 3912/24,
3912/25, 3912/26, 3912/27, 3912/28, 3912/29, 3912/30,
3912/31, 3912/32, 3912/33, 3912/34, 3912/35, 3912/36,
3912/37, 3912/38, 3912/39, 3912/40, 3912/41, 3912/42,
3912/43, 3912/44, 3912/45, 3912/46, 3912/47, 3912/48,
3912/49, 3912/50, 3912/51, 3912/52, 3912/53, 3912/54,
3912/55, 3912/56, 3912/57, 3912/58, 3912/59, 3912/60,
3912/61, 3912/62, 3912/63, 3912/64, 3912/65, 3912/66,
3912/67, 3912/68, 3913, 3914, 3915/1, 3915/2, 3916, 3917,
3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927,
3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933/1, 3933/2, 3934, 3935,
3936, 3937, 3938, 3939, 3941, 3942, 3943, 3944/1, 3944/2,
3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3951/1, 3951/2, 3951/3, 3951/4,
3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958/1, 3958/2, 3959, 3960,
3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969,
3971/1, 3971/2, 3972, 3973, 3974/1, 3974/2, 3975, 3976, 3977,
3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987,
3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995/1, 3995/2,
3995/3, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001/1, 4001/2, 4001/3,
4001/4, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010,
4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018/1, 4018/2,
4018/3, 4018/4, 4018/5, 4018/6, 4018/7, 4018/8, 4018/9,
4018/10, 4018/11, 4018/12, 4018/13, 4018/14, 4018/15,
4018/16, 4018/17, 4018/18, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023,
4102/4, 4108/2, 4108/3, 4108/4, 4108/5, 4108/6, 4108/9, 4109,
4110/2, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119,
4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129,
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4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139,
4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149,
4150, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160,
4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170,
4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180,
4181, 4182, 4183, 4184/1, 4184/2, 4184/3, 4184/4, 4185/1,
4185/2, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193,
4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202,
4204/1, 4204/2, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211,
4212, 4213, 4214, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222,
4223, 4224, 4225, 4226, 4227/1, 4227/2, 4228, 4229, 4230,
4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240,
4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250,
4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260,
4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270,
4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280,
4281, 4282/1, 4282/2, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288,
4289, 4290, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299,
4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4308, 4309, 4310,
4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320,
4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326/1, 4326/2, 4327, 4328,
4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338,
4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348,
4349, 4350, 4353/1, 4353/2, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358,
4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368,
4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4378, 4379, 4380,
4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390,
4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400,
4401, 4403, 4404, 4406/1, 4407, 4408, 4445, 4447, 4461,
4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4470, 4475, 4476,
4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485, 4486, 4487,
4488, 4489, 4490/1, 4490/2, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495,
4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505,
4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515,
4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4526,
4527, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4574, 4575, 4576, 4577,
4578, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605,
4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4633, 4634, 4635, 4636,
4637, 4638, 4639, 4647, 4648, 4649, 4650, 4664, 4665, 4679,
4680, 4691, 4692, 4702, 4703, 4711, 4712, 4719, 4720, 4735,
4736, 4748, 4782/2, 4782/3, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986,
4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993/1, 4993/2, 4995,
4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5004, 5005, 5006,
5007, 5008, 5009, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017,
5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027,
5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037,
5038, 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047,
5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057,
5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067,
5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077,
5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086;
– k. o. Dolenja vas (1677): 2972/1426, 2972/1496,
2972/1497, 2972/1498, 2972/1499, 2972/1500, 2972/1501,
2972/1502, 2972/1503, 2972/1504, 2972/1505, 2972/1506,
2972/1507, 2972/1508, 2972/1509, 2972/1510, 2972/1511,
2972/1512, 2972/1513, 2972/1514, 2972/1515, 2972/1516,
2972/1517, 2972/1518, 2972/1519, 2972/1520, 2972/1521,
2972/1522, 2972/1523, 2972/1524, 2972/1525, 2972/1526,
2972/1527, 2972/1528, 2972/1529;
– k. o. Glažuta (2710): 2728, 2729, 2730, 2731, 2732,
2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742,
2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752,
2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762,
2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772,
2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782,
2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792,
2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802,
2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812,
2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822,
2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832,
2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841/1,
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2841/2, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849,
2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859,
2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869,
2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879,
2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889,
2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2898, 2899, 2900, 2901,
2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911,
2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921,
2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931,
2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941,
2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951,
2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961,
2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971,
2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981,
2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991,
2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001,
3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011,
3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021,
3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031,
3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041,
3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051,
3052;
– k. o. Javorje (2709): 80, 81, 128, 129, 130, 135, 136,
137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 184;
– k. o. Jurišče (2505): 155/1, 166, 169, 170, 171, 172,
173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 183/2, 184,
311/1, 311/2, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 315/1, 315/2, 316/1,
316/2, 317/1, 317/2, 422/1, 422/4, 423, 425, 426, 427, 428,
443, 447, 465/2, 466, 467, 502, 503, 507, 508/1, 509, 510/1,
510/2, 511, 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520, 521/1, 521/2,
522, 523, 536, 537/1, 537/2, 539, 540, 541, 544/1, 547, 553/5,
553/6, 553/7, 553/8, 553/9, 553/10, 553/11, 553/12, 553/15,
553/16, 575, 594, 595/1, 595/2, 596/1, 596/2, 597/1, 597/2,
598, 599, 600/1, 600/2, 601/1, 601/2, 602, 603, 604, 605,
606, 607, 837, 839, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860,
861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872,
873, 874/1, 874/2, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882,
883, 884/1, 884/2, 884/3, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891,
892/1, 892/2, 892/3, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900,
901, 902, 903, 904/1, 904/2, 905, 906, 907, 908, 909, 910,
911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922,
923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934,
935, 936, 937/1, 937/2, 937/3, 938, 939, 940, 941/1, 941/2,
942/1, 942/2, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949/1, 949/2,
949/3, 949/4, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958,
959, 961, 962, 965, 967, 968, 969, 970, 972, 973/1, 973/2,
974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985,
986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999,
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010,
1011, 1012/1, 1012/2, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028,
1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048,
1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058,
1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064/1, 1064/2, 1065, 1066,
1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076,
1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086,
1087, 1088, 1089, 1090/1, 1090/2, 1091, 1092, 1093, 1094,
1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104,
1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112/1, 1112/2, 1113,
1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119/1, 1119/2, 1120, 1121, 1122,
1123, 1124, 1125, 1126/1, 1126/2, 1127, 1128, 1129, 1130,
1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140,
1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150,
1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161,
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171,
1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181,
1182, 1183, 1184, 1185/1, 1185/2, 1186, 1187, 1188, 1189,
1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199,
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1200, 1202, 1203, 1204/1, 1204/2, 1207, 1208, 1209, 1210,
1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220,
1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1232,
1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252,
1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262,
1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272,
1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278/1, 1278/2, 1279, 1280,
1281, 1282, 1283, 1284/1, 1284/2, 1285, 1286, 1287, 1288,
1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298,
1299, 1300/1, 1300/2, 1300/3, 1301, 1302, 1304, 1305, 1306,
1307, 1308, 1309, 1310/1, 1310/2, 1311, 1312, 1313, 1314,
1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322,
1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332,
1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342,
1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352,
1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362,
1363, 1364, 1365, 1366;
– k. o. Jurjeva dolina (2704): 1604, 1605/1, 1605/5,
1605/6, 1605/7, 1606, 1607/1, 1608/1, 1608/2, 1609, 1610,
1611, 1612, 1613/1, 1614/1, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619,
1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625/1, 1625/2, 1626, 1627,
1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636,
1637/1, 1637/3, 1638, 1639;
– k. o. Koritnice (2510): 977, 983, 984, 985, 986, 987,
988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999,
1000, 1001/1, 1001/2, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1026/2,
1026/3, 1026/4, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033,
1034, 1035, 1036/1, 1036/2, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,
1042, 1043, 1044, 1045/1, 1045/2, 1045/3, 1046, 1047, 1048,
1049, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059,
1060, 1061/1, 1061/2, 1063, 1064, 1065, 1066/1, 1066/2, 1067,
1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077,
1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087,
1088, 1089/1, 1089/2, 1090, 1091/1, 1091/2, 1092/1, 1092/2,
1093, 1094, 1095/1, 1095/2, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100,
1101, 1102, 1103, 1104, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1106, 1107/1,
1107/2, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1110,
1112, 1113/1, 1113/2, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119/1, 1119/2,
1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129,
1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139/1,
1139/2, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148,
1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159,
1160/1, 1160/2, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167,
1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177,
1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187/1,
1187/2, 1188, 1189/1, 1189/2, 1189/3, 1189/4, 1189/5, 1189/6,
1189/7, 1189/8, 1189/9, 1189/10, 1189/11, 1189/12, 1189/13,
1189/14, 1189/15, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196,
1197, 1198/1, 1198/2, 1199/1, 1199/2, 1200, 1201, 1203,
1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213,
1214, 1216, 1217/1, 1217/2, 1217/3, 1217/4, 1221, 1222/2,
1224/8, 1224/9, 1224/10, 1224/11, 1224/12, 1224/13, 1224/14,
1369/13, 1369/14, 1369/15, 1369/16, 1369/17, 1369/18,
1369/19, 1369/20, 1369/21, 1369/22, 1369/23, 1369/24,
1369/25, 1369/26, 1369/27, 1369/29, 1369/30, 1369/31,
1369/32, 1369/36, 1369/37, 1369/38, 1369/39, 1369/40,
1369/41, 1369/42, 1369/43, 1369/44, 1369/45, 1369/46,
1369/117, 1369/129, 1369/130, 1369/131, 1369/134, 1369/135,
1369/136, 1369/138, 1369/139, 1369/140, 1369/141, 1369/187,
1369/191, 1369/192, 1369/193, 1369/195, 1369/197, 1369/199,
1369/262, 1369/268, 1369/269, 1369/270, 1466, 1467, 1468,
1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479,
1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489,
1490, 1491, 1492, 1493/1, 1493/2, 1496, 1497, 1498, 1503,
1504, 1727, 1743/1, 1743/2, 1744/1, 1744/2, 1745, 1746, 1747,
1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757,
1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767,
1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777,
1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787,
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1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1797, 1805, 1810,
1812/1, 1812/2, 1813, 1814, 1815/1, 1818, 1819/1, 1820, 1821,
1822, 1826;
– k. o. Matenja vas (2491): 860, 863/1, 864/3, 865/1,
866/2, 867/1, 867/3, 868/1, 868/2, 869, 870/1, 870/2, 871/1,
871/2, 887, 888, 889/1, 889/3, 894, 895, 901/43, 901/46,
901/47, 901/52, 901/54, 901/55, 901/56, 901/57, 901/59,
901/61, 901/130, 901/131, 901/137, 919, 920, 922, 926/1,
926/2, 927, 928, 929, 930, 931, 933, 935, 936, 938, 939, 940,
941, 1938/1, 1941, 1942;
– k. o. Otok I (1632): NN02, 3264/7, 3264/584, 3264/585,
3264/586, 3264/587, 3264/588, 3264/589, 3264/590, 3264/591,
3264/592, 3264/593, 3264/594, 3264/595, 3264/596, 3264/597,
3264/598, 3264/599, 3264/600, 3264/601, 3264/602, 3264/603,
3264/604, 3264/605, 3264/606, 3264/607, 3264/608, 3264/609,
3264/610, 3264/611, 3264/612, 3264/613, 3264/614, 3264/615,
3264/616, 3264/617, 3264/618, 3264/619, 3264/620, 3264/621,
3264/622, 3264/623, 3264/624, 3264/625, 3264/626, 3264/627,
3264/628, 3264/629, 3264/630, 3264/662, 3264/663, 3264/664,
3264/665, 3264/666, 3264/667, 3264/668, 3264/669, 3264/670,
3264/671, 3264/672, 3264/673, 3264/674, 3264/675, 3264/676,
3264/677, 3264/678, 3264/679, 3264/680, 3264/681, 3264/682,
3264/683, 3264/684, 3264/685, 3264/686, 3264/687, 3264/688,
3264/689, 3264/690, 3264/691, 3264/692, 3264/693, 3264/694,
3264/695, 3264/696, 3264/697, 3264/698, 3264/699, 3264/700,
3264/701, 3264/702, 3264/703, 3264/704, 3264/705,
3264/706, 3264/707, 3264/708, 3264/709, 3264/710, 3264/711,
3264/1565;
– k. o. Otok II (1678): *68, 3264/3, 3264/17, 3264/119,
3264/120, 3264/121, 3264/122, 3264/123, 3264/124, 3264/125,
3264/126, 3264/127, 3264/128, 3264/129, 3264/130, 3264/131,
3264/132, 3264/133, 3264/134, 3264/135, 3264/136, 3264/137,
3264/138, 3264/139, 3264/140, 3264/141, 3264/142, 3264/143,
3264/144, 3264/145, 3264/146, 3264/147, 3264/148, 3264/151,
3264/152, 3264/155, 3264/156, 3264/159, 3264/160, 3264/163,
3264/164, 3264/167, 3264/168, 3264/171, 3264/316, 3264/317,
3264/318, 3264/319, 3264/320, 3264/321, 3264/322, 3264/323,
3264/324, 3264/325, 3264/326, 3264/327, 3264/328, 3264/329,
3264/330, 3264/331, 3264/332, 3264/333, 3264/334, 3264/335,
3264/336, 3264/337, 3264/338, 3264/339, 3264/340, 3264/341,
3264/342, 3264/343, 3264/344, 3264/345, 3264/346, 3264/347,
3264/348, 3264/349, 3264/350, 3264/351, 3264/352, 3264/901,
3264/902, 3264/903, 3264/904, 3264/905, 3264/906, 3264/907,
3264/908, 3264/909, 3264/910, 3264/911, 3264/912, 3264/913,
3264/1807, 3264/2256, 3264/2257, 3264/2258, 3264/2259,
3264/2261, 3264/2262, 3264/2263, 3264/2264, 3264/2265,
3264/2266, 3264/2267, 3264/2268, 3264/2269, 3264/2270,
3264/2271, 3264/2273, 3264/2274, 3264/2277, 3264/2278,
3264/2279, 3264/2280, 3264/2281, 3264/2282, 3264/2286,
3264/2287, 3264/2290, 3264/2291, 3264/2293, 3264/2294,
3264/2295, 3264/2296, 3264/2299, 3264/2300, 3264/2301,
3264/2302, 3264/2306, 3264/2307, 3264/2312, 3264/2313,
3264/2318, 3264/2319, 3264/2326, 3264/2327, 3264/2328,
3264/2329, 3264/2330, 3264/2331, 3264/2332, 3264/2333,
3264/2334, 3264/2335, 3264/2336, 3264/2337, 3264/2338,
3264/2339, 3264/2340, 3264/2341, 3264/2342, 3264/2343,
3264/2344, 3264/2345, 3264/2346, 3264/2347, 3264/2348,
3264/2349, 3264/2350, 3264/2351, 3264/2352, 3264/2353,
3264/2354, 3264/2355, 3264/2356, 3264/2357, 3264/2358,
3264/2359, 3264/2360, 3264/2361, 3264/2362, 3264/2363,
3264/2364, 3264/2365, 3264/2366, 3264/2367, 3264/2368,
3264/2369, 3264/2370, 3264/2371, 3264/2372, 3264/2373,
3264/2374, 3264/2375, 3264/2376, 3264/2377, 3264/2378,
3264/2379, 3264/2380, 3264/2381, 3264/2382, 3264/2383,
3264/2384, 3264/2385, 3264/2386, 3264/2387, 3264/2388,
3264/2392, 3264/2413, 3264/2415, 3264/2416;
– k. o. Palčje (2506): 1374/1, 1374/2, 1374/25, 1374/26,
1374/27, 1375/1, 1375/2, 1375/3, 1375/4, 1375/5, 1375/6,
1375/7, 1375/8, 1375/9, 1375/10, 1375/11, 1375/12, 1375/13,
1375/14, 1375/15, 1375/16, 1375/17, 1375/18, 1375/19,
1375/20, 1375/21, 1375/22, 1375/23, 1375/24, 1375/25,
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1375/26, 1375/27, 1375/28, 1375/29, 1375/30, 1375/31,
1375/32, 1375/33, 1375/34, 1375/35, 1375/36, 1375/37,
1375/38, 1375/39, 1375/40, 1375/41, 1375/42, 1375/43,
1375/44, 1375/45, 1375/46, 1375/47, 1375/48, 1375/49,
1375/50, 1375/51, 1375/52, 1375/53, 1375/54, 1375/55,
1375/56, 1375/57, 1375/58, 1375/59, 1375/60, 1375/61,
1375/62, 1375/63, 1375/64, 1375/65, 1375/66, 1375/67,
1375/68, 1375/69, 1375/70, 1375/71, 1375/72, 1375/73,
1375/74, 1375/75, 1375/76, 1375/77, 1375/78, 1375/79,
1375/80, 1375/81, 1375/82, 1375/83, 1375/84, 1375/85,
1375/86, 1375/87, 1375/88, 1375/89, 1375/90, 1375/91,
1375/92, 1375/93, 1375/94, 1375/95, 1375/96, 1375/97,
1375/98, 1375/99, 1375/100, 1375/101, 1375/102, 1375/103,
1375/104, 1375/105, 1375/106, 1375/107, 1375/108, 1375/109,
1375/110, 1375/111, 1375/112, 1375/113, 1375/114, 1375/115,
1375/116, 1375/117, 1375/118, 1375/119, 1375/120, 1375/121,
1375/122, 1375/123, 1375/124, 1375/125, 1375/126, 1375/127,
1375/128, 1375/129, 1375/130, 1376/1, 1376/2, 1376/3,
1377/2, 1377/3, 1378, 1380, 1381, 1382/1, 1382/2, 1383/1,
1383/2, 1384, 1385, 1409/1, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417,
1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424/1, 1424/2, 1425,
1427, 1428, 1429, 1430, 1431/1, 1431/2, 1431/3, 1431/4,
1432/1, 1432/2, 1432/3, 1433/1, 1433/2, 1433/3, 1433/4,
1433/5, 1433/6, 1433/7, 1433/8, 1433/9, 1433/10, 1433/11,
1433/12, 1433/13, 1433/14, 1433/15, 1433/16, 1433/17,
1433/18, 1433/19, 1433/20, 1433/21, 1433/22, 1433/23,
1433/24, 1433/25, 1433/26, 1433/27, 1433/28, 1433/29,
1433/30, 1433/31, 1433/32, 1433/33, 1433/34, 1433/35,
1433/36, 1433/37, 1433/38, 1433/39, 1433/40, 1433/41,
1433/42, 1433/43, 1433/44, 1433/45, 1433/46, 1433/47,
1433/48, 1433/49, 1433/50, 1433/51, 1433/52, 1433/53,
1433/54, 1433/55, 1434, 1435, 1436/1, 1436/2, 1437/1, 1437/2,
1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447,
1448, 1449/1, 1449/2, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455,
1456, 1457, 1458/1, 1458/2, 1459, 1460/1, 1460/2, 1460/3,
1460/4, 1461/1, 1461/2, 1461/3, 1461/4, 1463, 1464, 1465,
1466, 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1468, 1469/1, 1469/2, 1469/3,
1469/4, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1470/4, 1472/1, 1472/3,
1472/4, 1472/5, 1472/6, 1472/7, 1472/8, 1472/9, 1472/10,
1472/11, 1472/12, 1472/13, 1472/14, 1472/15, 1472/16,
1472/17, 1472/18, 1472/19, 1472/20, 1472/21, 1472/22,
1472/23, 1472/24, 1472/25, 1472/26, 1472/27, 1472/28,
1472/29, 1472/30, 1472/31, 1472/32, 1472/33, 1472/34,
1472/35, 1472/36, 1472/37, 1472/38, 1472/39, 1472/40,
1472/41, 1472/42, 1472/43, 1472/44, 1472/45, 1473/1, 1473/2,
1473/3, 1473/4, 1473/5, 1473/6, 1473/7, 1473/8, 1473/9,
1473/10, 1473/11, 1473/12, 1473/13, 1473/14, 1473/15,
1473/16, 1473/17, 1473/18, 1473/19, 1473/20, 1473/21,
1473/22, 1473/23, 1473/24, 1473/25, 1473/26, 1473/27,
1473/28, 1473/29, 1473/30, 1473/31, 1473/32, 1473/33,
1473/34, 1473/35, 1473/36, 1473/37, 1473/38, 1473/39,
1473/40, 1473/41, 1473/42, 1473/43, 1473/44, 1473/45,
1473/46, 1473/47, 1473/48, 1473/49, 1473/50, 1473/51,
1473/52, 1473/53, 1473/54, 1474/1, 1474/2, 1474/3, 1474/4,
1474/5, 1474/6, 1474/7, 1474/8, 1474/9, 1474/10, 1474/11,
1474/12, 1474/13, 1475/1, 1475/2, 1475/3, 1476, 1477, 1478/1,
1478/2, 1479/1, 1479/2, 1480, 1481, 1482/1, 1482/2, 1482/3,
1484/1, 1484/2, 1484/3, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490,
1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497/1, 1498/1, 1685/3,
1685/4, 1685/5, 1685/6, 1685/7, 1685/10, 1685/14, 1685/15,
1685/16, 1685/17, 1685/18, 1685/19, 1685/20, 1685/21,
1685/22, 1685/23, 1685/24, 1685/25, 1685/26, 1685/27,
1685/28, 1685/29, 1685/30, 1685/31, 1685/32, 1685/33,
1685/34, 1685/35, 1685/36, 1685/37, 1685/38, 1685/39,
1685/40, 1685/41, 1685/42, 1685/43, 1685/44, 1685/45,
1685/46, 1685/47, 1685/48, 1685/49, 1685/50, 1685/51,
1685/52, 1685/53, 1685/54, 1685/55, 1685/56, 1685/57,
1685/58, 1685/59, 1685/60, 1685/61, 1685/62, 1685/63,
1685/64, 1685/65, 1685/66, 1685/67, 1685/68, 1685/69,
1685/70, 1685/71, 1685/72, 1685/73, 1685/74, 1685/75,
1685/76, 1685/77, 1685/78, 1685/79, 1685/80, 1685/81,
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1685/82, 1685/83, 1685/84, 1685/85, 1685/86, 1685/87,
1685/88, 1685/89, 1685/90, 1685/91, 1685/92, 1685/93,
1685/94, 1685/95, 1685/96, 1685/97, 1685/98, 1685/100,
1685/107, 1685/108, 1685/110, 1685/111, 1685/115, 1685/116,
1685/117, 1685/118, 1685/119, 1685/120, 1685/121, 1685/122,
1685/123, 1685/124, 1685/125, 1685/126, 1685/127, 1685/128,
1685/129, 1685/130, 1685/131, 1685/132, 1685/133, 1685/134,
1685/135, 1685/136, 1685/137, 1685/138, 1685/139, 1685/140,
1685/141, 1685/142, 1685/143, 1685/144, 1685/145, 1685/146,
1685/147, 1685/148, 1685/149, 1685/150, 1685/151, 1685/152,
1685/153, 1685/154, 1685/155, 1685/156, 1685/157, 1685/158,
1685/159, 1685/160, 1685/161, 1685/162, 1685/163, 1685/164,
1685/165, 1685/166, 1685/167, 1685/168, 1685/169, 1685/170,
1685/171, 1685/172, 1685/173, 1685/174, 1685/175, 1685/176,
1685/177, 1685/178, 1685/179, 1685/180, 1685/181, 1685/182,
1685/183, 1685/184, 1685/185, 1685/187, 1685/188, 1685/189,
1685/190, 1685/191, 1685/192, 1685/193, 1685/194, 1685/195,
1685/196, 1685/197, 1685/198, 1685/199, 1685/200, 1685/201,
1685/202, 1685/203, 1685/204, 1685/205, 1685/210, 1685/211,
1685/222, 1685/223, 1685/224, 1685/225, 1685/226, 1685/227,
1685/228, 1685/229, 1685/230, 1685/231, 1685/232, 1685/233,
1685/234, 1685/235, 1685/237, 1685/238, 1685/243, 1685/244,
1685/399, 1685/400, 1685/401, 1685/402, 1685/403, 1685/404,
1685/405, 1685/406, 1685/407, 1685/409, 1685/410, 1685/411,
1685/412, 1685/477, 1685/478, 1685/486, 1685/487, 1685/490,
1685/491, 1686, 1687, 1688, 1691, 1693, 1695, 1696, 1702/1,
1702/2, 1702/3, 1702/4, 1702/5, 1704/1, 1704/2, 1704/3, 1708,
1709/1, 1709/2, 1709/3, 1709/4, 1709/5;
– k. o. Petelinje (2501): 2682, 3114/2, 3121/2, 3121/3,
3121/6, 3127, 3128/1, 3128/2, 3128/3, 3128/4;
– k. o. Postojna (2490): 0, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/50,
24/51, 24/52, 24/53, 24/54, 24/55, 24/56, 24/57, 24/58, 24/59,
24/60, 24/61, 24/62, 24/63, 24/64, 24/65, 24/66, 24/67, 24/68,
24/69, 24/70, 24/71, 24/72, 24/73, 24/74, 24/75, 24/76, 24/77,
24/78, 24/79, 24/80, 24/81, 24/84, 24/85, 24/86, 24/87, 24/88,
24/89, 24/90, 24/91, 24/92, 24/93, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5,
29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/15,
29/16, 29/17, 29/18, 29/19, 29/20, 29/21, 29/22, 29/23, 29/24,
29/25, 29/26, 29/27, 29/28, 29/29, 29/30, 29/31, 29/32, 29/33,
29/34, 29/35, 29/36, 29/37, 29/38, 29/39, 29/40, 29/41, 29/42,
29/43, 29/44, 29/45, 29/46, 29/47, 29/48, 29/49, 29/50, 29/51,
29/52, 29/53, 29/54, 29/55, 29/56, 29/57, 29/58, 29/59, 29/60,
29/61, 29/62, 29/63, 29/64, 29/65, 29/66, 29/67, 29/68, 29/69,
29/70, 29/71, 29/72, 29/73, 29/74, 29/75, 29/76, 29/77, 29/78,
29/79, 29/80, 29/81, 29/82, 29/83, 29/84, 29/85, 29/86, 29/87,
29/88, 29/89, 29/90, 29/91, 29/92, 29/93, 29/94, 29/95, 29/96,
29/97, 29/98, 29/99, 29/100, 29/101, 29/102, 29/103, 29/104,
29/105, 29/106, 29/107, 29/108, 29/109, 29/110, 29/111,
29/112, 29/113, 29/114, 29/115, 29/116, 29/117, 29/118, 29/119,
29/120, 29/121, 29/122, 29/123, 29/124, 29/125, 29/126,
29/127, 29/128, 29/129, 29/130, 29/131, 29/132, 29/133,
29/134, 29/135, 29/136, 29/137, 29/138, 29/139, 29/140,
29/141, 29/142, 29/143, 29/144, 29/145, 29/146, 29/147,
29/148, 29/149, 29/150, 29/151, 29/152, 29/153, 29/154,
29/155, 29/156, 29/157, 29/161, 29/162, 29/163, 29/164,
29/165, 29/166, 29/167, 29/168, 29/169, 29/170, 29/171,
29/172, 29/173, 29/174, 29/175, 29/176, 29/177, 29/178,
29/179, 29/180, 29/181, 29/182, 29/183, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5,
30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15,
30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/23, 30/24,
30/25, 30/26, 30/27, 30/28, 30/29, 30/30, 30/31, 30/32, 30/33,
30/34, 30/35, 30/36, 30/37, 30/38, 30/39, 30/40, 30/41, 30/42,
30/43, 30/44, 30/45, 30/46, 30/47, 30/48, 30/49, 30/50, 30/51,
30/52, 30/53, 30/54, 30/55, 30/56, 30/57, 30/58, 30/59, 30/60,
30/61, 30/62, 30/63, 30/64, 30/65, 30/66, 30/67, 30/68, 30/69,
30/70, 30/71, 30/72, 30/73, 30/74, 30/75, 30/76, 30/77, 30/78,
30/79, 30/80, 30/81, 30/82, 30/83, 30/84, 30/85, 30/86, 30/87,
30/89, 30/90, 30/91, 30/92, 30/93, 30/94, 30/95, 30/96, 30/97,
30/98, 30/99, 30/100, 30/101, 30/102, 30/103, 30/104, 30/105,
30/106, 30/107, 30/108, 30/109, 30/110, 30/111, 30/112,
30/113, 30/114, 30/115, 30/116, 30/117, 30/118, 30/119, 30/120,
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30/121, 30/122, 30/123, 30/124, 30/125, 30/126, 30/127,
30/128, 30/129, 30/130, 30/131, 30/132, 30/133, 30/134,
30/135, 30/136, 30/137, 30/138, 30/139, 30/140, 30/141,
30/142, 30/143, 30/144, 30/145, 30/146, 30/147, 30/148,
30/149, 30/150, 30/151, 30/152, 30/153, 30/154, 30/155,
30/156, 30/157, 30/158, 30/159, 30/160, 30/161, 30/162,
30/163, 30/164, 30/165, 30/166, 30/167, 30/168, 30/169,
30/170, 30/171, 30/172, 30/173, 30/174, 30/175, 30/176,
30/177, 30/178, 30/179, 30/180, 30/181, 30/182, 30/183,
30/184, 30/185, 30/186, 30/187, 30/188, 30/189, 30/190,
30/191, 30/192, 30/193, 30/194, 30/195, 30/196, 30/197,
30/198, 30/199, 30/200, 30/201, 30/202, 30/203, 30/204,
30/205, 30/206, 30/207, 30/208, 30/209, 30/210, 30/211,
30/212, 30/213, 30/214, 30/215, 30/216, 30/217, 30/218,
30/219, 30/220, 30/221, 30/222, 30/223, 30/224, 30/225,
30/226, 30/227, 30/228, 30/229, 30/230, 30/231, 30/232,
30/233, 30/234, 30/235, 30/236, 30/237, 30/238, 30/239,
30/240, 30/241, 30/242, 30/243, 30/244, 30/245, 30/246,
30/247, 30/248, 30/249, 30/250, 30/251, 30/252, 30/253,
30/254, 30/255, 30/256, 30/257, 30/258, 30/259, 30/260,
30/261, 30/262, 30/263, 30/264, 30/265, 30/266, 30/267,
30/268, 30/269, 30/270, 30/271, 30/272, 30/273, 30/274,
30/275, 30/276, 30/277, 30/278, 30/279, 30/280, 30/281,
30/282, 30/283, 30/284, 30/285, 30/286, 30/287, 30/288,
30/289, 30/290, 30/291, 30/292, 30/293, 30/294, 30/295,
30/296, 30/297, 30/298, 30/299, 30/300, 30/301, 30/302,
30/303, 30/304, 30/305, 30/306, 30/307, 30/308, 30/309,
30/310, 30/311, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8,
31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/17,
31/18, 31/19, 31/20, 31/21, 31/22, 31/23, 31/24, 31/25, 31/26,
2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500/1, 2500/2, 2500/3,
2501/1, 2501/2, 2501/3, 2501/4, 2501/5, 2501/6, 2501/7,
2501/8, 2501/9, 2501/10, 2501/11, 2501/12, 2501/13, 2501/14,
2501/15, 2501/16, 2501/17, 2501/18, 2501/19, 2501/20,
2501/21, 2501/22, 2501/23, 2501/24, 2501/25, 2501/26,
2501/27, 2501/28, 2501/29, 2501/30, 2501/31, 2503, 2504,
2506, 2507, 2509, 2510, 2514, 2516/1, 2516/2, 2516/3, 2516/4,
2516/5, 2516/6, 2516/7, 2516/8, 2516/9, 2516/10, 2516/11,
2516/12, 2516/13, 2516/14, 2516/15, 2516/16, 2516/17,
2516/18, 2516/19, 2516/20, 2516/21, 2516/22, 2516/23,
2516/24, 2516/25, 2516/26, 2516/27, 2516/28, 2516/29,
2516/30, 2516/31, 2516/32, 2516/33, 2516/34, 2516/35,
2516/36, 2516/37, 2516/38, 2516/39, 2517/1, 2517/2, 2517/3,
2517/4, 2517/5, 2517/6, 2517/7, 2517/8, 2518/1, 2518/2,
2518/3, 2518/4, 2518/5, 2518/6, 2518/7, 2518/8, 2518/9,
2518/10, 2518/11, 2518/12, 2518/13, 2518/14, 2518/15,
2518/16, 2518/17, 2518/18, 2518/19, 2518/20, 2518/21,
2518/22, 2518/23, 2518/24, 2518/25, 2518/26, 2518/27,
2518/28, 2518/29, 2521/1, 2521/2, 2522/1, 2522/2, 2523,
2524, 2525/1, 2525/2, 2526, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532,
2533, 2534, 2535, 2536/1, 2536/2, 2536/3, 2536/4, 2546, 2547,
2548/1, 2548/2, 2549, 2550/1, 2550/2, 2550/3, 2552/1, 2552/2,
2552/3, 2567/37, 2647/1, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2948,
2949;
– k. o. Rakov Škocjan (2700): 1924, 1925, 1926, 1927,
1928/1, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340,
2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350,
2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360,
2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370,
2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380,
2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390,
2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400,
2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410,
2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420,
2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430,
2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440,
2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2553, 2554, 2555,
2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2567,
2568, 2571, 2572, 2575, 2576, 2579, 2580, 2582, 2583,
2584, 2585, 2586, 2587/2, 2587/3, 2588, 2591, 2592, 2596,
2597/1, 2597/2, 2600, 2601, 2603, 2604, 2605, 2606, 2609,
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2610, 2613, 2614, 2617, 2618, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624,
2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634,
2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2644, 2645, 2648,
2649, 2652, 2653, 2654, 2657, 2658, 2659, 2660, 2663, 2664,
2667/1, 2667/2, 2668, 2671, 2672, 2675, 2676/1, 2678, 2679,
2680, 2683, 2684, 2685, 2688, 2689, 2690, 2691, 2694, 2695,
2696, 2697, 2700, 2701, 2702, 2703, 2706, 2707, 2708, 2711,
2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721,
2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731,
2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741,
2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751,
2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761,
2762, 2763, 2764, 2765, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772,
2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782,
2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792,
2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802,
2803, 2804, 2805, 2806, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813,
2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823,
2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833,
2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843,
2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851;
– k. o. Selce (500): 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592/1,
592/2, 593/1, 593/2, 594, 595, 596, 597, 598/1, 598/2, 598/3,
599, 600, 601, 602/1, 602/2, 603, 605, 606/1, 606/2, 606/3,
607, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 615/1, 615/2, 616, 617/1,
617/2, 617/3, 617/4, 618, 619, 620, 621/1, 621/2, 622, 623,
624/1, 624/2, 625, 626, 627/1, 627/2, 628, 629, 630, 631/1,
631/2, 638/1, 638/2, 639, 640, 3027, 3029;
– k. o. Trnje (2507): 793, 799, 800, 801, 802/1, 802/2,
802/3, 802/4, 802/5, 802/6, 802/7, 802/8, 803/1, 803/2, 803/3,
803/4, 803/5, 803/6, 803/7, 803/8, 803/9, 804/1, 804/2, 804/3,
804/4, 804/5, 804/6, 804/7, 804/8, 805/1, 805/2, 805/3, 805/4,
805/5, 805/6, 805/7, 805/8, 805/9, 805/10, 805/11, 805/12,
805/13, 805/14, 805/15, 805/16, 805/17, 805/18, 805/19,
805/20, 806/1, 806/2, 806/3, 806/4, 806/5, 806/6, 806/7, 806/8,
806/9, 806/10, 806/11, 806/12, 806/13, 806/14, 808/1, 808/2,
808/3, 808/4, 808/5, 808/6, 808/7, 808/8, 808/9, 808/10, 809/1,
809/2, 809/3, 809/4, 809/5, 809/6, 809/7, 809/8, 809/9, 809/10,
809/11, 809/12, 809/13, 809/14, 809/15, 809/16, 809/17,
809/18, 811/1, 811/2, 811/3, 811/4, 811/5, 811/6, 811/7, 811/8,
811/9, 811/10, 811/11, 811/12, 811/13, 811/14, 811/15, 811/16,
811/17, 811/18, 811/19, 811/20, 811/21, 811/22, 811/23, 811/24,
811/25, 811/26, 811/27, 811/28, 811/29, 811/30, 811/31, 811/32,
811/33, 811/34, 812/1, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6,
812/7, 812/8, 812/9, 812/10, 812/11, 812/12, 812/13, 812/14,
812/15, 812/16, 812/17, 812/18, 812/19, 812/20, 812/21,
812/22, 812/23, 812/24, 812/25, 812/26, 812/27, 812/28,
812/29, 812/30, 812/31, 812/32, 812/33, 812/34, 812/35,
812/36, 812/37, 812/38, 812/39, 812/40, 812/41, 812/42,
812/43, 812/44, 812/45, 812/46, 812/47, 812/48, 812/49,
812/50, 812/51, 812/52, 812/53, 812/54, 812/55, 812/56,
812/57, 812/58, 812/59, 812/60, 812/61, 812/62, 812/63,
812/64, 812/65, 812/66, 812/67, 812/68, 812/69, 812/70,
812/71, 812/72, 812/73, 812/74, 812/75, 812/76, 812/77,
812/78, 812/79, 812/80, 812/81, 812/82, 812/83, 812/84,
812/85, 812/86, 812/87, 812/88, 812/89, 812/90, 812/91,
812/92, 812/93, 812/94, 812/95, 812/96, 812/97, 812/98,
812/99, 812/100, 812/101, 812/102, 812/103, 812/104,
812/105, 812/106, 812/107, 812/108, 812/109, 812/110,
812/111, 812/112, 812/113, 812/114, 812/115, 812/116,
812/117, 812/118, 812/119, 812/120, 812/121, 812/122,
812/123, 812/124, 812/125, 812/126, 812/127, 812/128,
812/129, 812/130, 812/131, 812/132, 812/133, 812/134,
812/135, 812/136, 812/137, 812/138, 812/139, 812/140,
812/141, 812/142, 812/143, 812/144, 812/145, 812/146,
812/147, 812/148, 812/149, 812/150, 812/151, 812/152,
812/153, 812/154, 812/155, 812/156, 812/157, 812/158,
812/159, 812/160, 812/161, 812/162, 812/163, 812/164,
812/165, 812/166, 812/167, 812/168, 812/169, 812/170,
812/171, 812/172, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6,
814/7, 814/8, 814/9, 814/10, 814/11, 814/12, 814/13, 814/14,
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814/15, 814/16, 814/17, 814/18, 814/19, 814/20, 814/21,
814/22, 814/23, 814/24, 814/25, 814/26, 814/27, 814/28, 815/2,
815/3, 815/4, 815/5, 815/6, 815/7, 815/8, 815/9, 815/10,
815/11, 815/12, 816/1, 816/2, 816/3, 816/4, 816/5, 816/6,
816/7, 816/8, 816/9, 816/10, 816/11, 816/12, 816/13, 816/14,
816/15, 816/16, 816/17, 816/18, 816/19, 816/20, 816/21,
816/22, 816/23, 816/24, 816/25, 816/26, 816/27, 816/28,
816/29, 816/30, 816/31, 816/32, 816/33, 816/34, 816/35,
816/36, 816/37, 816/38, 816/39, 816/40, 816/41, 816/42,
816/43, 816/44, 816/45, 816/46, 816/47, 816/48, 816/49,
816/50, 816/51, 816/52, 816/53, 816/54, 816/55, 816/56,
816/57, 816/58, 816/59, 816/60, 816/61, 816/62, 816/63,
816/64, 816/65, 816/66, 816/67, 816/68, 816/69, 816/70,
816/71, 816/72, 816/73, 816/74, 816/75, 816/76, 816/77,
816/78, 816/79, 816/80, 816/81, 816/82, 816/83, 816/84,
816/85, 816/86, 816/87, 816/88, 816/89, 816/90, 816/91,
816/92, 816/93, 816/94, 816/95, 816/96, 816/97, 816/98,
816/99, 816/100, 816/101, 816/102, 816/103, 816/104,
816/105, 816/106, 816/107, 816/108, 816/109, 816/110,
816/111, 816/112, 816/113, 816/114, 816/115, 816/116,
816/117, 816/118, 816/119, 816/120, 816/121, 816/122,
816/123, 816/124, 816/125, 816/126, 816/127, 816/128,
816/129, 816/130, 816/131, 816/132, 816/133, 816/134,
816/135, 816/136, 816/137, 816/138, 816/139, 816/140,
816/141, 816/142, 816/143, 816/144, 816/145, 816/146,
816/147, 816/148, 816/149, 816/150, 816/151, 817/1, 817/2,
817/3, 817/4, 817/5, 817/6, 817/7, 817/8, 817/9, 817/10,
817/11, 817/12, 817/13, 817/14, 817/15, 817/16, 817/17,
817/18, 817/19, 817/20, 817/21, 817/22, 817/23, 817/24,
817/25, 817/26, 817/27, 817/28, 817/29, 817/30, 817/31,
817/32, 817/33, 817/34, 817/35, 817/36, 817/37, 817/38,
817/39, 817/40, 817/41, 817/42, 817/43, 817/44, 817/45,
817/46, 817/47, 817/48, 817/49, 817/50, 817/51, 817/52,
817/53, 817/54, 817/55, 817/56, 817/57, 817/58, 817/59,
817/60, 817/61, 817/62, 817/63, 817/64, 817/65, 817/66,
817/67, 817/68, 817/69, 817/70, 817/71, 817/72, 817/73,
817/74, 817/75, 817/76, 817/77, 817/78, 817/79, 817/80,
817/81, 817/82, 817/83, 817/84, 817/85, 817/86, 817/87,
817/88, 817/89, 817/90, 817/91, 817/92, 817/93, 817/94,
817/95, 817/96, 817/97, 817/98, 817/99, 817/100, 817/101,
817/102, 817/103, 817/104, 817/105, 817/106, 817/107,
817/108, 817/109, 817/110, 817/111, 817/112, 817/113,
817/114, 817/115, 817/116, 817/117, 817/118, 817/119,
817/120, 817/121, 817/122, 817/123, 817/124, 817/125,
817/126, 817/127, 817/128, 817/129, 817/130, 817/131,
817/132, 817/133, 817/134, 817/135, 817/136, 817/137,
817/138, 817/139, 817/140, 817/141, 817/142, 817/143,
817/144, 817/145, 817/146, 817/147, 817/148, 817/149,
817/150, 817/151, 817/152, 817/153, 817/154, 817/155,
817/156, 817/157, 817/158, 817/159, 817/160, 817/161,
817/162, 818/1, 818/2, 818/3, 818/4, 818/5, 818/6, 818/7,
818/8, 818/9, 818/10, 818/11, 818/12, 818/13, 818/14, 818/15,
818/16, 818/17, 818/18, 818/19, 818/20, 819/1, 819/2, 819/3,
819/4, 819/5, 819/6, 819/7, 819/8, 819/9, 819/10, 819/11,
819/12, 819/13, 819/14, 819/15, 819/16, 819/17, 819/18,
819/19, 819/20, 819/21, 819/22, 819/23, 819/24, 819/25,
819/26, 819/27, 819/28, 819/29, 819/30, 819/31, 819/32,
819/33, 819/34, 820, 821/1, 821/2, 821/3, 821/4, 822/1, 822/2,
822/3, 822/4, 822/5, 822/6, 822/7, 822/8, 822/9, 822/10,
822/11, 822/12, 822/13, 822/14, 822/15, 822/16, 822/17,
822/18, 822/19, 822/20, 822/21, 822/22, 822/23, 822/24,
822/25, 822/26, 822/27, 822/28, 822/29, 822/30, 822/31,
822/32, 822/33, 822/34, 822/35, 822/36, 822/37, 822/39,
822/40, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 823/6, 823/7, 823/8,
823/9, 823/10, 823/11, 823/12, 823/13, 823/14, 823/15, 823/16,
823/17, 823/18, 823/19, 823/20, 823/21, 823/22, 823/23,
823/24, 823/25, 823/26, 823/27, 823/28, 823/29, 823/30,
823/31, 823/32, 823/33, 823/34, 823/35, 823/36, 823/37,
823/38, 823/39, 823/40, 823/41, 823/42, 823/43, 823/44,
823/45, 823/46, 823/47, 823/48, 823/49, 823/50, 823/51,
823/52, 823/53, 823/54, 823/55, 823/56, 823/57, 823/58,
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823/59, 823/60, 823/61, 823/62, 823/63, 823/64, 823/65,
823/66, 823/67, 823/68, 823/69, 823/70, 823/71, 823/72,
823/73, 823/74, 823/75, 823/76, 823/77, 823/78, 823/79,
823/80, 823/81, 823/82, 823/83, 823/84, 823/85, 823/86,
823/87, 823/88, 823/89, 823/90, 823/91, 823/92, 823/93,
823/94, 823/95, 823/96, 823/97, 823/98, 823/99, 823/100,
823/101, 823/102, 823/103, 823/104, 823/105, 823/106,
823/107, 823/108, 823/109, 823/110, 823/111, 823/112,
823/113, 823/114, 823/115, 823/116, 823/117, 823/118,
823/119, 823/120, 823/121, 823/122, 823/123, 823/124,
823/125, 823/126, 823/127, 823/128, 823/129, 823/130,
823/131, 823/132, 823/133, 823/134, 823/135, 823/136,
823/137, 823/138, 823/139, 823/140, 823/141, 823/142,
823/143, 823/144, 823/145, 823/146, 823/147, 823/148,
823/149, 823/150, 823/151, 823/152, 823/153, 823/154,
823/155, 823/156, 823/157, 823/158, 823/159, 823/160,
823/161, 823/162, 823/163, 823/164, 823/165, 823/166,
823/167, 823/168, 823/169, 823/170, 823/171, 823/172,
823/173, 823/174, 823/175, 823/176, 823/177, 823/178,
823/179, 823/180, 824/1, 824/2, 824/3, 824/4, 824/5, 824/6,
824/7, 824/8, 824/9, 824/10, 824/11, 824/12, 824/13, 824/14,
824/15, 824/16, 824/17, 824/18, 824/19, 824/20, 824/21,
824/22, 824/23, 824/24, 824/25, 824/26, 824/27, 824/28,
824/29, 824/30, 824/31, 824/32, 824/33, 824/34, 824/35,
824/36, 824/37, 824/38, 824/39, 824/40, 824/41, 824/42,
824/43, 824/44, 824/45, 824/46, 824/47, 824/48, 824/49,
824/50, 824/51, 824/52, 824/53, 824/54, 824/55, 824/56,
824/57, 824/58, 824/59, 824/60, 824/61, 824/62, 824/63,
824/64, 824/65, 824/66, 824/67, 824/68, 824/69, 824/70,
824/71, 824/72, 824/73, 824/74, 824/75, 824/76, 824/77,
824/78, 824/79, 824/80, 824/81, 824/82, 824/83, 824/84,
824/85, 824/86, 824/87, 824/88, 824/89, 824/90, 824/91,
824/92, 824/93, 824/94, 824/95, 824/96, 824/97, 824/98,
824/99, 824/100, 824/101, 824/102, 824/103, 824/104,
824/105, 824/106, 824/107, 824/108, 824/109, 824/110,
824/111, 824/112, 824/113, 824/114, 824/115, 824/116,
824/117, 824/118, 824/119, 824/120, 824/121, 824/122,
824/123, 824/124, 824/125, 824/126, 824/127, 824/128,
824/129, 824/130, 824/131, 824/132, 824/133, 824/134,
824/135, 824/136, 824/137, 824/138, 824/139, 824/140,
824/141, 824/142, 824/143, 824/144, 824/145, 824/146,
824/147, 824/148, 824/149, 824/150, 824/151, 824/152,
824/153, 824/154, 824/155, 824/156, 824/157, 824/158,
824/159, 824/160, 824/161, 824/162, 824/163, 824/164,
824/165, 824/166, 824/167, 824/168, 824/169, 824/170,
824/171, 824/172, 824/173, 824/174, 824/175, 824/176,
824/177, 824/178, 824/179, 824/180, 824/181, 824/182,
824/183, 824/184, 824/185, 824/186, 824/187, 824/188,
824/189, 824/190, 824/191, 824/192, 824/193, 824/194,
824/195, 824/196, 824/197, 824/198, 824/199, 824/200,
824/201, 824/202, 824/203, 824/204, 824/205, 824/206,
824/207, 824/208, 824/209, 824/210, 824/211, 824/212,
824/213, 824/214, 824/215, 824/216, 824/217, 824/218,
824/219, 824/220, 824/221, 824/222, 824/223, 824/224,
824/225, 824/226, 824/227, 824/228, 824/229, 824/230,
824/231, 824/232, 824/233, 824/234, 824/235, 824/236,
824/237, 824/238, 824/239, 824/240, 824/241, 824/242,
824/243, 824/244, 824/245, 824/246, 824/247, 824/248,
824/249, 824/250, 824/251, 824/252, 824/253, 824/254,
824/255, 824/256, 824/257, 824/258, 824/259, 824/260,
824/261, 824/262, 824/263, 824/264, 824/265, 824/266,
824/267, 824/268, 824/269, 824/270, 824/271, 824/272,
824/273, 824/274, 824/275, 824/276, 824/277, 824/278,
824/279, 824/280, 824/281, 824/282, 824/283, 824/284,
824/285, 824/286, 824/287, 824/288, 824/289, 824/290,
824/291, 824/293, 824/294, 824/295, 824/296, 824/297,
824/298, 824/299, 824/300, 824/301, 824/302, 824/303,
824/304, 824/305, 824/306, 824/307, 824/308, 824/309,
824/310, 824/311, 824/312, 824/313, 824/314, 824/315,
824/316, 824/317, 824/318, 824/319, 824/320, 824/321,
824/322, 824/323, 824/324, 824/325, 824/326, 824/327,
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824/328, 824/329, 824/330, 824/331, 824/332, 824/333,
824/334, 824/335, 824/336, 824/337, 824/338, 824/339,
824/340, 824/341, 824/342, 824/343, 824/344, 824/345,
824/346, 824/347, 824/348, 824/349, 824/350, 824/351,
824/352, 824/353, 824/354, 824/355, 824/356, 824/357,
824/358, 824/359, 824/360, 824/361, 824/362, 824/363,
824/364, 824/365, 824/366, 824/367, 824/368, 824/369,
824/370, 824/371, 824/372, 824/373, 824/374, 824/375,
824/376, 824/377, 824/378, 824/379, 824/380, 824/381,
824/382, 824/383, 824/384, 824/385, 824/386, 824/387,
824/388, 824/389, 824/390, 824/391, 824/392, 824/393,
824/394, 824/395, 824/396, 824/397, 824/398, 824/399,
824/400, 824/401, 824/402, 824/403, 824/404, 824/405,
824/406, 824/407, 824/408, 824/409, 824/410, 824/411,
824/412, 824/413, 824/414, 824/415, 824/416, 824/417,
824/418, 824/419, 824/420, 824/421, 824/422, 824/423,
824/424, 824/425, 824/426, 825/1, 825/2, 825/3, 825/4, 825/5,
825/6, 825/7, 825/8, 825/9, 825/10, 825/11, 825/12, 825/13,
825/14, 825/15, 826, 827, 828/1, 828/2, 828/3, 828/4, 828/5,
828/6, 828/7, 828/8, 828/9, 828/10, 828/11, 828/12, 828/13,
828/14, 828/15, 828/16, 828/17, 828/18, 828/19, 828/20,
828/21, 828/22, 828/23, 828/24, 828/25, 828/26, 828/27,
828/28, 828/29, 828/30, 828/31, 828/32, 828/33, 828/34,
828/35, 828/36, 828/37, 828/38, 828/39, 828/40, 828/41,
828/42, 828/43, 828/44, 828/45, 828/46, 828/47, 828/48,
828/49, 828/50, 828/51, 828/52, 828/53, 828/54, 828/55,
828/56, 828/57, 828/58, 828/59, 828/60, 828/61, 828/62,
828/63, 828/64, 828/65, 828/66, 828/67, 828/68, 828/69,
828/70, 828/71, 828/72, 828/73, 828/74, 828/75, 828/76,
828/77, 828/78, 829/1, 829/2, 829/3, 829/4, 829/5, 829/6,
829/7, 829/8, 829/9, 829/10, 829/11, 829/12, 829/13, 829/14,
829/15, 829/16, 829/17, 829/18, 829/19, 829/20, 829/21,
829/22, 829/23, 829/24, 829/25, 829/26, 829/27, 829/28,
829/29, 829/30, 829/31, 829/32, 829/33, 829/34, 829/35,
829/36, 829/37, 829/38, 829/39, 829/40, 830/1, 830/2, 830/3,
831/2, 831/3, 831/4, 831/5, 831/6, 831/7, 831/8, 831/9, 831/10,
831/11, 831/12, 831/13, 831/14, 831/15, 831/16, 831/17,
831/18, 831/19, 831/20, 831/21, 831/22, 831/23, 831/24,
831/25, 831/26, 831/27, 831/28, 831/29, 831/30, 831/31,
831/32, 831/33, 831/34, 831/35, 831/36, 831/37, 831/38,
831/39, 831/40, 831/41, 831/42, 831/43, 831/44, 831/45,
831/46, 831/47, 831/48, 831/49, 831/50, 831/51, 831/52,
831/53, 831/54, 831/55, 831/56, 831/57, 831/58, 831/59,
831/60, 831/61, 831/62, 831/63, 831/64, 831/65, 831/66,
831/67, 831/68, 831/69, 831/70, 831/71, 831/72, 831/73,
831/74, 831/75, 831/76, 831/77, 831/78, 831/79, 831/80,
831/81, 831/82, 831/83, 831/84, 831/85, 831/86, 831/87,
831/88, 831/89, 831/90, 831/91, 831/92, 831/93, 831/94,
831/95, 831/96, 831/97, 831/98, 831/99, 831/100, 831/101,
831/102, 831/103, 831/104, 831/105, 831/106, 831/107,
831/108, 831/109, 831/110, 831/111, 831/112, 831/113,
831/114, 831/115, 831/116, 831/117, 831/118, 831/119,
831/120, 831/121, 831/122, 831/123, 831/124, 831/125,
831/126, 831/127, 831/128, 831/129, 831/130, 831/131,
831/132, 831/133, 831/134, 831/135, 831/136, 831/137,
831/138, 831/139, 831/140, 831/141, 831/142, 831/143,
831/144, 831/145, 831/146, 831/147, 831/148, 831/149,
831/150, 831/151, 831/152, 831/153, 831/154, 831/155,
831/156, 831/157, 831/158, 831/159, 831/160, 831/161,
831/162, 831/163, 831/164, 831/165, 831/166, 831/167,
831/168, 831/169, 831/170, 831/171, 831/172, 831/173,
831/174, 831/175, 831/176, 831/177, 831/178, 831/179,
831/180, 831/181, 831/182, 831/183, 831/184, 831/185,
831/186, 831/187, 831/188, 831/189, 831/190, 831/191,
831/192, 831/193, 831/194, 831/195, 831/196, 831/197,
831/198, 831/199, 831/200, 831/201, 831/202, 831/203,
831/204, 831/205, 831/206, 831/207, 831/208, 831/209,
831/210, 831/211, 831/212, 831/213, 831/214, 831/215,
831/216, 831/217, 831/218, 831/219, 831/220, 831/221,
831/222, 831/223, 831/224, 831/225, 831/226, 831/227,
831/228, 831/229, 831/230, 831/231, 831/232, 831/233,
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831/234, 831/235, 831/236, 831/237, 831/238, 831/239,
831/240, 831/241, 831/242, 831/243, 831/244, 831/245,
831/246, 831/247, 831/248, 831/249, 831/250, 831/251,
831/252, 831/253, 831/254, 831/255, 831/256, 831/257,
831/258, 831/259, 831/260, 831/261, 831/262, 831/263,
831/264, 831/265, 831/266, 831/267, 831/268, 831/269,
831/270, 831/271, 831/272, 831/273, 831/274, 831/275,
831/276, 831/277, 831/278, 831/279, 831/280, 831/281,
831/282, 831/283, 831/284, 831/285, 831/286, 831/287,
831/288, 831/289, 831/290, 831/291, 831/292, 831/293,
831/294, 831/295, 831/296, 831/297, 831/298, 831/299,
831/300, 831/301, 831/302, 831/303, 831/304, 831/305,
831/306, 831/307, 831/308, 831/309, 831/310, 831/311,
831/312, 831/313, 831/314, 831/315, 831/316, 831/317,
831/318, 831/319, 831/320, 831/321, 831/322, 831/323,
831/324, 831/325, 831/326, 831/327, 831/328, 831/329,
831/330, 831/331, 831/332, 831/333, 831/334, 831/335,
831/336, 831/337, 831/338, 831/339, 831/340, 831/341,
831/342, 831/343, 831/344, 831/345, 831/346, 831/347,
831/348, 831/349, 831/350, 831/351, 831/352, 831/353,
831/354, 831/355, 831/356, 831/357, 831/358, 831/359,
831/360, 831/361, 831/362, 831/363, 831/364, 831/365,
831/366, 831/367, 831/368, 831/369, 831/370, 831/371,
831/372, 831/373, 831/374, 831/375, 831/376, 831/377,
831/378, 831/379, 831/380, 831/381, 831/382, 831/383,
831/384, 831/385, 831/386, 831/387, 831/388, 831/389,
831/390, 831/391, 831/392, 831/393, 832, 833, 834/1, 835/11,
835/17, 835/45, 835/47, 837/1, 837/2, 861, 866, 879, 886/1,
886/2, 907, 909, 910, 912/1, 912/2, 2700, 2702, 2711, 2712,
2713, 2714, 2715, 2716/1, 2716/2, 2717/1, 2717/2, 2718, 2719,
2720/1, 2720/2, 2727/1, 2727/3, 2727/4, 2727/5, 2727/6,
2727/7, 2727/8, 2727/9, 2727/10, 2727/11, 2727/12, 2727/13,
2727/14, 2727/15, 2727/16, 2727/17, 2727/18, 2727/19,
2727/20, 2896, 2897, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057/1, 3057/2,
3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064/1, 3064/2, 3065,
3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075,
3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085,
3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095,
3096, 3097, 3098/1, 3098/2, 3099/1, 3099/2, 3100/1, 3100/2,
3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110,
3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120,
3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130,
3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137/1, 3137/2, 3138,
3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148,
3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158,
3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168,
3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178,
3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188,
3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198,
3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208,
3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218,
3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228,
3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238,
3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248,
3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258,
3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268,
3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278,
3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288,
3289, 3290, 3291, 3292, 3293/1, 3293/2, 3294, 3295/1, 3295/2,
3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305,
3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315,
3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325,
3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335,
3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345,
3346, 3347, 3348, 3349/1, 3349/2, 3349/3, 3349/4, 3349/5,
3349/6, 3349/7, 3349/8, 3349/9, 3349/10, 3349/11, 3349/12,
3349/13, 3349/14, 3349/15, 3349/16, 3349/17, 3349/18,
3349/19, 3349/20, 3349/21, 3349/22, 3349/23, 3349/24,
3349/25, 3349/26, 3349/27, 3349/28, 3349/29, 3349/30,
3349/31, 3349/32, 3349/33, 3349/34, 3349/35, 3349/36,
3349/37, 3349/38, 3349/39, 3349/40, 3349/41, 3349/42,
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3349/43, 3349/44, 3349/45, 3349/46, 3349/47, 3349/48,
3349/49, 3349/50, 3349/51, 3349/52, 3349/53, 3349/54,
3349/55, 3349/56, 3349/57, 3349/58, 3349/59, 3349/60,
3349/61, 3349/62, 3349/63, 3349/64, 3349/65, 3349/66,
3349/67, 3349/68, 3349/69, 3349/70, 3349/71, 3349/72,
3349/73, 3349/74, 3349/75, 3349/76, 3349/77, 3349/78,
3349/79, 3349/80, 3349/81, 3349/82, 3349/83, 3349/84,
3349/85, 3349/86, 3349/87, 3349/88, 3349/89, 3349/90,
3349/91, 3349/92, 3349/93, 3349/94, 3349/95, 3349/96,
3349/97, 3349/98, 3349/99, 3349/100, 3349/101, 3349/102,
3349/103, 3349/104, 3349/105, 3349/106, 3349/107, 3349/108,
3349/109, 3349/110, 3349/111, 3349/112, 3349/113, 3349/114,
3349/115, 3349/116, 3349/117, 3349/118, 3349/119, 3349/120,
3349/121, 3349/122, 3349/123, 3349/124, 3349/125, 3349/126,
3349/127, 3349/128, 3349/129, 3349/130, 3349/131, 3349/132,
3349/133, 3349/134, 3349/135, 3349/136, 3349/137, 3349/138,
3349/139, 3349/140, 3349/141, 3349/142, 3349/143, 3349/144,
3349/145, 3349/146, 3349/147, 3349/148, 3349/149, 3349/150,
3349/151, 3349/152, 3349/153, 3349/154, 3349/155, 3349/156,
3349/157, 3349/158, 3349/159, 3349/160, 3349/161, 3349/162,
3349/163, 3349/164, 3349/165, 3349/166, 3349/167, 3349/168,
3349/169, 3349/170, 3349/171, 3349/172, 3349/173, 3349/174,
3349/175, 3349/176, 3349/177, 3349/178, 3349/179, 3349/180,
3349/181, 3349/182, 3349/183, 3349/184, 3349/185, 3349/186,
3349/187, 3349/188, 3349/189, 3349/190, 3349/191, 3349/192,
3349/193, 3349/194, 3349/195, 3349/196, 3349/197, 3349/198,
3349/199, 3349/200, 3349/201, 3349/202, 3349/203, 3349/204,
3349/205, 3349/206, 3349/207, 3349/208, 3349/209, 3349/210,
3349/211, 3349/212, 3349/213, 3349/214, 3349/215, 3349/216,
3349/217, 3349/218, 3349/219, 3349/220, 3349/221, 3349/222,
3349/223, 3349/224, 3349/225, 3349/226, 3349/227, 3349/228,
3349/229, 3349/230, 3349/231, 3349/232, 3349/233, 3349/234,
3349/235, 3349/236, 3349/237, 3349/238, 3349/239, 3349/240,
3349/241, 3349/242, 3349/243, 3349/244, 3349/245, 3349/246,
3349/247, 3349/248, 3349/249, 3349/250, 3349/251, 3349/252,
3349/253, 3349/254, 3349/255, 3349/256, 3349/257, 3349/258,
3349/259, 3349/260, 3349/261, 3349/262, 3349/263, 3349/264,
3349/265, 3349/266, 3349/267, 3349/268, 3349/269, 3349/270,
3349/271, 3349/272, 3349/273, 3349/274, 3349/275, 3349/276,
3349/277, 3349/278, 3349/279, 3349/280, 3349/281, 3349/282,
3349/283, 3349/284, 3349/285, 3349/286, 3349/287, 3349/288,
3349/289, 3349/290, 3349/291, 3349/292, 3349/293, 3349/294,
3349/295, 3349/296, 3349/297, 3349/298, 3349/299, 3349/300,
3349/301, 3349/302, 3349/303, 3349/304, 3349/305, 3349/306,
3349/307, 3349/308, 3349/309, 3349/310, 3350/1, 3350/2,
3350/3, 3350/4, 3350/5, 3350/6, 3350/7, 3350/8, 3350/9,
3350/10, 3350/11, 3350/12, 3350/13, 3350/14, 3350/15,
3350/16, 3350/17, 3350/18, 3350/19, 3350/20, 3350/21,
3350/22, 3350/23, 3350/24, 3350/25, 3350/26, 3350/27,
3350/28, 3350/29, 3350/30, 3350/31, 3350/32, 3350/33,
3350/34, 3350/35, 3350/36, 3350/37, 3350/38, 3350/39,
3350/40, 3350/41, 3350/42, 3350/43, 3350/44, 3350/45,
3350/46, 3350/47, 3350/48, 3350/49, 3350/50, 3350/51,
3350/52, 3350/53, 3350/54, 3350/55, 3350/56, 3350/57,
3350/58, 3350/59, 3350/60, 3350/61, 3350/62, 3350/63,
3350/64, 3350/65, 3350/66, 3350/67, 3350/68, 3350/69,
3350/70, 3350/71, 3350/72, 3350/73, 3350/74, 3350/75,
3350/76, 3350/77, 3350/78, 3350/79, 3350/80, 3350/81,
3350/82, 3350/83, 3350/84, 3350/85, 3350/86, 3350/87,
3350/88, 3350/89, 3350/90, 3350/91, 3350/92, 3350/93,
3350/94, 3350/95, 3350/96, 3350/97, 3350/98, 3350/99,
3350/100, 3350/101, 3350/102, 3350/103, 3350/104, 3350/105,
3350/106, 3350/107, 3350/108, 3350/109, 3350/110, 3350/111,
3350/112, 3350/113, 3350/114, 3350/115, 3350/116, 3350/117,
3350/118, 3350/119, 3350/120, 3350/121, 3350/122, 3350/123,
3350/124, 3350/125, 3350/126, 3350/127, 3350/128, 3350/129,
3350/130, 3350/131, 3350/132, 3350/133, 3350/134, 3350/135,
3350/136, 3350/137, 3350/138, 3350/139, 3350/140, 3350/141,
3350/142, 3350/143, 3350/144, 3350/145, 3350/146, 3350/147,
3350/148, 3350/149, 3350/150, 3350/151, 3350/152, 3350/153,
3350/154, 3350/155, 3350/156, 3350/157, 3350/158, 3350/159,
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3350/160, 3350/161, 3350/162, 3350/163, 3350/164, 3350/165,
3350/166, 3350/167, 3350/168, 3350/169, 3350/170, 3350/171,
3350/172, 3350/173, 3350/174, 3350/175, 3350/176, 3350/177,
3350/178, 3350/179, 3350/180, 3350/181, 3350/182, 3350/183,
3350/184, 3350/185, 3350/186, 3350/187, 3350/188, 3350/189,
3350/190, 3350/191, 3350/192, 3350/193, 3350/194, 3350/195,
3350/196, 3350/197, 3350/198, 3350/199, 3350/200, 3350/201,
3350/202, 3350/203, 3350/204, 3350/205, 3350/206, 3350/207,
3350/208, 3350/209, 3350/210, 3350/211, 3350/212, 3350/213,
3350/214, 3350/215, 3350/216, 3350/217, 3350/218, 3350/219,
3350/220, 3350/221, 3350/222, 3350/223, 3350/224, 3350/225,
3350/226, 3350/227, 3350/228, 3350/229, 3350/230, 3350/231,
3350/232, 3350/233, 3350/234, 3350/235, 3350/236, 3350/237,
3350/238, 3350/239, 3350/240, 3350/241, 3350/242, 3350/243,
3350/244, 3350/245, 3350/246, 3350/247, 3350/248, 3350/249,
3350/250, 3350/251, 3350/252, 3350/253, 3350/254, 3350/255,
3350/256, 3350/257, 3350/258, 3350/259, 3350/260, 3350/261,
3350/262, 3350/263, 3350/264, 3350/265, 3350/266, 3350/267,
3350/268, 3350/269, 3350/270, 3350/271, 3350/272, 3350/273,
3350/274, 3350/275, 3350/276, 3350/277, 3350/278, 3350/279,
3350/280, 3350/281, 3350/282, 3350/283, 3350/284, 3350/285,
3350/286, 3350/287, 3350/288, 3350/289, 3350/290, 3350/291,
3350/292, 3350/293, 3350/294, 3350/295, 3350/296, 3350/297,
3350/298, 3350/299, 3350/300, 3350/301, 3350/302, 3350/303,
3350/304, 3350/305, 3350/306, 3350/307, 3350/308, 3350/309,
3350/310, 3350/311, 3350/312, 3350/313, 3350/314, 3350/315,
3350/316, 3350/317, 3350/318, 3350/319, 3350/320, 3350/321,
3350/322, 3350/323, 3350/324, 3350/325, 3350/326, 3350/327,
3350/328, 3350/329, 3350/330, 3350/331, 3350/332, 3350/333,
3350/334, 3350/335, 3350/336, 3350/337, 3350/338, 3350/339,
3350/340, 3350/341, 3350/342, 3350/343, 3350/344, 3350/345,
3350/346, 3350/347, 3350/348, 3350/349, 3350/350, 3350/351,
3350/352, 3350/353, 3350/354, 3350/355, 3350/356, 3350/357,
3350/358, 3350/359, 3350/360, 3350/361, 3350/362, 3350/363,
3350/364, 3350/365, 3350/366, 3350/367, 3350/368, 3350/369,
3350/370, 3350/371, 3350/372, 3350/373, 3350/374, 3350/375,
3350/376, 3350/377, 3350/378, 3350/379, 3350/380, 3350/381,
3350/382, 3350/383, 3350/384, 3350/385, 3350/386, 3350/387,
3350/388, 3350/389, 3350/390, 3350/391, 3350/392, 3350/393,
3350/394, 3350/395, 3350/396, 3350/397, 3350/398, 3350/399,
3350/400, 3350/401, 3350/402, 3350/403, 3350/404, 3350/405,
3350/406, 3350/407, 3350/408, 3350/409, 3350/410, 3350/411,
3350/412, 3350/413, 3350/414, 3350/415, 3350/416, 3350/417,
3350/418, 3350/419, 3350/420, 3350/421, 3350/422, 3350/423,
3350/424, 3350/425, 3350/426, 3350/427, 3350/428, 3350/429,
3350/430, 3350/431, 3350/432, 3350/433, 3350/434, 3350/435,
3350/436, 3350/437, 3350/438, 3350/439, 3350/440, 3350/441,
3350/442, 3350/443, 3350/444, 3350/445, 3350/446, 3350/447,
3350/448, 3350/449, 3350/450, 3350/451, 3350/452, 3350/453,
3350/454, 3350/455, 3350/456, 3350/457, 3350/458, 3350/459,
3350/460, 3350/461, 3350/462, 3350/463, 3350/464, 3350/465,
3350/466, 3350/467, 3350/468, 3350/469, 3350/470, 3350/471,
3350/472, 3350/473, 3350/474, 3350/475, 3350/476, 3350/477,
3350/478, 3350/479, 3350/480, 3350/481, 3350/482, 3350/483,
3350/484, 3350/485, 3350/486, 3350/487, 3350/488, 3350/489,
3350/490, 3350/491, 3350/492, 3350/493, 3350/494, 3350/495,
3350/496, 3350/497, 3350/498, 3350/499, 3350/500, 3350/501,
3350/502, 3350/503, 3350/504, 3350/505, 3350/506, 3350/507,
3350/508, 3350/509, 3350/510, 3350/511, 3350/512, 3350/513,
3350/514, 3350/515, 3350/516, 3350/517, 3350/518, 3350/519,
3350/520, 3350/521, 3350/522, 3350/523, 3350/524, 3350/525,
3350/526, 3350/527, 3350/528, 3350/529, 3350/530, 3350/531,
3350/532, 3350/533, 3350/534, 3350/535, 3350/536, 3350/537,
3350/538, 3350/539, 3350/540, 3350/541, 3350/542, 3350/543,
3350/544, 3350/545, 3350/546, 3350/547, 3350/548, 3350/549,
3350/550, 3350/551, 3350/552, 3350/553, 3350/554, 3350/555,
3350/556, 3350/557, 3350/558, 3350/559, 3350/560, 3350/561,
3350/562, 3350/563, 3350/564, 3350/565, 3350/566, 3350/567,
3350/568, 3350/569, 3350/570, 3350/571, 3350/572, 3350/573,
3350/574, 3350/575, 3350/576, 3350/577, 3350/578, 3350/579,
3350/580, 3350/581, 3350/582, 3350/583, 3350/584, 3350/585,
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3350/586, 3350/587, 3350/588, 3350/589, 3350/590, 3350/591,
3350/592, 3350/593, 3350/594, 3350/595, 3350/596, 3350/597,
3350/598, 3350/599, 3350/600, 3350/601, 3350/602, 3350/603,
3350/604, 3350/605, 3350/606, 3350/607, 3350/608, 3350/609,
3350/610, 3350/611, 3350/612, 3350/613, 3350/614, 3350/615,
3350/616, 3350/617, 3350/618, 3350/619, 3350/620, 3350/621,
3350/622, 3350/623, 3350/624, 3350/625, 3350/626, 3350/627,
3350/628, 3350/629, 3350/630, 3350/631, 3350/632, 3350/633,
3350/634, 3350/635, 3350/636, 3350/637, 3350/638, 3350/639,
3350/640, 3350/641, 3350/642, 3350/643, 3350/644, 3350/645,
3350/646, 3350/647, 3350/648, 3350/649, 3350/650, 3350/651,
3350/652, 3350/653, 3350/654, 3350/655, 3350/656, 3350/657,
3350/658, 3350/659, 3350/660, 3350/661, 3350/662, 3350/663,
3350/664, 3350/665, 3350/666, 3350/667, 3350/668, 3350/669,
3350/670, 3350/671, 3350/672, 3350/673, 3350/674, 3350/675,
3350/676, 3350/677, 3350/678, 3350/679, 3350/680, 3350/681,
3350/682, 3350/683, 3350/684, 3350/685, 3350/686, 3350/687,
3350/688, 3350/689, 3350/690, 3350/691, 3350/692, 3350/693,
3350/694, 3350/695, 3350/696, 3350/697, 3350/698, 3350/699,
3350/700, 3350/701, 3350/702, 3351, 3352, 3354, 3355, 3357,
3358, 3359, 3360/1, 3360/2, 3360/3, 3360/4, 3360/5, 3360/6,
3360/7, 3360/8, 3360/9, 3360/10, 3360/11, 3360/12, 3360/13,
3360/14, 3360/15, 3360/16, 3360/17, 3360/18, 3360/19,
3360/20, 3360/21, 3360/22, 3360/23, 3360/24, 3360/25,
3360/26, 3360/27, 3360/28, 3360/29, 3360/30, 3360/31,
3360/32, 3360/33, 3360/34, 3360/35, 3360/36, 3360/37,
3360/38, 3360/39, 3360/40, 3360/41, 3360/42, 3360/43,
3360/44, 3360/45, 3360/46, 3360/47, 3360/48, 3360/49,
3360/50, 3360/51, 3360/52, 3360/53, 3360/54, 3360/55,
3360/56, 3360/57, 3360/58, 3360/59, 3360/60, 3360/61,
3360/62, 3360/63, 3360/64, 3360/65, 3360/66, 3360/67,
3360/68, 3360/69, 3360/70, 3360/71, 3360/72, 3360/73,
3360/74, 3360/75, 3360/76, 3360/77, 3360/78, 3360/79,
3360/80, 3360/81, 3360/82, 3360/83, 3360/84, 3360/85,
3360/86, 3360/87, 3360/88, 3360/89, 3360/90, 3360/91,
3360/92, 3360/93, 3360/94, 3360/95, 3360/96, 3360/97,
3360/98, 3360/99, 3360/100, 3360/101, 3360/102, 3360/103,
3360/104, 3360/105, 3360/106, 3360/107, 3360/108, 3360/109,
3360/110, 3360/111, 3360/112, 3360/113, 3360/114, 3360/115,
3360/116, 3360/117, 3360/118, 3360/119, 3360/120, 3360/121,
3360/122, 3360/123, 3360/124, 3360/125, 3360/126, 3360/127,
3360/128, 3360/129, 3360/130, 3360/131, 3360/132, 3360/133,
3360/134, 3360/135, 3360/136, 3360/137, 3360/138, 3360/139,
3360/140, 3360/141, 3360/142, 3360/143, 3360/144, 3360/145,
3360/146, 3360/147, 3360/148, 3360/149, 3360/150, 3360/151,
3360/152, 3360/153, 3360/154, 3360/155, 3360/156, 3360/157,
3360/158, 3360/159, 3360/160, 3360/161, 3360/162, 3360/163,
3360/164, 3360/165, 3360/166, 3360/167, 3360/168, 3360/169,
3360/170, 3360/171, 3360/172, 3360/173, 3360/174, 3360/175,
3360/176, 3360/177, 3360/178, 3360/179, 3360/180, 3360/181,
3360/182, 3360/183, 3360/184, 3360/185, 3360/186, 3360/187,
3360/188, 3360/189, 3360/190, 3360/191, 3360/192, 3360/193,
3360/194, 3360/195, 3360/196, 3360/197, 3360/198, 3360/199,
3360/200, 3360/201, 3360/202, 3360/203, 3360/204, 3360/205,
3360/206, 3360/207, 3360/208, 3360/209, 3360/210, 3360/211,
3360/212, 3360/213, 3360/214, 3360/215, 3360/216, 3360/217,
3360/218, 3360/219, 3360/220, 3360/221, 3360/222, 3360/223,
3360/224, 3360/225, 3360/226, 3360/227, 3360/228, 3360/229,
3360/230, 3360/231, 3360/232, 3360/233, 3360/234, 3360/235,
3360/236, 3360/237, 3360/238, 3360/239, 3360/240, 3360/241,
3360/242, 3360/243, 3360/244, 3360/245, 3360/246, 3360/247,
3360/248, 3360/249, 3360/250, 3360/251, 3360/252, 3360/253,
3360/254, 3360/255, 3360/256, 3360/257, 3360/258, 3360/259,
3360/260, 3360/261, 3360/262, 3360/263, 3360/264, 3360/265,
3360/266, 3360/267, 3360/268, 3360/269, 3360/270, 3360/271,
3360/272, 3360/273, 3360/274, 3360/275, 3360/276, 3360/277,
3360/278, 3360/279, 3360/280, 3360/281, 3360/282, 3360/283,
3360/284, 3361/1, 3361/2, 3361/3, 3361/4, 3361/5, 3361/6,
3361/7, 3361/8, 3361/9, 3361/10, 3361/11, 3361/12, 3361/13,
3361/14, 3361/15, 3361/16, 3361/17, 3361/18, 3361/19,
3361/20, 3361/21, 3361/22, 3361/23, 3361/24, 3361/25,
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3361/26, 3361/27, 3361/28, 3361/29, 3361/30, 3361/31,
3361/32, 3361/33, 3361/34, 3361/35, 3361/36, 3361/37,
3361/38, 3361/39, 3361/40, 3361/41, 3361/42, 3361/43,
3361/44, 3361/45, 3361/46, 3361/47, 3361/48, 3361/49,
3361/50, 3361/51, 3361/52, 3361/53, 3361/54, 3361/55,
3361/56, 3361/57, 3361/58, 3361/59, 3361/60, 3361/61,
3361/62, 3361/63, 3361/64, 3361/65, 3361/66, 3361/67,
3361/68, 3361/69, 3361/70, 3361/71, 3361/72, 3361/73,
3361/74, 3361/75, 3361/76, 3361/77, 3361/78, 3361/79,
3361/80, 3361/81, 3361/82, 3361/83, 3361/84, 3361/85,
3361/86, 3361/87, 3361/88, 3361/89, 3361/90, 3361/91,
3361/92, 3361/93, 3361/94, 3361/95, 3361/96, 3361/97,
3361/98, 3361/99, 3361/100, 3361/101, 3361/102, 3361/103,
3361/104, 3361/105, 3361/106, 3361/107, 3361/108, 3361/109,
3361/110, 3361/111, 3361/112, 3361/113, 3361/114, 3361/115,
3361/116, 3361/117, 3361/118, 3361/119, 3361/120, 3361/121,
3361/122, 3361/123, 3361/124, 3361/125, 3361/126, 3361/127,
3361/128, 3361/129, 3361/130, 3361/131, 3361/132, 3361/133,
3361/134, 3361/135, 3361/136, 3361/137, 3361/138, 3361/139,
3361/140, 3361/141, 3361/142, 3361/143, 3361/144, 3361/145,
3361/146, 3361/147, 3361/148, 3361/149, 3361/150, 3361/151,
3361/152, 3361/153, 3361/154, 3361/155, 3361/156, 3361/157,
3361/158, 3361/159, 3361/160, 3361/161, 3361/162, 3361/163,
3361/164, 3361/165, 3361/166, 3362/1.
(2) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi
zemljišča za izgradnjo vodovoda na zemljiščih ali delih zemljišč
s parcelnimi številkami v k. o. Matenja vas (2491): 508, 702,
703, 704, 705, 714/1, 715, 720, 727, 728, 729, 731, 733, 847/1,
847/2, 847/3, 847/5, 856/3, 856/6, 863/1, 864/2, 865/1, 866/2,
867/1, 870/2, 1535/1, 1938/2, 1939/1.
(3) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi
zemljišča za izgradnjo električnega omrežja na zemljiščih ali
delih zemljišč s parcelnimi številkami v k. o. Matenja vas (2491):
508, 706, 847/4, 856/3, 867/1, 867/2, 870/1, 1938/2, 1939/1.
(4) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi
zemljišča za izgradnjo elektronskega komunikacijskega omrežja na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami v
naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Parje (2503): 805/11, 805/15, 805/19, 805/23,
805/55, 805/58, 805/59, 805/60, 805/61, 805/66, 2476/1,
2476/3, 2480, 2482/1, 2482/4, 2494, 2684/1, 2687, 2688,
2689/1, 2689/2, 2690, 2779, 2800/13, 2802;
– k. o. Postojna (2490): 1808/1, 1808/4, 2265/1, 2265/4,
2297/26, 2297/84, 2297/85, 2297/86, 2297/88, 2297/89,
2297/94, 2297/100, 2297/101, 2297/103, 2297/104, 2297/105,
2297/110, 2297/128, 2297/130, 2297/133, 2303, 2310/1,
2310/2, 2311/1, 2314/2, 2314/7, 2333/1, 2338/32, 2338/36,
2338/37, 2338/39, 2338/46, 2345, 2346/4, 2349/1, 2349/2,
2351/18, 2351/27, 2351/37, 2351/38, 2353/1, 2354/1, 2381,
2390/2, 2399/1, 2399/3, 2406/13, 2411/3, 2415/1, 2417/3,
2417/4, 2417/6, 2417/11, 2417/16, 2417/21, 2417/22, 2417/23,
2417/24, 2439/4, 2439/5, 2439/6, 2440/5, 2444/1, 2449/17,
2450/1, 2460/2, 2460/3, 2461, 2474/1, 2475/1, 2475/19,
2475/32, 2475/43, 2475/52, 2475/55, 2475/56, 2475/57,
2475/73, 2475/74, 2475/75, 2475/76, 2475/83, 2475/84,
2567/6, 2567/97, 2611/19, 2611/20, 2611/21, 2611/40, 2619/7,
2619/8, 2619/9, 2619/10, 2630/2, 2647/2, 2647/5, 2647/6,
2719/2, 2745/4, 2753, 3062, 3063, 3064, 3071, 3072;
– k. o. Radohova vas (2502): 2534, 2570, 3188/1, 3314,
3328, 3329, 3373/1, 3373/3, 3375, 3376, 3377, 3379, 3388,
3400/1, 3571, 3572, 3578, 3600/1, 3609, 3644/1, 3703, 3704,
3770, 3771, 3773, 3774, 3775, 3777;
– k. o. Matenja vas (2491): 847/4, 856/3, 863/1, 865/1,
866/2, 867/1, 867/2, 870/1;
– k. o. Trnje (2507): 164, 166, 169, 192, 206/1, 218, 225,
260/1, 338/1, 343, 345, 562, 566, 570, 578/1, 578/2, 787,
791/2, 793, 835/47, 866, 912/2, 914, 917, 2700, 2701/1, 2702,
2703, 2709/1, 2711, 2712, 3362/1;
– k. o. Zagorje (2504): 2239/1, 2239/2, 2239/73, 2239/74,
2239/76, 2239/80, 2239/81, 2239/83, 2239/84, 2239/98,
2239/104, 2239/106, 2239/107, 2239/114, 2239/115, 2239/116,
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2239/119, 2239/134, 2239/135, 2571, 2579/4, 2579/5, 2580,
2581/2, 2585/1, 2586, 2588, 2589, 2590, 2594, 2711, 2712,
3631/1.
(5) Območje državnega prostorskega načrta je določeno
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel
v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene prikazu
umestitve načrtovanih ureditev v prostor z načrtom parcel.
5. člen
(raba zemljišč)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede
na zasedbo in omejitev rabe zemljišč opredeljena naslednja
območja:
– območja, izključno namenjena izvajanju obrambne dejavnosti,
– varnostno območje, na katerem so gozdna in kmetijska zemljišča, del smučišča Kalič, cerkev sv. Trojice, objekti
razpršene gradnje ter objekti in omrežja gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra.
(2) Varnostno območje je namenjeno zagotavljanju varnosti ljudi, živali in okolja med izvajanjem usposabljanja v okviru
obrambne dejavnosti. Območje je namenjeno tudi drugim dejavnostim (gozdarstvo, lovstvo, kmetijstvo, promet, varstvo,
urejanje in raba voda, rekreacija, komunalno, energetsko, elektronsko komunikacijsko urejanje in oskrba s pitno vodo), vendar
te ne smejo onemogočati izvajanja obrambne dejavnosti. Na
varnostnem območju niso dopustne nove gradnje objektov, ki
so namenjeni stalnim delovnim mestom, nastanitvi, prireditvam
ali zadrževanju večjega števila ljudi. Uporaba objektov ne sme
omejevati obrambne dejavnosti. Za vse posege je treba pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo, in soglasja
projektnih soglasodajalcev, v katerih pristojnost posegajo te
prostorske ureditve.
(3) Usposabljanje za obrambne potrebe na območju državnega prostorskega načrta je dopustno izvajati v skladu z
balistično varnostno oceno. Pogoji glede načina rabe drugih
dejavnosti na območju državnega prostorskega načrta se določijo v posebnem dogovoru na podlagi predpisov, ki urejajo
obrambo. Posebni dogovor z nosilci javnih nalog s področja
kmetijstva, gozdarstva in lovstva se sklene v treh letih po sprejetju te uredbe.
(4) Javne in gozdne ceste na območjih, namenjenih
izključno izvajanju obrambne dejavnosti, ter cesti Bile–Poček–Trešnja Ravan in Bile–pod Kosmačem–Okroglek lahko
uporabljajo tudi drugi uporabniki prostora, kadar te niso zaprte
zaradi obrambnih dejavnosti. Te ceste se vzdržujejo tako, da
so prevozne za vsa vozila.
(5) Kadar pa se obrambne dejavnosti ne izvajajo, se na
območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti
in na varnostnem območju dovolijo lov in drugi ukrepi po lovskoupravljavskem načrtu ter kmetijske dejavnosti.
6. člen
(območja in enote)
Območje državnega prostorskega načrta se deli na:
a) območja, izključno namenjena izvajanju obrambne dejavnosti:
– vadišče Poček PO, v katerem so enote za izvajanje
usposabljanja, razmeščanja in delovanja vojske PO1/2, PO 3,
PO 4, PO 5, PO 6, PO 7, PO 8, PO 9, PO 10, PO 11, PO 19,
PO 20, PO 21, PO 22/23, PO 24, PO 26, PO 27, PO 28, PO 31,
PO 32, PO 33, PO 34, PO 36/37, PO 38/39, PO 40, PO 41/43,
PO 42, PO 44, PO 45, PO 46/47, PO 49/52, PO 50/53, PO 51,
PO 54, PO 55, PO 56/57, PO 58, PO 59, PO 60, PO 62/63,
PO 64/25/70, PO 65, PO 66, PO 67, PO 71, PO 72, PO 73,
PO 76, PO 79, PO 83, PO 84, PO 85, PO 86, PO 87 in enote
za zagotavljanje ugodnega stanja traviščnih habitatov PO TH1,
PO TH2, PO NH3, PO TH4, PO TH6, PO TH7,
– strelišče Bač BA, v katerem so enote za izvajanje usposabljanja, razmeščanja in delovanja vojske BA 13/77, BA 14,
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BA 15, BA 75, BA 80, BA 82 in enota za zagotavljanje ugodnega stanja traviščnih habitatov BA TH5,
b) varnostno območje VO, v katerem sta enoti VO1 in
VO2.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
7. člen
(krajinskoarhitekturno urejanje)
(1) Preoblikovanje terena se izvede tako, da se teren oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami in da se ustrezno
oblikujejo prehodi brežin nasipov in vkopov v obstoječi teren.
Brežine se zatravijo ali zasadijo z lesnato vegetacijo v skladu
s krajinskimi značilnostmi območja.
(2) Po dokončanju del se na območju gradbiščnih površin
zemljišča rekultivirajo do enakega stanja in kakovosti, kot je bilo
pred gradbenim posegom.
(3) Zasaditve in zatravitve zaradi utrjevanja tal in varovanja gozdnega roba se izvedejo čim prej po končanih gradbenih
delih in z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
(4) Nasipi in vkopi, ki niso objekti za izvajanje obrambnega usposabljanja, so lahko visoki največ 1,5 m. Nasipi in vkopi
se zatravijo ali zasadijo z lesnato vegetacijo.
(5) Kadar obstaja nevarnost rušenja terena ali plazenja,
ugotovljena na podlagi geomehanske ali geološke presoje, ki je
lahko del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
je dopustna gradnja podpornega zidu. Podporni zid se ozeleni
ali obloži z naravnim kamnom.
(6) Ne glede na določila tega člena so na območjih, varovanih v skladu s predpisi, ki urejajo področje kulturne dediščine, dopustne le tiste vrste krajinskoarhitekturnih ureditev, ki
so v skladu z varstvenim režimom posamezne enote kulturne
dediščine.
(7) Obravnavano območje državnega prostorskega načrta
leži na krasu z značilnostmi kraške pokrajine, kot so vrtače,
požiralniki, presihajoča jezera, zato se te značilnosti ohranijo
v naravnem stanju, da je zagotovljeno nemoteno delovanje
naravnega vodnega odtočnega sistema.
8. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)
(1) V skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in
v skladu s predpisi s področja obrambe ter ob pogoju, da ne
onemogočajo ureditev in izvajanja dejavnosti po tem državnem prostorskem načrtu, so dopustni naslednji nezahtevni in
enostavni objekti:
– majhne stavbe na območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti in na varnostnem območju na
stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji,
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave na
območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti
in na varnostnem območju na stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji,
– izmed pomožnih objektov v javni rabi: nadkrita čakalnica, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica,
skulptura in vsi pomožni cestni objekti na celotnem območju
državnega prostorskega načrta,
– ograje na območjih, izključno namenjenih izvajanju
obrambne dejavnosti in na varnostnem območju na stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji, do višine
vključno 2 m,
– podporni zidovi na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– male komunalne čistilne naprave na celotnem območju
državnega prostorskega načrta,
– nepretočne greznice na območjih, izključno namenjenih
izvajanju obrambne dejavnosti in na varnostnem območju na
stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji,
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– rezervoarji na območjih, izključno namenjenih izvajanju
obrambne dejavnosti in na varnostnem območju na stavbnih
zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji,
– vodnjaki na območjih, izključno namenjenih izvajanju
obrambne dejavnosti, in na varnostnem območju na stavbnih
zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– kolesarske poti, sprehajalne poti in planinske poti na
celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– trimske steze in smučišče na varnostnem območju,
– vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– izmed objektov za rejo živali: čebelnjaki in staje na varnostnem območju na kmetijskih, gozdnih in stavbnih zemljiščih
ali na zemljiščih, namenjenih gradnji,
– nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti na
varnostnem območju, pri čemer na gozdnih zemljiščih samo
napajalno korito, poljska pot, grajena gozdna vlaka in grajena
obora za rejo divjadi,
– enostavni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti na varnostnem območju kmetijskih in gozdnih zemljišč, pri čemer na
gozdnih zemljiščih samo napajalno korito, poljska pot, grajena
gozdna prometnica, grajena gozdna vlaka in grajena obora za
rejo divjadi,
– objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost
na varnostnem območju na stavbnih zemljiščih ali na zemljiščih, namenjenih gradnji,
– pomožni komunalni objekti na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– pomožni letališki objekti na celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– pomožni objekti na smučišču na varnostnem območju,
– vsi pomožni objekti, namenjeni obrambi, in prijavnice
površine do vključno 40 m2 na območjih, izključno namenjenih
izvajanju obrambne dejavnosti,
– izmed pomožnih obrambnih objektov: prijavnice površine do vključno 30 m2, objekti varnostne signalizacije, antenski
drogovi ali antenski stolpi do višine 10 m na varnostnem območju, pomožni objekti, namenjeni varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ter pomožni objekti za spremljanje stanja
okolja in naravnih pojavov na celotnem območju državnega
prostorskega načrta,
– začasni objekti odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, začasna tribuna in objekti za
skladiščenje nevarnih snovi na območjih, izključno namenjenih
izvajanju obrambne dejavnosti,
– samo začasni objekti oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, začasna tribuna in objekti, namenjeni začasnemu
skladiščenju nenevarnih snovi, na varnostnem območju,
– pomožni infrastrukturni objekti, razen baznih postaj, na
celotnem območju državnega prostorskega načrta,
– objekti za telekomunikacijsko opremo na celotnem območju državnega prostorskega načrta.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so na območjih, varovanih po predpisih s področja kulturne dediščine,
dovoljene le tiste vrste nezahtevnih in enostavnih objektov,
katerih gradnja ali postavitev je skladna z varstvenim režimom,
ki velja za posamezno enoto kulturne dediščine.
9. člen
(oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti za lastne potrebe
se oblikujejo v skladu z oblikovanjem in materiali osnovnega
objekta, ki mu pripadajo, in medsebojno oblikovno usklajeno.
Dopustna višina je samo pritličje, brez kleti. Strehe pomožnih
objektov morajo biti enake streham nad osnovno stavbo, če se
s tem doseže skladnost pozidave na zemljišču, namenjenem
gradnji.
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(2) Pomožni kmetijsko-gozdarski nezahtevni in enostavni objekti so dopustni v leseni izvedbi. Armiranobetonski so
lahko samo temelji kozolcev in senikov ter točkovni temelji
čebelnjakov.
(3) Ograjuje se z živimi mejami, lesenimi ograjami ali
kamnitimi ograjami iz avtohtonega kamna. Žičnate ograje so
dopustne le kot varovalne ograje, pri čemer niso dopustne v
strnjenem gozdu, razen kjer je to določeno z državnim prostorskim načrtom ali pri ograjevanju posameznih delov gozda
po predpisih, ki urejajo gozdove. Žičnate ograje morajo biti
načrtovane tako, da so dobro vidne pticam iz družine koconogih kur, kot sta divji petelin in gozdni jereb. Za preprečevanje
zaletavanja ptic se na žičnate ograje v primerni gostoti, namestijo živobarvni znaki ali table, velike najmanj 20 cm × 20 cm.
(4) Škarpe in podporni zidovi se ozelenijo ali obložijo z
avtohtonim kamnom.
(5) Počivališča in razgledišča se zgradijo iz naravnih
materialov.
10. člen
(skupne določbe za območje vadišča Poček PO)
(1) Območje vadišča Poček PO je izključno namenjeno
izvajanju obrambne dejavnosti. Na območju se izvajajo stalne
dejavnosti razmeščanja, usposabljanja, delovanja, nastanitve,
vadbe in delovanja vojske. Posegi v prostor se izvedejo v
enotah, namenjenih usposabljanju, kot so navedene v 6. členu
te uredbe.
(2) Na komunikacijah, ki vodijo na območje vadišča Poček
PO, se zgradijo zapornice za zaporo civilnega prometa med
potekom vojaških vaj. Zapornice se med potekom vaj zaprejo
glede na vrsto in lokacijo vaj.
11. člen
(PO 1/2, PO 36/37, PO 38/39, PO 56/57 Taborni prostor)
(1) Taborni prostori in parkirna mesta za potrebe taborjenja se locirajo v skladu z obstoječimi prostorskimi možnostmi.
V vsaki enoti se za taborne prostore uporabi do 35 % enote, za
parkirna mesta pa do 25 % enote.
(2) Taborni prostori in parkirišča se izvedejo po izkazanih
potrebah in postopno.
(3) Taborni prostori in parkirišča se ohranjajo v travniški
rabi.
(4) Taborni prostori in parkirišča se ne osvetljujejo.
(5) Taborni prostori in parkirišča se ne ograjujejo.
12. člen
(PO 3 Pralnica za vozila)
V enoti PO 3 Pralnica za vozila se zgradita:
– betonska ploščad površine do 1500 m²,
– makadamski priključek na obstoječo cesto.
13. člen
(PO 4 Umetno jezero)
(1) Enota PO 4 Umetno jezero je namenjena usposabljanju za gibanje vozil v vodi in postavljanje lansirnih mostov. V
enoti se zgradi umetno jezero z neprepustnim dnom tlorisa do
2400 m² in globine do 4,00 m. Dno jezera je betonska plošča,
vhodna in izhodna rampa sta betonirani, z grobo površino, in
v naklonu 1:3. Drugi dve stranici sta betonirani in od roba do
dna oblikovani sonaravno z grobo površino. Ena stranica je v
naklonu 1:4, druga pa v 1:5.
(2) Nasipi in vkopi ob umetnem jezeru so v naklonu najmanj 1:3.
(3) Ukrepi v zvezi s čiščenjem jezera se določijo v navodilih za obratovanje objekta. Vode iz umetnega jezera ni
dopustno spuščati v podtalje.
(4) Voda za polnjenje umetnega jezera se zagotavlja z
deževnico in z dovažanjem s cisterno iz lastnih virov (deževnica ali vodovod).
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14. člen
(PO 5, PO 84 Vzletišče za brezpilotna letala)
V enotah PO 5, PO 84 Vzletišče za brezpilotna letala se:
– izravnajo travnate površine v velikosti do 8000 m²,
– odstranijo podrast in posamezna drevesa,
– zgradi makadamski priključek na obstoječo cesto.
15. člen
(PO 6 Vadišče za bojna vozila)
Enota PO 6 Vadišče za bojna vozila je namenjena usposabljanju premagovanja ovir z bojnimi vozili. V enoti se z
zemeljskimi in gradbenimi deli zgradijo betonske, kamnite in
zidane ovire.
16. člen
(PO 7 Pripravljalno območje)
Enota PO 7 Pripravljalno območje je namenjena usposabljanju z bojnimi vozili v gibanju. Na posameznih delih enote,
kjer so odmiki med drevesi manjši od 15 m, se odstranijo posamezna drevesa rdečega ali črnega bora.
17. člen
(PO 8/35 Urjenje taktike napad – obramba)
(1) V enoti PO 8/35 Urjenje taktike napad – obramba se
zgradijo dodatni zakloni in rovi, ki so zidani, betonski ali iz naravnih materialov. Prenovijo in dopolnijo se posamezni odseki
makadamskih cest in križišč.
(2) Cestno omrežje se dopolni s tankovsko cesto.
18. člen
(PO 9 Urjenje uporabe železnice)
V enoti PO 9 Urjenje uporabe železnice se zgradijo železniški tiri v dolžini 68 m, dve betonski plošči tlorisnih dimenzij
do 336 m² ter betonska klančina v velikosti do 72 m².
19. člen
(PO 10 Boj v naselju)
(1) Enota PO 10 Boj v naselju je namenjena usposabljanju za boj v naselju. V enoti se zgradi:
– objekt za nastanitev in poveljstvo, tlorisnih dimenzij
33,00 m × 35,00 m, višine P + 2,
– maketno naselje z različnimi vrstami objektov,
– prometna, komunalna, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura,
– komunalna biološka čistilna naprava,
– varovalna ograja višine do 2,70 m.
(2) Pred izvedbo vadišča za boj v naselju se na območju
PO NH3 Bilski hrib in PO TH4 Vasišče izvede nadomestni habitat suhih travišč v skladu z 72. členom te uredbe.
20. člen
(PO 11 Območje ciljev)
(1) Enota PO 11 Območje ciljev je namenjena strelskemu
usposabljanju za podporna orožja. V enoti se zgradijo:
– vkopi in utrjene površine za tarče,
– nasipi proti izstrelkom,
– dodatna označevanja obstoječih makadamskih cest in
kolesnic za premik vozil.
(2) Habitatni tipi se ohranjajo.
21. člen
(PO 19, PO 65 Vzletišče za helikopterje)
(1) Enoti PO 19, PO 65 Vzletišče za helikopterje sta namenjeni vzletiščem za helikopterje za potrebe usposabljanja.
(2) V enoti PO 19 je dopustna rekonstrukcija obstoječe
betonske ploščadi.
(3) V enoti PO 65 se:
– zgradita dve betonski ploščadi, vsaka v velikosti do
225 m²,

Št.

17 / 7. 3. 2014 /

Stran

1965

– uredi šest utrjenih travnatih površin, vsaka v velikosti
do 225 m²,
– izravna teren ob vzletišču,
– zgradi betonska cesta do vzletišča dolžine 220 m.
(4) Betonski ploščadi in cesta se odvodnjavajo z drenažnimi jarki, ki se na iztoku opremijo s peskolovom in lovilcem olj.
22. člen
(PO 20 Taktični operativni center)
V enoti PO 20 Taktični operativni center se:
– zgradi stavba tlorisa do 230 m², višine P + 1, z dvokapno
streho in z lesom obdelano fasado,
– izvedejo vzdrževalna dela na obstoječem vadbenem
bunkerju,
– uredi makadamsko parkirišče v velikosti do 300 m².
23. člen
(PO 21 Retranslacija in vmesna radiorelejna postaja)
(1) Enota PO 21 Retranslacija in vmesna radiorelejna
postaja je namenjena usposabljanju na telekomunikacijah.
(2) V enoti se uredi makadamski plato velikosti do 625 m²
za postavitev mobilnih stolpov in parkirišče.
24. člen
(PO 22/23 Taborni prostor)
V enoti PO 22/23 Taborni prostor se uredi:
– makadamski plato za taborne prostore v velikosti do
3000 m²,
– asfaltno parkirišče v velikosti do 2300 m².
25. člen
(PO 24 Kurirska pot)
V enoti PO 24 Kurirska pot se opravijo vzdrževalna gradbena dela in čiščenje obstoječe kamnite zložbe (rova) višine
1,50 m. Kamnita zložba se obnovi kot suhi zid.
26. člen
(PO 26 Vadišče minsko eksplozivnih sredstev)
(1) Enota PO 26 Vadišče minsko eksplozivnih sredstev je
namenjena uničevanju minsko eksplozivnih sredstev. V enoti
se:
– uredijo 4 makadamski platoji, vsak v velikosti do 100 m²,
– zgradijo makete zidov,
– zgradi varovalna ograja višine do 2,50 m.
(2) Obstoječi kal se ohrani in zavaruje z ograjo iz naravnih materialov. Omogočijo se prehodi dvoživk iz kala v njihov
življenjski prostor v zaledju.
27. člen
(PO 27, PO 28 Dekontaminacijska postaja)
(1) V enotah PO 27, PO 28 Dekontaminacijska postaja
se zgradita:
– betonska plošča površine do 1200 m²,
– makadamski priključek.
(2) Pri usposabljanju se uporabljajo izključno vadbena
sredstva.
28. člen
(PO 31, PO 54 Parkirišče)
(1) V enoti PO 31 Parkirišče se zgradi makadamsko
parkirišče v velikosti do 550 m². Pod njim se zgradi betonska
neprepustna plast, s čimer se prepreči morebitno izlivanje
onesnažene vode izven teh površin tako, da se voda s parkirišč zbere in odvaja skozi iztok ali iztočni objekt za odvajanje
padavinske odpadne vode s teh površin na površje tal ali s
ponikanjem prek lovilcev olj.
(2) V enoti PO 54 Parkirišče se uredi makadamsko parkirišče, veliko do 225 m².
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(3) Na parkirnih mestih ni dopustno pranje, vzdrževanje
in popravljanje vozil.
29. člen
(PO 32, PO 76 Opazovalna točka)
V enotah PO 32, PO 76 Opazovalna točka se:
– zgradi makadamski plato v velikosti do 25 m²,
– odstranijo podrast in posamezna drevesa zaradi zagotavljanja pogleda na trigonometrične točke Nanos, Pečna Reber
ter na vzhodno in južno stran.
30. člen
(PO 33 Urjenje postopkov JRKBO zaščite)
(1) V enoti PO 33 Urjenje postopkov JRKBO zaščite se:
– rekonstruirajo utrjene površine tlorisnih dimenzij 127 m
x 317 m, na katere se postavi objekt z nadstrešnico, s tlorisom
do 120 m², višine P, z dvokapno streho,
– zgradi makadamsko parkirišče za 20 vozil,
– zgradi dovozna makadamska cesta.
(2) Pri usposabljanju JRKBO se uporabljajo izključno
vadbena sredstva. Uporaba snovi, ki negativno vplivajo na
rastlinske in živalske vrste, ni dopustna.
31. člen
(PO 34 Center Bile)
(1) Enota PO 34 Center Bile je namenjena objektom in
ureditvam za upravo poveljstva Osrednjega vadišča Slovenske
vojske Postojna.
(2) V enoti se:
– zgradi nastanitveni objekt (34-1) tlorisnih dimenzij
80,00 m × 16,50 m, višine do P + 1,
– zgradi stražarski objekt (34-2) tlorisnih dimenzij
26,50 m × 17,50 m, višine P + 1,
– zgradi objekt poveljstva (34-2) tlorisnih dimenzij
26,50 m × 17,50 m, višine P + 1,
– rekonstruira obstoječi objekt Skladišče in energetski
del (34-3) tlorisnih dimenzij 32,00 m × 80,00 m, višine P + M,
z izvornimi materiali, v enakih vertikalnih in tlorisnih gabaritih,
s strešno kritino bobrovec, s kratkimi napušči, z ohranitvijo
vseh kvalitetnih arhitekturnih detajlov, s stavbnim pohištvom
po vzoru izvornega, z obdelavo finalnega sloja ometa po vzoru
izvornega, z obarvanjem fasade zunanjega ometa po barvni
študiji ZVKDS, OE Nova Gorica,
– zgradijo razdeljevalnica hrane, jedilnica in kuhinja (34-4)
tlorisnih dimenzij 51,00 m × 24,00 m, višine P,
– rekonstruira obstoječa nadstrešnica logističnega objekta (34-5) tlorisnih dimenzij 35,00 m × 13,00 m v enakih tlorisnih
in višinskih gabaritih,
– zgradita servisna objekta (34-5) tlorisnih dimenzij
33,00 m × 6,00 m in 26,00 × 6,00 m, višine P,
– uredi tabor (34-6) za 800 oseb,
– asfaltira ali betonira parkirišče (34-7) za 180 vozil,
– zgradi pralnica za vozila (34-8) tlorisnih dimenzij
34,00 m × 56,00 m,
– zgradi betonska cesta,
– uredi komunalna, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura,
– zgradi komunalna biološka čistilna naprava.
(3) Poleg tabornega prostora se uredijo parkirišča za
vojaška vozila.
(4) Porušijo se silos in betonski zidovi krmišča za živali.
(5) Kal se ohrani in zavaruje z ograjo iz naravnih materialov. Omogočijo in uredijo se prehodi za dvoživke iz kala v njihov
življenjski prostor v zaledju. V kal ne smejo iztekati odpadne
vode iz čistilne naprave.
(6) Obstoječi vodnjak se ohrani in obnovi, v njegovo zbiralno cisterno se obnovi dotok vode s strešin objektov.
(7) Kamniti zid, ki je obkrožal posestvo, se izvede kot del
fasade predvidenih novogradenj in je iz lokalnega kamna.
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(8) Pred pridobitvijo vodnega soglasja se izdela študija
ogroženosti na podlagi predpisov, ki urejajo vode. Na podlagi
izdelane študije se načrtujejo objekti in spremljajoče ureditve
ter določijo taki zaščitni ukrepi, ki zagotavljajo, da se stanje
voda ne poslabša.
32. člen
(PO 40, PO 41/43, PO 42, PO 44, PO 45 Pričakovalno
območje – vadbeni položaj)
(1) V enotah PO 40, PO 41/43, PO 42, PO 44, PO 45
Pričakovalno območje – vadbeni položaj se zgradijo:
– zemeljski zakloniki z brežinami v naklonu 1:2 dolžine
15 m in višine 3 m,
– makadamska parkirišča do velikosti 2500 m²,
– makadamsko interno cestno omrežje.
(2) V enoti PO 44 se na določenih mestih posekajo drevesa rdečega in črnega bora.
33. člen
(PO 46/47, PO 79 Ognjeni položaj – vadbeni položaj)
(1) V enotah PO 46/47, PO 79 Ognjeni položaj – vadbeni
položaj se zgradijo:
– makadamska parkirišča, vsako do velikosti 800 m²,
– makadamsko interno cestno omrežje.
(2) Gradnja internega cestnega omrežja v enoti PO 46/47
ne sme posegati v vrtače.
34. člen
(PO 50/53, PO 49/52, PO 62/63 Artilerijska opazovalnica
s parkiriščem)
(1) V enoti PO 62/63 Artilerijska opazovalnica s parkiriščem se:
– zgradi makadamski plato velikosti do 100 m² z nadstreškom,
– namestijo sistemi za uporabo radijsko vodenih elektronskih tarč,
– zgradi makadamsko parkirišče velikosti do 225 m² in
makadamska dovozna cesta,
– posekajo nekatera drevesa zaradi zagotavljanja pogleda.
(2) V vsaki enoti PO 49/52 in PO 50/53 Artilerijska opazovalnica s parkiriščem se:
– zgradi nadstrešek nad obstoječimi opazovalnimi jarki,
– namestijo sistemi za uporabo radijsko vodenih elektronskih tarč,
– zgradi makadamsko parkirišče velikosti do 225 m²,
– posekajo nekatera drevesa zaradi zagotavljanja pogleda.
35. člen
(PO 51, PO 55, PO 83 Artilerijska opazovalnica)
(1) V enoti PO 51 Artilerijska opazovalnica se:
– zgradi nadstrešek,
– posekajo nekatera drevesa zaradi zagotavljanja pogleda na rajone ciljev.
(2) V enoti PO 83 Artilerijska opazovalnica se:
– zgradi makadamski plato velikosti do 100 m² z nadstreškom,
– posekajo nekatera drevesa zaradi zagotavljanja pogleda na rajone ciljev.
(3) V enoti PO 55 Artilerijska opazovalnica se:
– zgradi makadamski plato velikosti do 28 m² z delno
vkopanim betonskim vadbenim bunkerjem za do 10 ljudi,
– zgradi makadamska dovozna cesta širine 3,5 m,
– zgradi stolp za radijsko zvezo s povezavo z mobilno
opazovalnico letalstva,
– posekajo nekatera drevesa zaradi zagotavljanja pogleda.
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36. člen
(PO 58 Strelišče)
V enoti PO 58 Strelišče se zgradijo:
– nasipi širine 6,25 m, višine 4 m z naklonom brežin 1:1,5,
– strelska borbena hiša tlorisnih dimenzij do 1400 m²,
– dve skladišči, vsako tlorisnih dimenzij do 15 m²,
– makadamsko parkirišče velikosti do 375 m²,
– pod makadamskim parkiriščem se zgradi neprepustna
plast, zato da se prepreči morebitno izlivanje onesnažene vode
izven teh površin. Voda s parkirišč se zbere in odvaja skozi
iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode
s teh površin na površje tal ali s ponikanjem prek lovilcev olj.
37. člen
(PO 59 Met ročne bombe)
V enoti PO 59 Met ročne bombe se:
– zgradijo betonski zakloniki površine do 15 m², s svetlo
višino 2,30 m in ravno streho,
– zravna plato površine do 330 m².
38. člen
(PO 60 Skladišče minskih eksplozivnih sredstev – MES)
(1) Enota PO 60 Skladišče MES je namenjena skladiščenju minskih eksplozivnih sredstev med usposabljanjem posamezne enote. V enoti se zgradita betonska cesta in skladišče
v tlorisnih dimenzijah 31,00 m × 25,00 m, višine P.
(2) V okviru priprave projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, se
za območje skladiščenja minskih eksplozivnih sredstev izdela
študija ogroženosti. Študija vsebuje analizo podrobne umestitve v prostor, namembnosti posameznih objektov, razporeditve,
količine, vrste in načina skladiščenja sredstev ter varnostne
zaščite. Na podlagi študije se zasnujejo objekti in spremljajoče
ureditve ter določijo varnostna območja skladišča, režimi dela
in varnostni ukrepi, vključno z ukrepi za varstvo vodnih virov.
39. člen
(PO 64/25/70 Območje tarč in rušitev)
(1) Enota PO 64/25/70 Območje tarč in rušitev je namenjena usposabljanju za bojno delovanje letal po ciljih na zemlji,
postavljanju lansirnih postaj za imitacijska sredstva raketnih
izstrelkov in usposabljanju rušenja, izdelave kraterja in gibanja
po območju bojnega polja.
(2) V enoti PO 64/25/70 Območje tarč in rušitev se izvedejo zemeljska dela in 10 makadamskih platojev v velikosti 1 m²
v medsebojni oddaljenosti 100 m ali več.
(3) Ohranijo se obstoječe reliefne oblike, predvsem vrtače.
(4) V obdobju od 1. maja do 15. junija se iz naravovarstvenih razlogov aktivnosti izvajajo v čim manjši možni meri.
(5) Nadzorovano požiganje se izvaja pozno jeseni ali pozimi.
40. člen
(PO 66 Taktično območje s tarčami)
Enota PO 66 Taktično območje s tarčami je namenjena
usposabljanju za ciljanje na tarče. V enoti se izvedejo zemeljska dela.
41. člen
(PO 67 Ognjeni – vadbeni položaj)
Enota PO 67 Ognjeni – vadbeni položaj je namenjena
usposabljanju za taktično bojevanje z bojnimi vozili.
42. člen
(PO 71, PO 72, PO 73 Stolp za mikrovalovne oddajnike –
sistem za simulacijo taktičnega delovanja)
(1) V enotah PO 71, PO 72, PO 73 Stolp za mikrovalovne
oddajnike – sistem za simulacijo taktičnega delovanja se:
– zgradita dve betonski ploščadi površine do 36 m²,
– zgradi stolp višine do 21 m, stolp v enoti PO 71 se zaradi zagotavljanja varnosti zračnega prometa označi z vizualnimi
napravami za označevanje ovir,
– zgradi varovalna ograja višine do 2,20 m.
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(2) Investitor zagotovi za objekt v enoti PO 71, preden
pridobi soglasje k projektu za gradbeno dovoljenje, ki ga izda
ministrstvo, pristojno za promet, v zvezi z varnostjo zračnega
prometa študijo s področja letalstva, s katero se identificirajo
in izberejo ustrezne rešitve, ki zagotavljajo varnost zračnega
prometa. Študija se predhodno uskladi z obratovalcem Letališča Postojna.
43. člen
(PO 85 Krožna taktična cesta za bojna vozila)
Enota PO 85 Krožna taktična cesta za bojna vozila je namenjena usposabljanju za taktično vožnjo bojnih enot. V enoti
se zgradijo nova skrivališča za bojna vozila. Na štirih mestih se
posekajo nekatera drevesa rdečega ali črnega bora.
44. člen
(PO 86 Ognjeni vadbeni položaj)
Enota PO 86 Ognjeni vadbeni položaj je namenjena usposabljanju za streljanje s protioklepnim orožjem. Gradbena in
zemeljska dela se ne izvajajo.
45. člen
(PO 87 Vadbeni položaj Veliki Javornik)
(1) Enota PO 87 Vadbeni položaj Veliki Javornik je namenjena usposabljanju za operativne in bojne naloge za obrambne potrebe.
(2) Za obrambne potrebe je zagotovljena možnost ureditve infrastrukture za nadzor zračnega prostora.
46. člen
(skupne določbe za območje strelišče Bač BA)
Na komunikacijah, ki vodijo na območje vadišča Bač BA,
se zgradijo zapornice za zaporo civilnega prometa med izvajanjem vojaških vaj. Zapornice se zaprejo med trajanjem vaj
odvisno od vrste in lokacije izvajanja dejavnosti. Po prenehanju
vaj se zapornice odprejo in varovalni ukrepi prenehajo veljati.
47. člen
(BA 13/77 Taborni prostor)
(1) V enoti BA 13/77 Taborni prostor se taborni prostori in
parkirna mesta za potrebe taborjenja postopno uredijo v skladu
z obstoječimi prostorskimi možnostmi. Za taborne prostore se
uporabi do 35 % površine enote, za parkirna mesta pa do 25 %
površine.
(2) Taborni prostori in parkirišča se ohranjajo v travniški
rabi, se ne osvetljujejo in se ne ograjujejo.
48. člen
(BA 14 Strelišče)
(1) Enota BA 14 Strelišče je namenjena streljanju z bojnimi vozili in streljanju motorizirano-pehotne enote.
(2) V enoti se dogradijo:
– betonsko skladišče za premične vozičke in tarče,
– jarki s tračnicami in ležišči za tarče,
– nasipi proti izstrelkom,
– varovalne ograje.
49. člen
(BA 15 Pralnica za vozila)
V enoti BA 15 Pralnica za vozila se zgradita:
– betonska plošča velikosti do 1500 m²,
– makadamski priključek na obstoječo cesto.
50. člen
(BA 75, BA 80 Opazovalni stolp)
V enotah BA 75 in BA 80 Opazovalni stolp se:
– rekonstruirata stolp in lesena obloga fasade,
– zgradi nov objekt velikosti do 125 m², višine P, za dodatne pisarniške prostore, ki zajema vetrolov, hodnik, pisarno
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za 3 delovna mesta, ženske in moške sanitarije, čajno kuhinjo
in zunanjo teraso.
51. člen
(BA 82 Ognjeni položaj – vadbeni položaj)
V enoti BA 82 Ognjeni položaj – vadbeni položaj se
zgradijo:
– zemeljski zakloniki z brežinami v naklonu 1:2, dolžine
15 m, višine 3 m,
– makadamsko interno cestno omrežje,
– makadamsko parkirišče v velikosti do 2000 m².
52. člen
(skupne določbe za Varnostno območje VO)
(1) Varnostno območje VO je namenjeno zagotavljanju
varnosti ljudi, živali in okolja med izvajanjem obrambne dejavnosti. Na območju se med potekom vaj izvajajo varovalni
ukrepi.
(2) Na varnostnem območju VO je v skladu s predpisi,
ki urejajo gradnjo objektov in obrambo ter ob pogojih, da ne
onemogočajo ureditev in uporabe, določenih po tem državnem
prostorskem načrtu, dopustno:
– izvajanje rekonstrukcij, vzdrževalnih del in nadomestitev
obstoječih objektov, pri čemer se njihova namembnost ne sme
spremeniti. Obstoječa velikost se lahko spremeni za največ
10 % glede na gabarite obstoječega objekta. Graditev je dopustna na zemljišču, namenjenem gradnji, kot je določeno z gradbenim dovoljenjem. Če zemljišče za gradnjo ni bilo določeno,
se kot tako šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri
stoji objekt (stavbišče), pomnožen s faktorjem 1,5. Kot sestavni
del zemljišča za gradnjo se upoštevajo tudi zemljišča, ki so kot
stavbišče ali dvorišče vpisana v zemljiško knjigo. Če zakonito
zgrajen objekt ni vrisan v grafični del državnega prostorskega
načrta, zanj veljajo enake določbe kakor za vrisane objekte,
– izvajanje gradenj, rekonstrukcij, rednih investicijsko-vzdrževalnih in vzdrževalnih del v javno korist na
gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobrem
in priključkih nanje.
53. člen
(kmetijska zemljišča)
Kmetijska zemljišča so namenjena kmetijski dejavnosti.
Poleg dopustnih objektov, gradenj in drugih del, določenih v 8.,
52. in 85. členu te uredbe, so na kmetijskih zemljiščih dopustne
kmetijske prostorsko-ureditvene operacije po predpisih, ki urejajo varstvo kmetijskih zemljišč.
54. člen
(gozdna zemljišča)
(1) Z gozdovi na območju državnega prostorskega načrta se gospodari v skladu s predpisi, ki urejajo gozdarstvo in
lovstvo ter po določilih gozdnogospodarskih ter lovskoupravljavskih načrtov. Na gozdnih zemljiščih se izvajajo dejavnosti gozdarstva in lova ter z njima povezane storitve. Poleg dopustnih
objektov, gradenj in drugih del, določenih v 8., 52. in 85. členu
te uredbe, so v gozdovih dopustni sečnja ter posegi in ureditve
v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
(2) Na varnostnem območju, za gradnjo gozdnih prometnic, soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo, v skladu s
predpisom, ki ureja obrambo, ni potrebno.
55. člen
(VO 1 Smučišče Kalič)
Enota VO 1 Smučišče Kalič je namenjena športno-rekreacijskim dejavnostim. Dovoljene so ureditve obstoječih smučarskih prog in žičniških naprav ter ureditve športno-rekreacijskih
poti. Na površinah izven smučarskih prog in športno-rekreacijskih poti se ohranja gozdarska raba prostora. Ureditve se
v prostor umestijo tako, da se ohranja poudarjenost ekološke
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in socialne funkcije gozdov ter da ne bo negativnih vplivov na
življenjski prostor varovanih vrst. Območja se ne osvetljuje.
Aktivnosti se izvajajo izključno podnevi. Omeji se zvočno onesnaževanje. Pri športno-rekreacijskih aktivnostih se upoštevajo
pogoji za varno uporabo teh naprav in območja med potekom
vojaških aktivnosti. Za vse posege je treba pridobiti soglasja
projektnih soglasodajalcev, v katerih pristojnost posegajo te
prostorske ureditve, in ministrstva, pristojnega za obrambo.
56. člen
(VO 2 Sv. Trojica)
V enoti VO 2 Sv. Trojica so dopustne ureditve za rabo
in prezentacijo verskega objekta ter kamnoseških detajlov.
Za vsak poseg je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje
pristojne območne enote ZVKDS, soglasja drugih projektnih
soglasodajalcev, v katerih pristojnost posegajo te prostorske
ureditve, in ministrstva, pristojnega za obrambo.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ IN PRESTAVITEV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA
PROSTORSKIH UREDITEV NANJE
57. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi
in grajenem javnem dobru)
Skupni pogoji o gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobru so:
– trase prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno
usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in
odmikov do drugih naravnih ali grajenih struktur,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti
v skladu s programi upravljavcev prometne infrastrukture in
komunalnih vodov ter izvedene tako, da jih je mogoče vključiti
v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda,
– trase in lokacije vodov, objektov in naprav se v prostor
umeščajo tako, da se kar najmanj prizadenejo območja varstvenih režimov, ki so razvidna v prikazu stanja prostora, pri
umeščanju novih ali rekonstrukcijah obstoječih linijskih objektov
pa se čim bolj uporabljajo obstoječe trase cest, poti in vodov,
– nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko
omrežje se ob gradnji ali rekonstrukciji izvede podzemno,
– za vsak poseg v varovalni pas železnice je treba upoštevati predpise, ki urejajo varnost v železniškem prometu in
pridobiti soglasje upravljavca železnic,
– infrastruktura, ki ni določena s tem državnim prostorskim načrtom, se ne sme prestavljati na območja kulturne
dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena tako,
da ne prizadenejo kulturne dediščine.
58. člen
(ceste za obrambne dejavnosti)
(1) Ceste v enotah za usposabljanje in priključne ceste
od enot za usposabljanje do obstoječega cestnega omrežja
se zgradijo v makadamu. Širina cest je 4 m, z enostranskim
prečnim sklonom 4 % in bankino širine 0,75 m. Odvodnjavanje
padavinskih voda se uredi s prelivanjem vode prek brežin in
pronicanjem skozi makadamsko podlago.
(2) Za gradnjo cest za obrambne dejavnosti je treba pridobiti soglasje projektnih soglasodajalcev, v katerih pristojnost
posegajo te prostorske ureditve.
59. člen
(kolesarske in pešpoti)
Gradnja kolesarskih in pešpoti je dopustna ob pogoju,
da ne onemogoča prostorskih ureditev in izvajanja obrambne
dejavnosti. Za gradnjo je treba pridobiti soglasja projektnih
soglasodajalcev, v katerih pristojnost posegajo te prostorske
ureditve, in ministrstva, pristojnega za obrambo.
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60. člen
(gozdne ceste)
(1) Gozdne ceste na območju državnega prostorskega
načrta se izvedejo v skladu s predpisi, ki določajo gradnjo
gozdnih prometnic ob pogoju, da ne onemogočajo prostorskih
ureditev in izvajanj obrambne dejavnosti. Za te posege je treba
pridobiti soglasja projektnih soglasodajalcev, v katerih pristojnost posegajo te prostorske ureditve.
(2) Raba gozdnih cest se izvaja v skladu s predpisi s področja gozdarstva. Uporaba gozdnih prometnic za obrambne
dejavnosti je možna le pod pogojem, da se ne zmanjša ali
prepreči njihova uporaba v gozdarske namene in za potrebe
javnosti in se za lokalno skupnost ne povečajo stroški njihovega vzdrževanja.
61. člen
(vodovod)
(1) Pitna voda se zagotavlja prek navezave na javno
vodovodno omrežje, ki se oskrbuje iz vodnih virov Malni in
Nanoški vodni viri.
(2) Zgradi se novo črpališče, tlačni vodovodni cevovod od
črpališča Žeje do vodohrana Bile in hidrantno omrežje na območju vadišča Poček. Obstoječi vodovodni cevovod se opusti.
(3) Vodovodni priključek na obstoječe javno vodovodno
omrežje se zgradi v obstoječem jašku na cevovodu, ki poteka
mimo črpališča Žeje. Od črpališča Žeje do vodohrana Bile se
zgradi tlačni vodovod. S tega cevovoda se na odcepu ceste,
ki vodi k enoti PO 10, zgradi odcep za oskrbo nastanitvenega
objekta v enoti PO 10. Na tlačni vod se neposredno naveže
sanitarna oskrba.
(4) Na območju strelišča Bač je vodovodni priključek. Za
oskrbo opazovalnega stolpa (sanitarije, čajna kuhinja) se obnovi vodovodni priključek. Če se vodovodni priključek ne obnovi,
se voda zagotovi prek vodnega zbiralnika ali z mobilno oskrbo.
(5) Za delovanje tlačnega vodovoda do predvidenega vodohrana Bile se na zemljišču s parcelno številko 508,
k. o. Matenja vas, na mestu obstoječega črpališča zgradi novo
delno vkopano črpališče. Dostop do objekta se zagotovi z obstoječe javne poti. Prostor ob črpališču se ogradi z mrežo višine
2,0 m. Zemljišče okrog objekta se zatravi. Ob ograjo se postavi
priključna elektro omarica.
(6) Severno od enote PO 10 se zgradi vodohran Bile.
Gladina vode v vodohranu je na višini 615 m nadm. višine.
Vodohran ima vodno celico za požarno vodo in pranje vozil ter
vodno celico za sanitarno vodo. Skupna prostornina celic je
300 m³. Armaturni del vodohrana ima površino največ 30 m² in
višino K + P. Dovoz do objekta se zagotovi z obstoječe javne
poti. Od poti se v dolžini 90 m zgradi makadamska dovozna
pot in obračališče pred vodohranom. Prostor ob vodohranu se
ogradi z mrežo višine 2,0 m. Ob ograjo se postavi priključna
elektro omarica.
(7) Čista meteorna voda z objekta v enoti PO 20 se vodi
v zbiralnik deževnice prostornine 7500 litrov. Deževnica se
uporabi za porabnike sanitarne vode v tej enoti.
(8) Čista meteorna voda iz objektov v enoti PO 34 se po
zunanjem kanalizacijskem omrežju spelje v dva podzemna
zbiralnika deževnice in se uporabi za hidrantno vodo v objektih,
sanitarni namen, za zalivanje in pranje vozil.
(9) Čista meteorna voda iz opazovalnih stolpov v enotah
BA 75 in BA 80 se spelje v zbiralnik deževnice prostornine
5000 litrov. Deževnica se uporabi za porabnike sanitarne vode
v teh enotah.
(10) Voda za pranje vozil po končanih usposabljanjih se
delno zagotavlja iz javnega vodovodnega omrežja in delno s
čisto meteorno vodo s strešin.
(11) Na območjih za usposabljanje, kjer se vodovodni
sistem ne gradi, se zagotovi mobilna oskrba z vodo.
(12) Pri načrtovanju in obratovanju predvidenih ureditev
na območju prostorskega načrta se upoštevajo podeljene vodne pravice za posebno rabo voda na tem območju in zagotovi
njihovo nemoteno izvajanje.
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62. člen
(kanalizacija)
(1) Komunalna odpadna voda iz objektov v enoti PO 34
in iz objektov v enot PO 10 se z internim kanalizacijskim sistemom spelje v biološki čistilni napravi v skladu s predpisi, ki
urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Zagotovljen mora biti iztok ali iztočni
objekt za odvajanje padavinske odpadne vode na površje tal ali
s ponikanjem v tla. Pri odvajanju komunalne odpadne vode iz
čistilne naprave na površje tal ali s ponikanjem v tla na območju
kraških in razpoklinskih vodonosnikov se zagotavlja ponikanje
prek objekta za ponikanje vode, katerega prostornina za zadrževanje očiščene komunalne odpadne vode ne sme biti manjša
od povprečne dnevne količine, odvedene iz čistilne naprave.
Med dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne
vode mora biti plast neomočenih sedimentov ali kamnin oziroma plast filtrirnega materiala, debela najmanj 1 m.
(2) Komunalna odpadna voda iz objektov v enotah PO 20,
BA 75 in BA 80 se spelje v neprepustne nepretočne triprekatne
greznice. Odplaka iz greznic se odvaža na komunalno čistilno
napravo za obdelavo odpadne vode iz greznic. Zbiranje komunalne odpadne vode mora biti zagotovljeno po predpisih,
ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav.
(3) Komunalna odpadna voda iz pralnic za vozila v PO 3,
PO 15 in iz pralnice 34-8 v enoti PO 34 ne sme ponikati. Pralnice za vozila morajo imeti vodotesen in zaprt krog odpadnih
vod s čiščenjem in ponovno uporabo ter morajo biti opremljene
z lovilcem olj in maščob ter rezervoarjem za prečiščevanje.
Uporaba detergentov ni dopustna.
(4) Komunalna odpadna voda s tabornih prostorov v
enotah PO 1/2, PO 22/23, PO 36/37, PO 38/39, PO 56/57,
BA 13/77 in artilerijskih opazovalnic v enotah PO 59/53, PO 55
se zbira v prenosnih sanitarnih objektih in odvaža na čiščenje
v čistilno napravo.
(5) Meteorna odpadna voda z načrtovanih utrjenih povoznih in manipulacijskih površin ponika prek lovilcev olj, ki
ustrezajo standardu SIST EN 858-2.
(6) Čiste meteorne vode s strešnih in drugih neonesnaženih površin se kar najbolj uporabijo za sanitarne in tehnološke
vode. Neuporabljena čista padavinska voda s strešnih površin
lahko ponika v tla, ponikovalnice so locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Zagotovljen mora biti iztok
ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode na
površje tal ali s ponikanjem v tla.
(7) Za zagotavljanje nemotenega odvodnjavanja vzdolž
betonskih ploščadi v enotah PO 19 in PO 65 se izdelajo drenažni jarki. Drenažni jarki se na iztoku opremijo s peskolovom
in lovilcem olj.
63. člen
(elektroenergetski vodi)
(1) Zgradi se nova transformatorska postaja Mahneče,
nova transformatorska postaja Boj in nadomestna transformatorska postaja Bile. Obnovi se transformatorska postaja Bač 1.
Transformatorska postaja Bač 2 se odstrani. Nadomesti jo
nizkonapetostna prostostoječa zunanja omarica z nizkonapetostnimi izvodi in priključki. Obstoječe nizkonapetostno omrežje
se zaradi dotrajanosti odstrani.
(2) V enoti PO 34 se v objekt 34-5 vgradi nadomestna
transformatorska postaja Bile, ki je vključena v sistem kot prehodna transformatorska postaja. V liniji obstoječega 20-kilovoltnega daljnovoda se postavi nov betonski drog. Od betonskega
droga se v novo kabelsko kanalizacijo uvleče 20-kilovoltni
zemeljski kabel do srednjenapetostnega bloka, v nadomestno
transformatorsko postajo Bile ter do srednjenapetostnega bloka
v novi transformatorski postaji Boj. Po izgradnji novega priključnega 20-kilovoltnega kablovoda in z vključitvijo transformatorske postaje v 20-kilovotno kabelsko omrežje se odstrani del
obstoječega 20-kilovoltnega daljnovoda, ki poteka čez parkirne
prostore. V transformatorski postaji Bile se vgradi energetski
transformator moči 1000 kVA, 20/0,4 kV. Za rezervno napajanje električnih uporabnikov se poleg transformatorske postaje
postavi dizelski električni agregat moči 1000 kVA (800 kW).
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(3) V enoti PO 10 se zgradi prostostoječa transformatorska postaja Boj. Vanjo se vgradi energetski transformator moči
160 kVA, 20/0,4 kV. Za rezervno napajanje električnih uporabnikov se poleg transformatorske postaje Boj postavi dizelski
električni agregat moči 200 kVA (160 kW).
(4) V enoti PO 20 se zgradi nova prostostoječa transformatorska postaja Mahneče, v katero se vgradi energetski
transformator moči 250 kVA, 20/0,4 kV.
(5) Nova elektrokabelska kanalizacija z nizkonapetostnimi
kabli se izvede do enot PO 21, PO 58, PO 72 in PO 73. Na
območju strelišča Bač se izvede elektrokabelska kanalizacija
z nizkonapetostnimi kabli do območja za postavitev točkovnih
ciljev.
(6) Zgradi se kabelska kanalizacija za uvlečenje 20-kilovoltnih srednjenapetostnih kablov za povezavo med transformatorskimi postajami Bile, Boj in Mahneče ter za uvlečenje
nizkonapetostnih kablov do posameznih objektov.
(7) Na območju Bil in Boja v naselju se v rekonstruirani cesti zgradi kabelska kanalizacija za uvlečenje elektroenergetskih
kablov. Kabelska kanalizacija se zgradi najpozneje do ureditve
novih cest, da se pozneje ne posega v cestišče.
(8) Na območju makadamskih cest, po katerih vozijo
bojna vozila, se elektroenergetsko omrežje zgradi izven vozišč.
(9) V enotah, v katerih oskrbe z električno energijo ni
mogoče zagotoviti drugače, se kot vir napajanja uporabljajo
mobilni agregati, sončna in vetrna energija ali vodikove gorivne
celice.
(10) V enoti PO 34 se v sklopu objektov zgradi sončna elektrarna, ki se naveže na javno distribucijsko omrežje.
Izgradnja sončne elektrarne je dopustna le na predvidenih
novogradnjah.
(11) Ob izpadu distribucijskega omrežja se zagotovi sistem neprekinjenega napajanja z dizelskimi agregati.
(12) Vsa projektiranja in gradnje je treba izvesti v skladu
s soglasji za priključitev, ki jih je treba predhodno pridobiti od
pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja.
(13) Tehnični pogoji približevanja in križanj:
– pred začetkom gradnje je treba zakoličiti vso podzemno
distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki jo nameravana gradnja zajema,
– pri izkopih v neposredni bližini elektroenergetskih naprav je treba upoštevati varstvena pravila za delo v bližini
naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih koridorjev tras,
drugih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo biti
projektirani po veljavnih predpisih,
– vse morebitne poškodbe, ki nastanejo na obstoječih
elektroenergetskih napravah, mora izvajalec del odpraviti na
lastne stroške,
– nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo se izvaja na
podlagi predhodnega obvestila o začetku del.
64. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)
(1) Za prenos govora, podatkov multimedije ter signalov
tehničnega varovanja se izvedejo telekomunikacijske povezave:
– vojašnica Postojna–Jelovica, za katero se zamenja
obstoječi zemeljski kabel s kabelsko kanalizacijo. Obstoječi
telekomunikacijski vod iz vasi Žeje do Bil ter zračni vod do poveljniškega mesta »pehote« se ohrani in se v poznejših fazah
projektiranja vključi v načrtovano traso,
– Jelovica–Bile, za katero se zgradi nova kabelska kanalizacija,
– Bile–Boj v naselju, za katero se zgradi nova kabelska
kanalizacija,
– Bile–Bač, za katero se zgradi nova kabelska kanalizacija,
– nova telefonska kabelska kanalizacija se zgradi do
enot PO1/2, PO 21, PO 36/37, PO 38, PO 45, PO 58, PO 72
in PO 73.
(2) V enoti PO 34 Center Bile in v enoti PO 10 Boj v
naselju se v rekonstruirani cesti zgradi kabelska kanalizacija.
Kabelska kanalizacija se zgradi najpozneje do ureditve novih
cest, da se pozneje ne posega v cestišče.
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(3) V kabelsko kanalizacijo se uvlečejo elektronske komunikacijske poveze ustreznih zmogljivosti.
(4) Na območju makadamskih cest, po katerih vozijo bojna vozila, se omrežje elektronsko komunikacijske infrastrukture
zgradi izven vozišča.
(5) V objektu 34-2, v enoti PO 34, se zagotovi prostor
velikosti od 15 m² do 20 m2 za izgradnjo telefonske centrale.
(6) V enotah PO 71, PO 72, PO 73 se zgradijo stolpi mikrovalovnih oddajnikov.
(7) Za zagotavljanje obhodnih komunikacijskih poti in
za vključitev lokacij v komunikacijsko informacijsko hrbtenično omrežje Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, se
zagotovijo radiorelejne povezave. Zgradi se fiksna digitalna
večkanalna radiorelejna povezava v frekvenčnem območju
15 GHz do najbližje obstoječe točke. Na več višinskih lokacijah se zgradijo ustrezne radiorelejne naprave in se povežejo v
digitalna vozlišča z ustrezno konfiguracijo. Radiorelejne zveze
in pripadajoče naprave na novih lokacijah se vključijo v obstoječi sistem nadzora in upravljanja. Za radijske in radiorelejne
povezave se na lokacijah zagotovijo ustrezni antenski stolpi
in kabelske kinete za antenske kable ter prostori za naprave.
(8) V enotah PO 11, PO 62, PO 71 in PO 72 se zagotovijo
mobilne elektronske telekomunikacije.
65. člen
(zunanja razsvetljava)
V enotah PO 10 in PO 34 se zgradi omrežje zunanje
razsvetljave. Na preostalem območju državnega prostorskega
načrta se zunanja razsvetljava ne postavlja.
66. člen
(ogrevanje)
(1) Nastanitveni objekt v enoti PO 10 se priključi na sistem utekočinjenega naftnega plina z zunanjo plinsko cisterno
prostornine 5 m3. Kotlovnica se zgradi v objektu.
(2) Objekta 34-1 in 34-5 v enoti PO 34 se ogrevata na
biomaso. V ta namen se v enoti zgradi kotlovnica (objekt 34-3).
(3) Drugi objekti, ki so načrtovani s tem državnim prostorskim načrtom in se ogrevajo, se ogrevajo z uporabo toplotnih
črpalk, sončnih celic ali z električno energijo iz omrežja.
67. člen
(raba energije v stavbah)
(1) Ogrevanje objektov in sanitarne vode je možno tudi z
obnovljivimi viri energije, kot so: skupna kotlovnica na biomaso,
toplotne črpalke, sončni zbiralniki za proizvodnjo tople vode in
sončne celice za proizvodnjo električne energije.
(2) Načrtovati in graditi je treba energetsko varčne objekte. Pri zasnovi novih objektov se upoštevajo sodobni energetski
standardi in trendi, razen kadar bi bilo to v nasprotju z varstvenimi zahtevami.
68. člen
(zbiranje odpadkov)
(1) Na območju enot PO 1/2, BA 13/77, PO 22/23,
PO 36/37, PO 38/39 in PO 10 se odpadki zbirajo v mobilnih
EKO-otokih za ločeno zbiranje odpadkov.
(2) Na območju enote PO 34 se odpadki zbirajo na stalnem EKO-otoku za ločeno zbiranje odpadkov.
(3) Ekološki otoki se uredijo tako, da niso dostopni divjim
zverem. Vsi mobilni ekološki otoki se po končani uporabi odstranijo. Redno se odstranjujejo tudi vse druge vrste odpadkov
na celotnem območju državnega prostorskega načrta, ki nastanejo zaradi obrambne dejavnosti.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
69. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom Prikaz
umestitve načrtovanih ureditev v prostor z načrtom parcel, v
grafičnem delu državnega prostorskega načrta za območja, ki
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so namenjena izključno izvajanju obrambne dejavnosti, na listih
2.1 do 2.16, na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo
prenos novih mej parcel v naravo, določene lomne točke meje
območja državnega prostorskega načrta in meje območij, ki so
izključno namenjena izvajanju obrambne dejavnosti.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim
stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA
IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA,
VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI TER VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
70. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (prikaz
stanja prostora). Investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne
dediščine.
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta,
kjer načrtovane ureditve segajo na območje registriranega
arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega
soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala. Na območju arheološkega najdišča Žeje pri Prestranku – Arheološko najdišče sv. Jurij (EŠD
28015) je treba opraviti intenziven terenski pregled, geofizikalne raziskave ter izkope testnih jarkov 1 m x 1 m do geološke
podlage na osnovi rezultatov intenzivnega terenskega pregleda
ter geofizikalnih raziskav.
(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega
najdišča se poseg čim bolj omeji na površino, ki še omogoča
gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo
del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina ni ogrožena.
(4) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pristojna javna služba. Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev
arheološke ostaline.
(5) Investitor o začetku del najmanj deset dni prej obvesti
pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(6) Pri pristojni območni enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za
posege v kulturne spomenike, varstvena območja dediščine
in enote nepremične kulturne dediščine, registrirane do uveljavitve te uredbe.
(7) Na območju državnega prostorskega načrta je tudi
kulturna dediščina Žeje pri Prestranku – Posestvo Poček (EŠD
19458). Območje je dopustno rekonstruirati v izvornih gabaritih
z izvornimi materiali v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji.
71. člen
(ohranjanje narave)
(1) Vsi posegi in dejavnosti se izvedejo tako, da se izognejo naravnim vrednotam. Kadar to ni mogoče, se posegi
načrtujejo tako, da vplivi posegov ali dejavnosti ne povzročijo
uničenja ali bistvene spremembe lastnosti, zaradi katerih je bil
del narave opredeljen kot naravna vrednota.
(2) Rastlinstvo in naravovarstveno pomembni habitatni tipi
ter kvalifikacijski habitatni tipi se čim bolj ohranjajo.
(3) Na območju presihajočih jezer posegi niso dopustni.
(4) V jame, ki so opredeljene kot kvalifikacijski habitatni
tipi, zavarovana območja in naravne vrednote, posegi in dejavnosti niso dopustni. Prepreči se onesnaženje jam, zasipavanje
jam ali uporaba jam zaradi odlaganja odpadkov in gradbenega
materiala. Pred izvedbo posegov:
– v enotah PO 44 in PO 85 se za jamo Martinov spodmol
(katastrska številka 1738) pridobi načrt jame,
– v enoti PO 58 se za jamo Brezno pri novem strelišču
(katastrska številka 2890) pridobijo podatki o stanju jame,
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– v enoti BA 14 se za jame Nočkova jama (katastrska
številka 3173), Jama na Slemšci (katastrska številka 3190),
Jama v grezu v Bačkih dolih (katastrska številka 3174) pridobijo
podatki o stanju jam, za Jamo Podrošce (katastrska številka
3189) pa se pridobijo načrt jame in podatki o njenem stanju. Na
podlagi pridobljenih podatkov se pripravijo natančnejši naravovarstveni pogoji za varovanje jam.
(5) Območje državnega prostorskega načrta je območje
pričakovane naravne vrednote – karbonati. Ob nepredvidenem
odprtju podzemne jame ali brezna med gradnjo in ob izvajanju
dejavnosti se o tem obvesti pristojno službo za varstvo narave. Pristojna služba določi ukrepe za zavarovanje in sanacijo
podzemnega habitata. Vsak, ki odkrije del narave, za katerega
domneva, da ima lastnosti jame ali je del jame, mora o tem obvestiti pristojno službo za varstvo narave v skladu s predpisom,
ki ureja varstvo podzemnih jam.
(6) Na območju umetnega jezera (PO 4) se vojaških aktivnosti od začetka marca do konca aprila in med izhajanjem
mladih dvoživk, zaradi varstva dvoživk, ne izvaja.
(7) Gradbišče se ne osvetljuje. Na območju državnega
prostorskega načrta se za osvetljevanje objektov uporabi kar
najmanj svetilk in le toliko, kolikor jih je potrebno, da se še
zadosti varnostnim potrebam. Dopustna so le popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom,
s čim manjšo emisijo UV-svetlobe ter samodejnim vklopom in
izklopom.
(8) Med gradbenimi deli in po končanih delih se prepreči
razraščanje invazivnih rastlin. Kamniti material za nasipanje
površin se na območje pripelje v spomladanskem času, ko
invazivne vrste ne semenijo. Vnašanje kakršne koli zemljine
od drugod na območje ni dopustno.
(9) Gradbena dela, ki povzročajo visoko obremenitev
okolja s hrupom, se opravljajo izven razmnoževalnega obdobja
ptic in sesalcev.
72. člen
(zagotavljanje ugodnega stanja traviščnih habitatov)
(1) Zaradi prostorskih ureditev in usposabljanja za
obrambne potrebe se izvedejo omilitveni ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja traviščnih habitatov in nanje vezanih vrst.
(2) V enotah PO TH1 Počkovec, PO TH2 Jerodovci,
PO NH3 Bilski hrib, PO TH4 Vasišče, PO TH6, PO TH7 in
BA TH5 se poseka posamično rastoča drevnina, ohranijo pa
se strnjene gozdne zaplate. Odstranjevanje drevnine se izvede
po odločbah, ki jih izda pristojna krajevna enota Zavoda za
gozdove Slovenije. Posek drevja se izvede v posamezni enoti
pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za prostorske ureditve
za obrambne potrebe.
(3) Enota PO NH3 Bilski hrib in PO TH4 Vasišče je
nadomestni habitat, ki se vzpostavi pred izvedbo prostorskih
ureditev v enoti PO 10. Nadomestni habitat se izvede najmanj
na površini, ki je 1,5-krat večja od površine enote Boj v naselju
PO 10.
(4) Podrobnejše ukrepe za zagotavljanje ugodnega stanja
traviščih habitatov določi pristojna služba za ohranjanje narave.
(5) Pri izvajanju del se zagotovi naravovarstveni nadzor.
Območja za zagotavljanje ugodnega stanja traviščnih habitatov
se vzdržujejo v sklopu obrambne dejavnosti.
73. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)
(1) Zasipavanje kmetijskih zemljišč in drugih zemljišč,
na katerih se tudi izvaja kmetijska dejavnost, ter odlaganje
materiala na ta zemljišča ni dopustno. Gibanje bojnih vozil je
dopustno le po obstoječih cestah in poteh ter v enotah, namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti.
(2) Omejena raba in dostopi do zemljišč, kjer se tudi izvaja
kmetijska dejavnost, se zagotovijo v skladu z dogovorom iz
5. člena te uredbe.
(3) Pogoji za ravnanje z rodovitno prstjo so določeni v
76. členu te uredbe.
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74. člen
(varovanje gozdov)
(1) Zasipavanje gozdnih zemljišč in odlaganje materiala
na gozdna zemljišča ni dopustno. Gibanje bojnih vozil je dopustno le po obstoječih cestah in poteh ter v enotah, namenjenih
izvajanju obrambne dejavnosti.
(2) Posek gozdnega drevja se izvede na podlagi odločb, ki
jih izda pristojna krajevna enota Zavoda za gozdove Slovenije.
(3) Omejena raba in dostopi do gozdnih zemljišč se zagotovijo v skladu z dogovorom iz 5. člena te uredbe in v skladu z
Gozdno gospodarskim načrtom področne gozdno gospodarske
enote.
75. člen
(varstvo pred požari)
(1) Pri gradnji in obratovanju se upoštevajo prostorski,
gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom in se zagotovijo:
– razmere za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipožarna
ločitev,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Za območje državnega prostorskega načrta se dopolni načrt požarnega varstva. Dopolnitve za posamezne nove
vadbene objekte, ki so načrtovani s tem državnim prostorskim
načrtom, se izvede pred njihovo uporabo.
(3) Vse dejavnosti, pri katerih obstaja možnost za nastanek požara, morajo biti zaradi zmanjševanja nevarnosti
samodejnih nekontroliranih požarov nadzorovane.
(4) V obdobjih, ko je za posamezno območje v naravnem
okolju razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost,
je prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj in
puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki
lahko povzročijo požar, v naravno okolje. Vse dejavnosti, pri
katerih obstaja možnost za nastanek požara, morajo biti ustrezno omejene v obdobju, ko je razglašena velika ali zelo velika
požarna ogroženost v naravnem okolju.
(5) V enotah PO 11, PO 26, PO 58, PO 64/25/70 in BA 14
se zaradi zagotavljanja protipožarnega varstva okoliških gozdov ob osnovanju tega območja okoli njega zgradijo intervencijske poti (protipožarne poti in preseke), ki bodo zagotavljale
možnost za hitro intervencijo ob morebitnem izbruha požara.
(6) Voda za gašenje oziroma zagotavljanje požarne varnosti se delno zagotavlja iz javnega vodovodnega omrežja in
delno s čisto meteorno vodo s strešin.
(7) Za zagotavljanje požarne varnosti se zgradi ločen sistem, ki se oskrbuje iz vodohranske celice za požarno varnost.
Hidrantno omrežje se izvede od vodohrana do enote PO 60. Za
zagotavljanje požarne varnosti nastanitvenega objekta v enoti
PO 10 se izvede odcep hidrantnega omrežja. Na hidrantnem
vodu se na ustreznih razdaljah namestijo hidranti.
(8) Za zagotavljanje požarne varnosti na območju enote
PO 34 se meteorna voda s strešin objekta zbira v dveh podzemnih rezervoarjih prostornine po 50 000 litrov. Podzemna rezervoarja se za rezervno polnitev navežeta na načrtovani tlačni
cevovod Žeje–Bile. Rezervoarja se opremita s črpališčem.
76. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Med obratovanjem vadišča se izvajajo naslednji ukrepi:
– zaradi varovanja količine vodnih virov se zgradi ločen
sistem za požarno varnost, zaprt sistem pralnic za vozila in
zbiranje meteorne vode s strešin,
– ob iztekanju goriv in maziv ali drugih nevarnih snovi se
takoj uporabi nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemljina
pa se odstrani v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki,
ter se preda pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi
odpadki, pri čiščenju nafte ali naftnih derivatov je potreben stalen nadzor nad delovanjem lovilca olj, če so količine teh snovi
v lovilcu olj in maščob prevelike, jih je treba sproti odstranjevati,
površine, na katerih poteka oskrba prevoznih vozil in drugih
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naprav, pa se uredijo tako, da ni mogoče odtekanje nevarnih
snovi, odpadnih ali izcednih vod v tla,
– oskrba vozil in strojne opreme z gorivi in mazivi se uredi
tako, da omogoča varno dostavo ter varno pretakanje goriv in
maziv na zato predvideni vodotesni pretakalni ploščadi, opremljeni z lovilci olj in peskolovom, čemur ustrezajo asfaltirana
parkirišča v enotah PO 10, PO 22/23 in PO 34,
– prepovedano je pranje, vzdrževanje ali popravljanje
vozil ter skladiščenja goriv in nevarnih snovi in natakanja goriva v vozila na vseh parkiriščih ter vzletiščih in drugih utrjenih
ploščadih, ki niso urejena kot vodotesna ploščad, opremljena
z lovilci olj,
– ploščadi za pranje vozil in strojev se zgradijo kot neprepustne sklede, tako da se ulovi celotna morebitna izlita količina
vode za pranje,
– na območju parkirišč, ki niso zgrajena z neprepustno
plastjo in kontroliranim zbiranjem in odvajanjem onesnažene
vode in so locirana na območjih, izključno namenjenih izvajanju
obrambne dejavnosti, je parkiranje dopustno le za vozila Slovenske vojske. Pod tovorna in bojna vozila se podstavijo lovilne posode ali pivniki, s katerimi se prepreči onesnaževanje tal in podzemne vode z nevarnimi tekočinami. Uporabljene mastne krpe in
pivnike je treba takoj shraniti v neprepustne in označene posode
ter jih po usposabljanju odpeljati v tehnične enote/vojašnice, od
koder jih odpelje pooblaščeni zbiralec nevarnih odpadkov. Na
parkirnih mestih ni dopustno prati, vzdrževati ali popravljati vozil,
– na vzletiščih za helikopterje ni dopustno skladiščenje
goriva, maziv in drugih nevarnih snovi ter natakanje goriva,
– pri ureditvi parkirišč, pralnic in površin za vzdrževanje
vozil se upoštevajo predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi,
objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic
za motorna vozila,
– če obstaja nevarnost odplavljanja materiala, se meteorne vode z asfaltiranih prometnih površin, parkirišč in manipulativnih površin odvajajo prek lovilcev olj in maščob ter
usedalnikov,
– za začasno zbiranje nevarnih odpadkov je treba zagotoviti primerno mesto (neprepustna podlaga, lovilna posoda
s pokrovom, varovanje), če se uporablja lovilna posoda za
deponiranje nevarnih odpadkov, se zaščiti s pokrovom, da se
onemogoči zbiranje meteorne vode v posodi,
– med obratovanjem se ostanki kemijskih sredstev nemudoma odstranijo, da se prepreči njihovo razkrajanje in kopičenje toksičnih snovi v tleh ter posledično v podzemni vodi,
– v enotah, kjer se izvaja urjenje v streljanju, se nemudoma po vsakem usposabljanju odstranijo ostanki streliva, ki bi
lahko povzročili razkrajanje in kopičenje toksičnih snovi v tleh.
Če je za tarčo urejen nasip, se zemljina preseje in iz nje izločijo
ostanki streliva.
(2) Med gradnjo se poleg ukrepov, navedenih v drugi,
tretji, četrti, peti in deseti alineji prejšnjega odstavka, izvajajo
še naslednji ukrepi:
– zagotovijo se zaščitni ukrepi ob razlitju nevarnih škodljivih tekočin iz delovnih strojev (ogljikovodiki, PAH, maščobe in
olja), stroji in naprave se redno vzdržujejo,
– gradbeni odpadki se ločeno po vrstah predajo pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu in odstranjevalcu gradbenih
odpadkov,
– postopnost izvedbe se načrtuje tako, da se ne povzroča
škodljiv vpliv na vodni režim ali stanje voda ter na poplavno
varnost na vplivnem območju,
– med gradnjo je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočne profile vodotokov ali na poplavna območja,
po končani gradnji se odstranijo vsi ostanki začasnih deponij,
– ploščadi za pretakanje goriva in pranje vozil in delovnih
strojev se zgradijo kot neprepustne sklede, tako da se ulovi
celotna morebitna izlita količina goriva in vode za pranje,
– rodovitni del prsti se deponira ločeno zaradi ponovne
uporabe za sanacijo degradiranih površin,
– razgaljena zemljišča, ki nastanejo ob gradnji objektov in
preoblikovanju reliefa, je treba po končanju del takoj zatraviti
in ozeleneti. Z ustreznimi ukrepi je treba preprečiti erozijo na
območju posegov.

Uradni list Republike Slovenije
77. člen
(varstvo zraka)
(1) Med gradnjo se na območju državnega prostorskega
načrta in na prevoznih poteh izven ureditvenega območja izvajajo naslednji ukrepi:
– preprečuje se nekontrolirano raznašanje gradbenega materiala z območja gradbišča in deponij s prevoznimi sredstvi; ukrep
zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred
vožnjo na javne prometne površine in prekrivanje sipkih tovorov,
– preprečuje se prašenje s prometnih in manipulativnih
površin, deponij materiala in gradbišč; ukrep zahteva skladiščenje sipkih materialov proč od stanovanjskih območij, vlaženje
ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu,
vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko
nekontrolirano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih
površin na gradbišču in javnih prometnih površin, ureditev čim
krajših poti za prevoze za potrebe gradbišča ter sprotno rekultiviranje območij velikih posegov (deponij, nasipov, vkopov),
– upoštevajo se emisijske norme v skladu s predpisi, ki
urejajo emisije pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni
gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih; ukrep zahteva
uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in prevoznih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje, izvajanje meritev
emisij na stacionarnih objektih (na primer betonarni, asfaltni
bazi) in napravah (na primer agregatih),
– če je treba vozila, prevozna sredstva in delovne naprave
za daljši čas ustaviti, se motor izključi.
(2) Med obratovanjem vadišča se v skladu z veljavno zakonodajo izvajajo zahtevani ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi v zrak. K temu spadajo redno čiščenje
odpraševalnih in drugih čistilnih naprav, čiščenje kurilnih naprav,
uporaba okoljsko sprejemljivih goriv in surovin ter prepoved izvajanja emisijsko intenzivnih vzdrževalnih del na prostem.
78. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Med gradnjo se:
– uporabljajo delovne naprave in gradbeni stroji, izdelani
v skladu s predpisi, ki urejajo emisije hrupa gradbenih strojev,
ki se uporabljajo na prostem,
– upoštevajo časovne omejitve gradnje na vplivnem območju objektov z varovanimi prostori, na dnevni čas in na
delavnike,
– prometne in prevozne poti na gradbišče določijo tako,
da v največji možni meri potekajo zunaj stanovanjskih naselij,
– na podlagi rezultatov monitoringa iz 80. člena te uredbe se pri preseganju mejnih vrednosti hrupa izvedejo dodatni
zaščitni ukrepi.
(2) Med obratovanjem vadišča se vojaške aktivnosti kar
največ izvajajo med 6. in 18. uro.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
79. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Prostorske ureditve se izvedejo postopoma, po etapah. Etape se lahko izvajajo ločeno ali sočasno.
(2) Etape se določijo tako, da ureditev predstavlja funkcionalno zaokroženo celoto, ki ne ovira ali ne onemogoča izvedbe drugih
načrtovanih ureditev in da so zagotovljeni pogoji varstva okolja.
Osnova za določitev etap so enote, določene v 6. členu te uredbe.
(3) Sanacija zemljišč, ki so bila kontaminirana zaradi
izvajanja obrambne dejavnosti, se izvede postopoma po posameznih lokacijah glede na točkovni vir onesnaževanja pred
izvedbo posamezne načrtovane ureditve.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
80. člen
(monitoring)
(1) Investitor prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, zagotovi celostno izvajanje monitoringa
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med gradnjo in obratovalni monitoring obrambne dejavnosti. Monitoring za zrak, vode, tla in hrup izvaja pooblaščena organizacija.
Pri izvajanju monitoringa se upoštevajo naslednje usmeritve:
a) zrak: izvajajo se indikativne meritve karakterističnih
onesnaževalcev mestih, značilnih za to dejavnost, in na referenčnem mestu,
b) tla: spremlja se trend vsebnosti težkih kovin v tleh,
predvsem na območjih, kjer se uporabljajo streliva in eksploziva. Vsebnost mineralnih olj se spremlja na območjih uporabe
bojnih in terenskih vozil. Vsebnost toluena in ksilena se spremlja na celotnem območju vadišča Poček in strelišča Bač;
c) vode: pogostost in lokacije izvajanja meritev monitoringa se določijo v programu monitoringa podzemnih voda.
Program monitoringa voda in merilna mesta mora potrditi ustrezna služba organa, ki je pristojen za varstvo voda. Določi se
program ukrepov ob nastanku nezgode ali zaznanem povečanju onesnaženja v vodi, ki določa način obveščanja, izvajanje
interventnih ukrepov in stroške;
d) hrup: med gradnjo se opravijo prve meritve in obratovalni monitoring v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom. Meritve se opravijo med izvajanjem hrupnejših gradbenih
del. Med obratovanjem vadišča, tj. med izvajanjem vojaških aktivnosti, se opravijo dodatne meritve in obratovalni monitoring
po predpisih s področja varstva pred hrupom. Meritve se izvajajo kontinuirano in na več lokacijah hkrati. Na podlagi meritev
se izdelajo ocena obremenitev s hrupom, predlogi protihrupnih
ukrepov in načrt izvajanja protihrupne zaščite;
e) narava in biotska raznovrstnost: med gradnjo spremljanje uspešnosti omilitvenih ukrepov izvaja investitor v okviru
svojega nadzora izvajalcev (mesečno) in po potrebi naravovarstveni nadzornik. Spremljanje stanja favne in flore z namenom
zmanjšanja škodljivih vplivov na biodiverziteto območja, se
izvede na 3 do 5 let na območju Počka in Bil;
f) gozd: posek gozdnega drevja v enotah urejanja prostora, ki so namenjena usposabljanju, se izvede po izdaji
gradbenega dovoljenja ter predhodnem označenju in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede Zavod za gozdove Slovenije. Zavod za gozdove Slovenije spremlja obseg in stopnjo
razvrednotenja in poškodovanosti gozdov ter o tem obvešča
pristojna ministrstva, ki odredijo ukrepe za odpravo vzrokov
razvrednotenja in poškodovanosti gozdov. Monitoring stanja
gozdov in populacije divjadi se izvaja z upoštevanjem sprejetih
načrtov gospodarjenja z gozdovi in lovskoupravljavskih načrtov
v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove in lovstvo.
(2) Pri določitvi točk in vsebine monitoringa se smiselno
upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja in
določila te uredbe. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring
prilagodi in uskladi z drugimi državnimi in lokalnimi monitoringi.
Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk, da se pridobi utemeljena informacija o stanju
posamezne sestavine okolja. Točke monitoringa se zasnujejo
tako, da omogočajo stalno pridobivanje podatkov.
(3) Monitoring se izvaja in objavlja v skladu s predpisi, ki
urejajo spremljanje stanja okolja. Izsledki monitoringa so javni,
investitor pa poskrbi za dostopnost podatkov.
(4) Pri odstopanju od dopustnih vrednosti mora izvajalec
gradbenih del med gradnjo zagotoviti dodatne zaščitne ukrepe.
(5) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor
izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin, ki jih je povzročila obrambna dejavnost,
– spremembe rabe prostora,
– drugi ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno
področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
(6) Podatki spremljanja stanja so tudi del sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
81. člen
(obveščanje javnosti o aktivnostih na območju
Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna)
(1) Izvajanje aktivnosti na območju vadišča Poček in strelišča Bač se objavlja v skladu z načrtom obveščanja javnosti.
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(2) Ministrstvo, pristojno za obrambo, izdela načrt obveščanja javnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in Zavodom za gozdove Slovenije najpozneje v enem letu po uveljavitvi državnega prostorskega načrta.
(3) V načrtu obveščanja javnosti, ki mora biti javno objavljen, morajo biti določeni načini obveščanja, v pisni in grafični
obliki, ter roki za obveščanje javnosti pred začetkom izvajanja
aktivnosti na območju državnega prostorskega načrta.
82. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostorskega načrta.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije se izdela
načrt gradbišča. V načrtu gradbišča se določijo prevozne poti
in mesta za začasno odlaganje materiala, ki morajo biti izven
območij, pomembnih za ohranjanje narave.
(3) Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe ceste in poti. Trase se izberejo tako, da so bivalno okolje, naravno
okolje in obstoječe ureditve kar najmanj prizadeti.
(4) Če je treba med gradnjo zgraditi dodatne začasne
dostopne poti do gradbišča, se pridobi soglasje lastnikov zemljišč, upoštevajo se značilnosti zemljišča, po uporabi pa se
morebitne poškodbe popravijo.
(5) Investitor ali izvajalec lahko pred začetkom gradnje
z upravljavci infrastrukture sklene pisni dogovor, v katerem
se evidentira stanje obstoječe infrastrukture, opredeli način
ravnanja z njo med gradnjo in določi stanje infrastrukture po
končani gradnji. Stroške vseh zaščit in prestavitev, potrebnih
zaradi gradnje prostorskih ureditev, določenih s tem državnim
prostorskim načrtom, krije investitor.
(6) Ceste in poti, ki se uporabljajo za promet ali obvoz
med gradnjo, se pred začetkom del ustrezno uredijo, po končanih delih pa se morebitne poškodbe popravijo. Obnavljajo se
tudi med gradnjo poškodovani infrastrukturni objekti in naprave
ter drugi objekti.
(7) Zagotovi se zavarovanje gradbišča, tako da sta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč. Med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi
in organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, ob nezgodi pa se zagotovi
takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih oseb.
(8) Investitor in izvajalci med gradnjo zagotovijo komunalno in energetsko oskrbo objektov prek obstoječih ali začasnih
infrastrukturnih objektov in naprav v skladu s pisnim dogovorom z upravljavci infrastrukture.
(9) Deponije viškov gradbenega materiala, gradbiščni
objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča se lahko postavijo samo znotraj območja državnega
prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih območjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne dediščine.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
83. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v enotah za izvajanje usposabljanja, razmeščanj in
delovanja vojske na območjih, izključno namenjenih obrambni
dejavnosti, ki so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta, s kart 2.1 do 2.16 – Prikaz umestitve načrtovanih
ureditev v prostor z načrtom parcel, so dopustna odstopanja
od funkcionalnih, oblikovnih in tehničnih rešitev, določenih s to
uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljskih, funkcionalnih, energetskih, prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo
tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnega, energetskotehničnega, tehnološkega, funkcionalnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer se prostorske in okoljske razmere ne smejo
poslabšati. Za dopustna odstopanja se štejejo tudi prestavitve
objektov na mejo ali izven enote za izvajanje usposabljanja,
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razmeščanja in delovanja vojske, pri čemer lahko objekt sega
izven te meje z največ 20 % svoje tlorisne površine.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovnih in tehničnih
rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih
razmer na območju državnega prostorskega načrta in na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi.
Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.
XI. NADZOR
84. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat,
pristojen za prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
85. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje
prostorskih ureditev)
Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena te
uredbe so na območjih, izključno namenjenih izvajanju obrambne dejavnosti, dopustne:
– rekonstrukcije, redno vzdrževanje gospodarske javne
infrastrukture in grajenega javnega dobra,
– rekonstrukcije in vzdrževalna dela obstoječih objektov
in infrastrukture, namenjene obrambnim potrebam.
86. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz
4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje,
da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 79/10),
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah splošnih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Cerknica (Uradni list RS,
št. 23/05),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90)
in družbenega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87, Uradni list RS,
št. 7/99, 93/02, 46/04, 63/04 – popr., 65/04 in 78/04),
– Odlok o prostorsko-ureditvenih pogojih za Občino Ilirska
Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št. 7/94, Uradni list
RS, št. 70/05 in 57/11),
– Odlok o Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za
obdobje 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 56/96).
87. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00729-4/2014
Ljubljana, dne 5. marca 2014
EVA 2013-2430-0103
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
Priloga
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MINISTRSTVA

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju
Uredbe (EU) o državljanski pobudi

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13
– ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU)
o državljanski pobudi
1. člen
V Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi
(Uradni list RS, št. 42/12) se prvi odstavek 3. člena spremeni
tako, da se glasi:
»(1) Organ, pristojen za izvajanje te uredbe, Uredbe
211/2011/EU in Uredbe 1179/2011/EU, je ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve, razen kadar so po določbah te uredbe
pristojne upravne enote.«.
2. člen
V prvem, tretjem in četrtem odstavku 5. člena se besedilo
»pravosodje in javno upravo« nadomesti z besedilom »notranje
zadeve«.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(upravičeni podpisniki)
(1) Pravico podpreti državljansko pobudo ima državljan
Republike Slovenije, ki je dovolj star, da lahko voli na volitvah
v Evropski parlament.
(2) Pravico podpreti državljansko pobudo ima tudi državljan druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: državljan Unije), ki je dovolj star, da lahko voli na volitvah v
Evropski parlament, in ima veljavno potrdilo o prijavi prebivanja
in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali
ki ima veljavno dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(preverjanje obstoja potrdila ali dovoljenja)
Obstoj veljavnega potrdila o prijavi prebivanja in prijavljenega začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje in prijavljenega stalnega prebivališča državljana Unije preveri upravna enota ali ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, v registru stalnega prebivalstva
ali v registru tujcev.«.
5. člen
V drugem odstavku 9. člena se črta besedilo »in obstoj
volilne pravice«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-5/2014
Ljubljana, dne 5. marca 2014
EVA 2013-1711-0075
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

545.

Pravilnik o sejnini in povračilu potnih stroškov
članom disciplinskih komisij prve in druge
stopnje

Na podlagi devetega odstavka 120.k člena Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13) minister za pravosodje na predlog
Zbornice upraviteljev Slovenije z dne 19. 12. 2013 izdaja

PRAVILNIK
o sejnini in povračilu potnih stroškov članom
disciplinskih komisij prve in druge stopnje
1. člen
Ta pravilnik določa sejnino in povračilo potnih stroškov
za sodelovanje pri delu v disciplinskih komisijah prve in druge stopnje, ki po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 63/13 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13; v
nadaljnjem besedilu: zakon) odločajo o disciplinskih kršitvah
upraviteljev.
2. člen
(1) Za udeležbo na seji disciplinske komisije prve stopnje (120.m člen zakona), na kateri se opravi obravnava,
pripada vsakemu članu in njegovemu namestniku sejnina
v bruto znesku 100 eurov, predsedniku in njegovemu namestniku pa v bruto znesku 150 eurov. Če je seja daljša od
treh ur, jim za vsako nadaljnjo začeto uro pripada sejnina,
preračunana na eno uro.
(2) Za udeležbo na seji disciplinske komisije prve stopnje brez obravnave pripada predsedniku in članom ter
njihovim namestnikom sejnina v višini 50 odstotkov sejnine
odmerjene po prejšnjem odstavku.
(3) Za udeležbo na seji disciplinske komisije druge stopnje (120.n člen zakona) pripada vsakemu članu in njegovemu namestniku sejnina v bruto znesku 100 eurov, predsedniku in njegovemu namestniku pa v bruto znesku 150 eurov.
Če je seja daljša od treh ur, jim za vsako nadaljnjo začeto
uro pripada sejnina, preračunana na eno uro. Če je član
ali njegov namestnik določen za poročevalca, mu pripada
sejnina v bruto znesku 120 eurov.
3. člen
(1) Predsedniki in člani disciplinskih komisij prve in druge stopnje ter njihovi namestniki (v nadaljnjem besedilu: član
komisije) imajo pravico do povračila potnih stroškov glede na
razdaljo od kraja bivališča do kraja seje, če ta razdalja znaša
več kot dva kilometra.
(2) Članu komisije pripada povračilo stroškov prevoza
na kraj in s kraja seje v višini stroškov najcenejšega prevoza
z javnim prevoznim sredstvom.
(3) Če član komisije nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se mu prizna kilometrina v višini
osmih odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina
– 95 oktanov.
(4) Članu komisije se v primeru iz prejšnjega odstavka
povrnejo tudi stroški parkiranja, ki so nastali kot posledica
uporabe motornega vozila za potovanje, kolikor jih je dejansko utrpel in ob predložitvi originalnih dokazil.
4. člen
Sejnine in povračila potnih stroškov se izplačajo v prvem
naslednjem mesecu za seje v preteklem mesecu.
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5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-798/2013
Ljubljana, dne 4. marca 2014
EVA 2013-2030-0122
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje

546.

Pravilnik o službeni izkaznici
in znački pooblaščene osebe Agencije
za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije

Za izvrševanje drugega odstavka 226. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 in
110/13), drugega odstavka 39. člena Zakona o avdiovizualnih
medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11) in četrtega odstavka 64. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS,
št. 51/09 in 77/10) ter v zvezi s četrtim odstavkom 18. člena
Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 –
uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za izobraževanje,
znanost in šport v soglasju z ministrom za gospodarski razvoj
in tehnologijo, ministrom za kulturo in ministrom za notranje
zadeve

PRAVILNIK
o službeni izkaznici in znački pooblaščene
osebe Agencije za komunikacijska omrežja
in storitve Republike Slovenije
1. člen
S tem pravilnikom se določa oblika službene izkaznice in značke pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
pooblaščena oseba) in postopek za njuno izdajo.
2. člen
Službena izkaznica pooblaščene osebe (v nadaljnjem
besedilu: izkaznica) se izda v obliki izkaznice.
3. člen
Značka pooblaščene osebe se izda v obliki kovinskega
znaka.
4. člen
(1) Obrazec izkaznice pooblaščene osebe je izdelan iz
polikarbonata z zaščitnimi elementi v velikosti 85,6 x 54 mm in
debeline 0,76 mm. Za obrazec izkaznice se smiselno uporablja
uredba, ki ureja celostno grafično podobo Vlade Republike
Slovenije in drugih organov državne uprave.
(2) Na prednji strani izkaznice je zgoraj grb Republike
Slovenije in poleg njega napis »Republika Slovenija« in spodaj
naziv »Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije«. Na spodnji levi strani je fotografija pooblaščene
osebe, na desni strani pa osebno ime pooblaščene osebe,
delovno področje pooblaščene osebe, podpis pooblaščene
osebe, registrska številka izkaznice, datum izdaje ter žig in
podpis pristojnega ministra, ki izda izkaznico.
(3) Vzorec izkaznice je kot priloga 1 sestavni del tega
pravilnika.
5. člen
(1) Značka je kovana iz 1,5–2,0 mm bakrene pločevine,
ki se jo galvansko obdela.
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(2) Velikost značke je 5,0 x 6,5 cm (oval).
(3) V ovalu značke je v zgornjem delu napis »Republika
Slovenija«. V sredini značke je apliciran slovenski grb v predpisanih barvah v izvedbi z žganim emajlom (steklovina). Levo
in desno od grba so stilizirani lipovi listi. Spodnji del značke
se zaključuje z napisom pooblaščena oseba in prostorom za
številčenje značke pooblaščene osebe.
(4) Značka je dvonivojska z barvnim grbom Slovenije v
sredini. Obroba značke, napis »Republika Slovenija«, napis
pooblaščena oseba in prostor za registrsko številko je dvignjen
poliran. Ozadje značke je puncirano in galvansko zlateno.
(5) Na hrbtni strani značke je priponka za pripenjanje
znaka na ležišče iz usnja.
(6) Podoba značke je kot priloga 2 sestavni del tega
pravilnika.
6. člen
(1) Izkaznica in značka se hranita v usnjenem preklopnem ovitku, ki je izdelan iz črnega govejega usnja v velikosti 7,0 x 10,5 cm (zaprti format).
(2) Ovitek ima štiri strani:
– na prvi strani je slepi odtis grba Republike Slovenije in
napis »Republika Slovenija«;
– na drugi strani je odprtina za shranjevanje službene
izkaznice z izrezom za izvleko, ki je zaščitena z obstojno prozorno plastiko, ki omogoča vidnost izkaznice. Cela druga stran
je podložena z usnjem in prehaja na tretjo stran brez zaseka
v notranjem hrbtu;
– na tretji strani ovitka je izrez za vpetje kovinskega znaka, ki je na usnjeni podlagi in omogoča ločitev od usnjenega
ovitka. Na hrbtni strani usnjene podlage je vzmet in usnjena zaponka, ki omogočata zatikanje znaka za žep ali pripetje za pas;
– robovi usnjenega ovitka in usnjena podlaga so šivani z
nitjo in vsi robovi lepljeni z lepilom.
7. člen
(1) Izkaznico in značko izda minister, pristojen za področje, na katerem deluje pooblaščena oseba (v nadaljnjem
besedilu: pristojni minister).
(2) Pristojno ministrstvo vodi register izdanih izkaznic in
značk z naslednjimi podatki o:
– osebnem imenu imetnika izkaznice in značke;
– datumu izdaje izkaznice;
– registrski številki izkaznice in značke;
– datumu prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice
in značke;
– razlogu za prenehanje veljavnosti oziroma zamenjavo
izkaznice in značke ter
– izkaznicah in značkah v hranjenju v primerih iz 10. člena
tega pravilnika.
8. člen
(1) Veljavnost izkaznice in značke preneha z dnem:
– prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice in
značke;
– premestitve imetnika izkaznice in značke na delovno
mesto, za katero ni predpisanih pooblastil za nadzor.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izkaznico in značko takoj vrniti pristojnemu ministrstvu.
9. člen
(1) Pooblaščeni osebi se izdata nova izkaznica ali značka
ali se zamenjata, če:
1. imetnik izgubi izkaznico oziroma značko;
2. je izkaznica oziroma značka poškodovana;
3. je imetnik spremenil osebno ime.
(2) V primerih iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka mora
imetnik izkaznico in značko takoj vrniti pristojnemu ministrstvu.
10. člen
Pooblaščeni osebi se za čas prepovedi opravljanja dela v
skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, odvzameta izkaznica in značka.
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11. člen
(1) Vrnjene izkaznice in značke po 8. in 9. členu tega
pravilnika se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje izkaznic
in značk imenuje pristojni minister.
(2) Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice
in značke.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Izkaznice, ki jih uporabljajo pooblaščene osebe do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi in uporabi do izdaje
novih.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 26/10 in 109/12 – ZEKom-1).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-88/2013
Ljubljana, dne 28. januarja 2014
EVA 2013-3330-0084
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje,
znanost in šport
Soglašam!
v funkciji ministra za gospodarski
razvoj in tehnologijo
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
dr. Uroš Grilc l.r.
Minister
za kulturo
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

Priloga 1: Izkaznica
Priloga 2: Značka
Priloga
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PRILOGA 1

REPUBLIKA SLOVENIJA

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA
IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Ime in priimek

Delovno podroþje pooblašþene osebe
Podpis imetnika
Reg. št. izkaznice
Datum izdaje
ŽIG

Podpis ministra

1979
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PRILOGA 2

POOBLAŠýENA
OSEBA
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547.

Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo
v Republiki Sloveniji za leto 2014

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor
dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10) ministrica za zdravje izdaja

ODREDBO
o zgornji meji števila ponudb za delo
v Republiki Sloveniji za leto 2014
1. člen
Zgornja meja števila ponudb za delo zdravnikov specialistov v Republiki Sloveniji za leto 2014 je 3.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-6/2014
Ljubljana, dne 26. februarja 2014
EVA 2014-2711-0028
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dišče je s sklepom št. U-I-67/13 z dne 18. 4. 2013 do končne
odločitve zadržalo izvrševanje izpodbijane določbe. S Pravilnikom o spremembi Pravilnika o zasnovi in študiji požarne
varnosti (Uradni list RS, št. 49/13) je bila izpodbijana določba
spremenjena.
2. O ustavnosti takšnega predpisa odloča Ustavno sodišče le, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 47. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju: ZUstS). Ustavno sodišče je pobudnike pozvalo, naj sporočijo, ali še vztrajajo
pri vloženi pobudi, oziroma naj izkažejo okoliščine, iz katerih bo
razvidno, katere posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti niso bile odpravljene. Hkrati so bili tudi opozorjeni, da lahko
Ustavno sodišče postopek ustavi, če v danem roku ne bodo dali
zahtevanih pojasnil. Pobudniki na poziv niso odgovorili. Zato je
Ustavno sodišče postopek ustavilo.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi druge
alineje četrtega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik
mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger,
dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič
- Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat
in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

dr. Alenka Trop Skaza l.r.
Ministrica
za zdravje

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
USTAVNO SODIŠČE
548.

Sklep o ustavitvi postopka

Številka: U-I-67/13-15
Datum: 17. 2. 2014

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Mateja
Polanca, Ajdovščina, in drugih, ki jih zastopa Odvetniška pisarna Polanc, d.o.o., Solkan, na seji 17. februarja 2014

s k l e n i l o:
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 5. člena
Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS,
št. 12/13 in 49/13) se ustavi.

Obrazložitev
1. Pobudniki so vložili pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 5. člena
Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti. Ustavno so-

549.

Sklep o razrešitvi in imenovanju v 5. okrajni
volilni komisiji I. volilne enote

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 14. seji 25. 2. 2014
sprejela

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju v 5. okrajni volilni
komisiji I. volilne enote
V 5. okrajni volilni komisiji I. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika člana:
Ludvik Gorjanc
in
se imenuje:
– za namestnika člana:
Jožef Rozman, roj. 19. 2. 1950 stanujoč Šorlijeva ulica 8,
4000 Kranj.
Št. 040-8/2014-5
Ljubljana, dne 25. februarja 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
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OBČINE
GRAD
550.

Odlok o urejanju in čiščenju javnih in drugih
površin na območju Občine Grad

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah – ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11), 29. in 61. člena Zakona o
lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o
varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1,
49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12), 3. člena Zakona
o prekrških – ZP-1 (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8 in 21/13),
3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grad
(Uradni list RS, št. 12/00 in 136/06) in 16. člena Statuta Občine
Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski
svet Občine Grad na 27. redni seji dne 7. junija 2013 sprejel

ODLOK
o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin
na območju Občine Grad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe, urejanje in čiščenje javnih površin (v nadaljevanju
besedila: javna služba) tako, da določa:
– načine urejanja javnih in drugih površin na območju
Občine Grad,
– zunanji videz naselij v Občini Grad in
– urejanje, vzdrževanje in varovanje javnih površin.
2. člen
Javne površine po tem odloku so:
1. ulice, pločniki, ceste, mostovi, obrežja potokov, varovalni pas ceste, gozdne ceste, turistične in pešpoti,
2. avtobusne postaje, postajališča, avtobusne čakalnice,
parkirni prostori, tržnice, telefonske govorilnice,
3. javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih
poteh in objektih ter javne oziroma varovane zelene površine,
4. otroška in športna igrišča,
5. pokopališča,
6. gramoznice,
7. okolica javnih vodovodnih zajetij,
8. obrežja melioracijskih jarkov,
9. druga zemljišča v javni rabi.
3. člen
S tem odlokom se poleg površin iz 2. člena urejajo tudi
naslednje površine:
1. funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (npr. dostopne poti, dovozi, parkirni prostori, zelenice ob stanovanjskih
blokih in podobno),
2. nezazidana stavbna zemljišča,
3. druga zemljišča v javni rabi.
4. člen
S tem odlokom se poleg javnih površin iz 2. in 3. člena tega
odloka urejajo tudi določeni posegi na zasebnih zemljiščih, ki zadevajo skupne interese vseh občanov in vplivajo na širšo okolico.
5. člen
Za pooblaščene izvajalce gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin po tem odloku se štejejo Režijski
obrat Občine Grad in tisti usposobljeni izvajalci (pravne ali

fizične osebe), ki jim je bilo opravljanje določenih dejavnosti
poverjeno s koncesijo ali drugo ustrezno pogodbo.
II. JAVNA SNAGA
a) Vzdrževanje javne snage
6. člen
Za vzdrževanje javne snage na javnih površinah (2. člen)
skrbijo pooblaščeni izvajalci, v primerih 2. in 6. točke 2. člena
pa lastniki teh površin.
Za vzdrževanje javne snage na površinah iz 3. člena tega
odloka skrbijo lastniki.
7. člen
Na površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
1. odmetavati papir in druge smeti,
2. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
3. odlagati smeti, odpadke, dračje in vejevje, gradbeni
material, embalažo, dotrajana vozila, tehnične predmete in
kosovni material ipd.,
4. prati motorna in druga vozila, razen na nezazidanih
stavbnih zemljiščih v zasebni lasti,
5. nekontrolirano odvajanje meteorne vode iz zgradb in
zemljišč,
6. odvajati odpadne vode iz greznic v meteorno kanalizacijo, v cestne odtočne jaške in na javne površine,
7. stresati, puščati ali metati na javno pot kakršnekoli
predmete in material, kar bi oviralo ali ogrožalo promet na njej
in
8. opravljati kakršnakoli dela brez dovoljenja pristojnega
občinskega organa.
8. člen
Na površinah iz 4. člena tega odloka je prepovedano:
1. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
2. nekontrolirano odvajanje meteornih voda iz zgradb in
zemljišč,
3. odvajanje fekalnih voda in gnojnice ter druge odpadne
vode iz greznic v meteorno kanalizacijo, v cestne odtočne jaške
in druge javne površine,
4. kuriti nevarne odpadke.
9. člen
Izvajalci oziroma investitorji gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so dolžni na svoje stroške:
1. pri obnovi in gradnji objektov postaviti lovilne odre in
zaščitne zavese, kolikor prihaja pri delu do prašenja,
2. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili javne
površine,
3. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
4. nalagati material na vozila tako, da se pri prevozu ne
stresa po javnih površinah,
5. očistiti vozila pred odhodom z gradbišča,
6. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču tako, da se ne raznaša na javne površine in
7. redno čistiti neposredno okolico gradbišča.
V primeru, da je objekt dalj časa nedograjen oziroma
nedokončan, mora investitor gradnje urediti objekt in njegovo
okolico tako, da ne kazi podobe naselja. Iz objekta in njegove
okolice mora odstraniti vse odpadke oziroma nevarne snovi.
Nedograjen in nenaseljen objekt v naselju mora imeti:
1. zavarovane meje objekta in površine za njegovo normalno rabo pri gradnji proti okolici,
2. urejene in vzdrževane dostope in dovoze ter
3. zaznamovana in zavarovana nevarna mesta na objektu
in površinah za njegovo normalno rabo pri gradnji.
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10. člen
Prepovedana je uporaba neutrjenih gozdnih cest ter turističnih poti, s težkimi vozili in kmetijskimi stroji v času, ko so
tla močno razmočena.
Prepovedana je uporaba vaških cest v času, ko so tla
močno razmočena, razen za dovoz stanovalcev za potrebe
dnevne oskrbe živine.
11. člen
Prevozniki (pravne ali fizične osebe) so dolžni pri prevozu
goriva, odpadkov in drugih podobnih snovi zavarovati tovor
tako, da ne povzroča smradu in prašenja ter preprečiti stresanje takih snovi na javne površine
Pri prevozu gramoza, peska oziroma drugega tovora morajo prevozniki poskrbeti, da se z vozil ne izceja voda in ne
stresa tovor na javne površine.
12. člen
Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah odgovarjajo, da se javne površine ne onesnažujejo in so dolžni le-te
sprotno očistiti, in sicer tako, da po čiščenju javne površine
ustrezajo higienskim predpisom.
13. člen
Če povzročitelj onesnaženja javne površine iz 8. in
9. člena tega odloka ne očisti, mora po naročilu medobčinskega inšpektorja to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške
povzročitelja.
14. člen
Na javnih površinah iz 2. člena in drugih površinah iz
3. člena tega odloka je prepovedano voditi pse brez vrvice in jih
puščati brez ustreznega nadzora. V primeru onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki morajo lastniki psov le-te takoj odstraniti.
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v nasprotnem primeru jih na njegove stroške in na zahtevo
inšpektorja oziroma redarja odstrani pooblaščen izvajalec.
20. člen
Odpadke morajo lastniki le-teh odlagati v tipizirane smetnjake oziroma vreče za odpadke. Lastniki komunalnih odpadkov so
dolžni tipizirane posode oziroma vreče za odpadke na dan odvoza, pred uro odvoza postaviti na rob ceste oziroma dovozne poti.
Posebna odjemna mesta za komunalne odpadke določijo
pooblaščeni izvajalci v soglasju z lastniki odpadkov tam, kjer
dostop prevzemnika (izvajalca odvoza) ni mogoč.
Lastniki odpadkov so dolžni vzdrževati čistočo tipiziranih
posod za odpadke ter tipiziranih smetnjakov na zbirnih mestih
ter dovoznih poteh do odjemnega mesta, sicer mora le-te
očistiti tisti, ki odpadke odvaža na stroške lastnika odpadka.
Pooblaščeni izvajalci so dolžni tipizirane posode za odpadke, ki so dotrajale, nadomestiti z novimi.
Pooblaščeni izvajalci odvoza smeti so dolžni počistiti zbirno mesto po praznjenju smetnjakov, kolikor pride pri tem do
onesnaženja.
Smetnjake, ki jih izvajalci poškodujejo zaradi grobega
ravnanja oziroma poškodovanih naprav za stresanje na vozilih,
je izvajalec dolžan zamenjati na svoje stroške.
21. člen
Na območjih, kjer je odvoz odpadkov obvezen, morajo
biti na javnih površinah nameščeni koši za odpadke. Koše za
odpadke izpraznjuje pooblaščenih izvajalec.
22. člen
Pooblaščen izvajalec mora javno odlagališče komunalnih
odpadkov primerno vzdrževati.
IV. VIDEZ NASELIJ

b) Čiščenje javnih in drugih površin

a) Vzdrževanje objektov

15. člen
Stalno odprte javne površine (kot npr. avtobusne postaje,
pokopališča, telefonske govorilnice ipd.) morajo čistiti lastniki
oziroma uporabniki teh površin.
Če lastnik oziroma uporabnik javne površine ne čisti redno, jo na njegove stroške in po naročilu redarja očisti pooblaščeni izvajalec.

23. člen
Zunanji deli objektov in elementi zunanje ureditve morajo
biti redno vzdrževani, tako da ne kvarijo videza naselja.
Vse javne ustanove in trgovine morajo imeti praviloma
stojala za kolesa. V vse javne ustanove in trgovine mora biti
praviloma omogočen dostop za invalide.

16. člen
Cestne odtočne jaške v Občini Grad čisti in vzdržuje pooblaščeni vzdrževalec cest.
17. člen
Pri prometnih nezgodah in v drugih podobnih primerih se
mora z javnih površin takoj odstraniti kadavre, oljne madeže in
druge ostanke, ki so nastali pri nezgodi, površino pa po potrebi
razkužiti.
Javno površino očisti oziroma razkuži pooblaščen izvajalec na stroške znanega povzročitelja.
III. ODVOZ IN ODLAGANJE ODPADKOV
18. člen
Na območju občine je odvoz komunalnih odpadkov obvezen. Odpadke odvaža pooblaščen izvajalec.
19. člen
Odpadke se sme odlagati samo v tipizirane posode ali
vreče za odpadke in na javna odlagališča komunalnih odpadkov v tipizirane smetnjake (kontejnerje).
Kdor odloži komunalne odpadke ali drug odpadni material
izven posod oziroma vreč za odpadke oziroma odlagališča
komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti,

b) Napisi, reklame in plakati
24. člen
Ime, ki ga mora imeti v skladu s predpisi pravna oseba
na svojem poslovnem prostoru (v nadaljnjem besedilu: napis)
mora biti v primerni višini in na vidnem delu fasade.
Namestitev, s spremenjeno obliko in vsebino napisa mora
pravna oseba priglasiti upravnemu organu, ob predhodnem
soglasju občinskega organa, pristojnega za urejanje prostora.
Pravna oseba je dolžna napis vzdrževati.
25. člen
Zaradi javne ponudbe in priporočanja dejavnosti, proizvodov in storitev (reklamiranja) se lahko na zgradbah ali drugih
primernih objektih in površinah nameščajo oziroma postavljajo
stalni ali občasni reklamni elementi (v nadaljevanju: reklame).
Reklame iz prvega odstavka morajo biti nameščene v
skladu z Odlokom o plakatiranju v Občini Grad (Uradni list RS,
št. 39/06).
Plakati se lahko nameščajo samo na načine, ki so v
skladu z odlokom.
c) Drugo
26. člen
Okolice objektov, dvorišč, ograj, drevja, zelenic in okrasnih nasadov ter dovoznih poti in podobno, ki mejijo na javne
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površine, morajo lastniki redno vzdrževati tako, da se doseže
in ohrani urejen videz naselij.

in čistiti tako, da so urejenega videza in ne kvarijo zunanjega
izgleda naselja in okolice.

27. člen
Na območju občine je na javnih površinah, navedenih v
2. in 3. členu prepovedano postavljanje vozil, prikolic, šotorov
in podobnih objektov z namenom, da bi v njih kdo stalno ali
začasno prebival.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za taborjenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo organizacije
in društva in ne za bivanje oseb, ki sodelujejo pri potujočih
prireditvah (cirkuške in artistične predstave in podobno), če so
objekti postavljeni na površinah, ki so določene v te namene in
so za to dejavnost pridobili ustrezna dovoljenja.

34. člen
Za izgradnjo novih farm je potrebno vključiti v projekt kot
obvezni sestavni del tudi zunanjo ureditev farme (naravna zavesa). Pred izdajo dovoljenja mora ustrezni organ pridobiti od
pristojnega občinskega organa soglasje.
Za farme iz prejšnjega odstavka se šteje nad 20 govedi,
50 plemenskih svinj, 100 prašičev pitancev in nad 1000 glav
perutnine.

V. JAVNE IN DRUGE ZELENE POVŠINE

36. člen
Kdor namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo na
javnih površinah, ki so navedene v 2. in 3. členu tega odloka,
mora na zahtevo medobčinskega inšpektorja oziroma redarja v
najkrajšem času od nastanka škode le-to odpraviti ali pa v tem
roku plačati odškodnino, ki jo določi uradni cenilec.
V nasprotnem primeru odpravi škodo na stroške povzročitelja, po naročilu Medobčinske inšpekcije in redarstva,
pooblaščeni izvajalec.

a) Urejanje javnih zelenih površin
28. člen
Investitor objekta je dolžan ob vlogi za izdajo gradbenega
dovoljenja predložiti načrt zunanje ureditve.
b) Vzdrževanje javnih zelenih površin
29. člen
Lastniki so dolžni vzdrževati javne zelene površine. Kolikor za to niso usposobljeni, morajo vzdrževanje oddati pooblaščeni, strokovno usposobljeni organizaciji – osebi.
Vzdrževanje javnih in drugih zelenih površin iz 2. in
3. člena tega odloka obsega:
– negovanje in obnavljanje zelenic, gozda, okrasnega
drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat in podobno,
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj, klopi in druge
opreme in
– varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi.
30. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah (2. in 3. člen) je prepovedano sekanje, obrezovanje in odstranjevanje drevja (razen na nezazidanih stavbnih zemljiščih) ter vsaka sprememba
namembnosti teh površin brez dovoljenja občinskega organa.
31. člen
Investitor oziroma izvajalec del mora pred posegom v prostor zavarovati pred poškodbami drevje in okrasno grmičevje.
Po končanem posegu je investitor oziroma izvajalec dolžan urediti zelene površine v prvotno stanje.
32. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah iz 2. in 3. člena tega
odloka je prepovedano:
– trgati cvetje, uničevati drevje ali grmovje, žive meje ob
javnih poteh, klopi, cvetlične posode, zaščitne ograje, igrala na
otroških igriščih in druge naprave na teh površinah,
– voziti in parkirati motorna vozila in prikolice,
– prosto gibanje psov in onesnaževanje z njihovimi iztrebki,
– odlagati odpadke in smeti in
– spuščati odpadno vodo.
c) Druge površine
33. člen
Lastniki nezazidanih zemljišč so dolžni zemljišče čistiti in
vzdrževati (košnja in podobno), tako da so urejenega videza in
na njih ni odpadnega materiala.
Lastniki nenaseljenih stavb (stanovanjske hiše, vikendi,
vinske kleti, opuščena gospodarska poslopja) so dolžni te skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem redno vzdrževati

35. člen
Po čiščenju in urejanju zelenic, je izvajalec del dolžan
odpadni material v najkrajšem možnem času odstraniti.

VI. VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ
37. člen
Lastniki so dolžni vzdrževati otroška igrišča.
Vzdrževanje otroških igrišč iz 2. člena tega odloka obsega:
– vzdrževanje in obnavljanje naprav (gugalnice, tobogani
ipd.) in
– vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in druge opreme.
Otroško igrišče je vizualno ločeno od ostalega prostora.
Praviloma se ne uporablja za to ločitev žična ograja.
38. člen
Prepovedano je vodenje psov, mačk in ostalih domačih
živali na otroška igrišča.
VII. VZDRŽEVANJE VODOTOKOV IN JARKOV
39. člen
Obvezno gospodarsko javno službo vzdrževanja vodnih
in priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda v skladu z veljavnim Zakonom o vodah mora izvajati država kot lastnica teh
zemljišč.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka lahko lastnik ali
drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča zagotavlja
košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih
predmetov in snovi.
40. člen
Vzdrževanje jarkov ob državnih, lokalnih cestah in javnih
poteh je v pristojnosti upravljavca zgrajene infrastrukture.
Kolikor se ugotovi, da je obcestni jarek dejansko zgrajen
melioracijski jarek v sklopu kmetijskih operacij in melioracij (s
svojo parcelno številko) je vzdrževanje v pristojnosti lastnika
tega zemljišča, kakor tudi če je jarek na zemljišču, ki je v privatni lasti.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka lahko lastnik ali
drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča zagotavlja
košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih
predmetov in snovi.
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41. člen
Propuste v obcestnih jarkih morajo izgraditi in vzdrževati
lastniki zemljišča oziroma stavbnih objektov, do katerih so
zgrajeni.
VIII. NADZOR
42. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja medobčinska inšpekcijska služba in redarstvo, v okviru svojih pristojnosti.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
43. člen
Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z globo
200,00 EUR pa njena odgovorna oseba oziroma fizična oseba,
ki krši 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 26.,
27., 29., 30., 31., 35., 37. in 38. člen tega odloka.
Z globo 300,00 EUR, se kaznuje pravna oseba, z globo
100,00 EUR njena odgovorna oseba, z globo 100,00 EUR pa
fizična oseba, ki krši 6., 7., 8. in 23. člen odloka.
Z globo 300,00 EUR, se kaznuje pravna oseba, z globo
100,00 EUR njena odgovorna oseba, z globo 200,00 EUR pa
fizična oseba, ki krši 33. in 34. člen odloka.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki krši
14. in 32. člen odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-461/13-OS
Grad, dne 7. junija 2013
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

551.

Soglasje k določitvi cene storitve pomoči
družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoči družini na domu
za leto 2014

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, (23/07 – popr., 41/07 – popr.),
122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS
in 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 126/06, 8/07,
51/08, 5/09, 6/12 in 40/12 – ZUJF) ter 16. člena Statuta Občine
Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski
svet Občine Grad na 30. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel

SOGLASJE
k določitvi cene storitve pomoči družini na domu
in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoči družini na domu za leto 2014
1. člen
Občinski svet Občine Grad soglaša, da bo ekonomska
cena storitve Pomoči družini na domu od 1. 1. 2014 znašala
16,30 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,36 EUR na
uro in stroški strokovnega vodenja v višini 1,94 EUR.
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2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve upravičencev storitve
Pomoč družini na domu se določi v višini 7,18 EUR za efektivno uro. Razliko do polne cene storitve 16,30 EUR, priznava
Občina Grad kot subvencijo v višini 7,18 EUR za neposredno
socialno oskrbo in subvencijo v višini 1,94 EUR za stroške
vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna
na področju socialnega varstva.
3. člen
Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje
storitve pomoči družini na domu ukazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
Št. 122-908/13-OS
Grad, dne 12. decembra 2013
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

IVANČNA GORICA
552.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev
na območju Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09,
48/12, 57/1), 17., 26., 202. člena Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13), 4. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 8/04), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 32. redni seji dne 24. 2. 2014 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi
vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju
Občine Ivančna Gorica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
(1) Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine
Ivančna Gorica tako, da določa:
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne
službe;
– pravice in obveznosti udeležencev ravnanja z odpadki;
– vire financiranja javne službe;
– osnove za oblikovanje cen in obračun storitev in
– nadzor izvajanja tega odloka.
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav o minimalnih oskrbovalnih standardih za
izvajanje javne službe je opredeljena v Pravilniku o tehnični
izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki
na območju Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: Tehnični
pravilnik).
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2. člen
(druge vrste odpadkov iz gospodinjstva)
Ta odlok ureja tudi ravnanje z azbestno cementnimi odpadki iz gospodinjstev in gradbenimi odpadki iz gospodinjstev
za območje občine.
3. člen
(cilji in namen ravnanja z odpadki)
Cilji in nameni ravnanja z odpadki so:
– preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov;
– razvrščanje koristnih odpadkov na izvoru in ločeno
prepuščanje;
– vračanje koristnih odpadkov v ponovno snovno in energetsko uporabo;
– odlaganje odpadkov kot skrajna možnost;
– preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov
v naravno okolje ter
– uveljavitev načela "povzročitelj plača stroške ravnanja
z odpadki".
4. člen
(organizacijska in prostorska oblika izvajanja javne službe)
(1) Občina Ivančna Gorica zagotavlja javno službo z javnim podjetjem na njenem celotnem območju pod pogoji in na
način, da imajo vsi uporabniki zagotovljeno možnost ravnanja z
odpadki na enotno predpisan način in po enotnih cenah.
(2) Javno službo izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), v obsegu
in pod pogoji določenimi z Odlokom o gospodarskih javnih
službah v Občini Ivančna Gorica, s tem odlokom in v skladu s
predpisi, ki urejajo področje izvajanja javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev.
5. člen
(osnovni pojmi, ki se nanašajo na vrsto odpadkov)
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, so povzeti in enaki pojmom, ki jih določajo zakon o varstvu okolja, uredba o odlaganju
odpadkov na odlagališčih, uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom ter
uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo:
– Komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo kot odpadki
v gospodinjstvu ali kot tem odpadkom po naravi ali sestavi
podobni odpadki v gospodarski ali negospodarski dejavnosti
in se uvrščajo med odpadke iz podskupin 15 01 in skupine 20
iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
– Koristni odpadki so komunalni odpadki, ki so primerni
za ponovno snovno in energetsko uporabo.
– Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki jih zaradi
velikosti, oblike in teže ni mogoče zbirati v tipiziranih posodah
in se ne uvrščajo niti med nenevarne niti med nevarne frakcije.
– Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki so odpadki, ki
se lahko aerobno ali anaerobno razgradijo in se razvrstijo med
odpadke s klasifikacijsko številko 20 02 01 s klasifikacijskega
seznama odpadkov.
– Zeleni vrtni odpad so biološko razgradljivi odpadki iz
vrtov in parkov.
– Nevarni odpadki so odpadki, ki nastanejo v gospodinjstvu in imajo vsaj eno izmed lastnosti, ki odpadke razvrščajo med nevarne odpadke in so opredeljene v predpisih o
odpadkih (eksplozivno, oksidativno, lahko vnetljivo, vnetljivo,
dražilno, škodljivo, strupeno, rakotvorno, jedko, strupeno za
razmnoževanje, infektivno, mutageno, povzroča preobčutljivost, ekotoksično).
– Mešana embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali
varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve
na poti od embalerja do končnega uporabnika.
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6. člen
(uporabniki storitev javne službe)
Uporabniki storitev javne službe (v nadaljevanju: uporabniki) so pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo samostojno
dejavnost (samostojni podjetniki), društva in druge ustanove,
upravniki večstanovanjski stavb ter fizične osebe, ki so lastniki,
najemniki oziroma uporabniki stanovanjskih, počitniških, poslovnih in drugih prostorov ter površin.
7. člen
(obveznost ravnanja z odpadki)
(1) Na celotnem območju Občine Ivančna Gorica je ravnanje z odpadki obvezno za vse uporabnike.
(2) Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, ravnajo z odpadki na podlagi veljavnih predpisov
na podlagi tega odloka oziroma po pogodbi, ki jo sklenejo
z izvajalcem javne službe za prepuščanje najmanj mešanih
komunalnih odpadkov oziroma zbiralcem ali predelovalcem
odpadkov za druge vrste odpadkov.
(3) Začetek oziroma spremembo posamezne vrste ravnanja s komunalnimi odpadki na zaokroženih območjih določi
izvajalec javne službe v soglasju z županom Občine Ivančna
Gorica. Začetek oziroma sprememba se javno objavi.
(4) Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja komunalnih odpadkov.
(5) Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
(6) Z globo 750 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom
tega člena.
(7) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– fizična oseba, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega
člena.
II. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
8. člen
(mesta za prepuščanje in prevzem odpadkov)
(1) Prepuščanje in prevzem odpadkov se izvaja na prevzemnih in zbirnih mestih, zbiralnicah in v zbirnih centrih.
(2) Prevzemno mesto je za določljivega uporabnika ali
večstanovanjsko stavbo ustrezno urejena površina, od koder
izvajalec javne službe redno po določenem urniku odvaža
prepuščene mešane komunalne odpadke, odpadno embalažo, morebitne druge ločene frakcije komunalnih odpadkov in
biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad.
Prevzemno mesto je praviloma ob javni poti, cesti ali pločniku
in ga v skladu z dogovorom z uporabnikom določi izvajalec
javne službe, vzdržuje in čisti pa uporabnik ali upravnik večstanovanjske stavbe. Odpadke je potrebno prepustiti najkasneje na dan odvoza do 6. ure zjutraj v namenske tipizirane
posode prostornine od najmanj 80 do največ 1100 litrov, razen
pri zbiranju biološko razgradljivih odpadkov, kjer se tovrstne
odpadke prepušča v namenske tipizirane posode prostornine
120 oziroma 240 litrov. Minimalno velikost in število posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov določi
izvajalec javne službe tako, da upošteva predvidene količine,
strukturo in vrsto odpadkov, tehnologijo in način zbiranja ter
pogostost praznjenja.
(3) Zbirno mesto je za določeno bivalno območje, iz katerega ni možno izvajati prevzemanja odpadkov iz prevzemnih
mest, urejena površina za prepuščanje mešanih komunalnih
odpadkov, mešane embalaže in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Zbirno mesto določi izvajalec javne službe s soglasjem pristojnega občinskega
organa za javne službe varstva okolja, ga vzdržuje in čisti. O
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lokaciji in načinu zbiranja na zbirnem mestu izvajalec javne
službe na krajevno običajen način obvesti uporabnike. Po uveljavitvi odvoza odpadkov iz prevzemnih mest se zbirna mesta
ukinejo. Do njihove ukinitve so tipizirane posode iz zbirnih mest
javna infrastruktura.
(4) Zbiralnica oziroma ekološki otok je za določeno bivalno območje urejena površina za prepuščanje ločeno razvrščenih koristnih odpadkov (papir in karton ter papirna in kartonska
embalaža, steklena embalaža, mešana embalaža). Mesto zbiralnice določi izvajalec javne službe s soglasjem pristojnega
občinskega organa za javne službe varstva okolja. Zbiralnice
vzdržuje in čisti izvajalec javne službe. Ločeno razvrščene
koristne odpadke se prepušča v namenske tipizirane posode.
Zbiralnice in posode so javna infrastruktura.
(5) Zbirni center je urejena in ograjena površina, logistično
načrtovana za prepuščanje ločeno razvrščenih koristnih odpadkov. Zbirni center je javna infrastruktura.
9. člen
(prevzem odpadkov in določitev najmanjše velikosti posod)
(1) Izvajalec prevzema prepuščene odpadke iz prevzemnih in zbirnih mest ter zbiralnic s pogostostjo, ki jo glede na
vrsto odpadkov ter velikost in namenskost stavb na predlog
izvajalca javne službe potrdi organ občinske uprave, ki je pristojen za javne službe varstva okolja.
(2) Izvajalec iz prevzemnih in zbirnih mest izjemoma
prevzema tudi v namenske vreče prepuščene odpadke. Namenske vreče morajo biti opremljene z logotipom izvajalca
javne službe.
(3) Če količina odpadkov v več kot treh zaporednih časovnih presledkih prevzemanja preseže prostornino posode,
izvajalec uporabniku odredi namestitev ustrezne večje posode.
Za preseženo prostornino šteje zapolnitev posode preko zgornjega roba ter prosto odloženi odpadki izven, a v neposredni
bližini posode.
(4) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstva z eno do vključno tretje osebe, se za takšno gospodinjstvo določi tolikšno velikost posode, da se lahko vanjo
prepušča mešane komunalne odpadke med enim in drugim
praznjenjem, vendar ne manj kot 80 litrov.
(5) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstva s štirimi do vključno sedme osebe, se za takšno gospodinjstvo določi tolikšno velikost posode, da se lahko vanjo
prepušča mešane komunalne odpadke med enim in drugim
praznjenjem. Najmanjša možna velikost posode za tovrstno
gospodinjstvo je 120 litrov.
(6) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstva z osmimi osebami ali več, se za takšno gospodinjstvo
določi tolikšno velikost posode, da se lahko vanjo prepušča
mešane komunalne odpadke med enim in drugim praznjenjem.
Najmanjša možna velikost posode za tovrstno gospodinjstvo
je 240 litrov.
(7) Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah, se za takšno stavbo določi tolikšno velikost
posode, da lahko uporabniki storitev vanjo prepuščajo mešane
komunalne odpadke med enim in drugim praznjenjem.
10. člen
(razvrščanje koristnih odpadkov)
(1) Razvrščanje koristnih odpadkov na izvoru nastanka
je obvezno za vse uporabnike. Izvaja se v bivalnih in poslovnih prostorih, razvrščene koristne odpadke pa prepušča v
zbiralnicah, na prevzemnih mestih, zbirnih mestih ter v zbirnih
centrih po vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati ali vrniti v
vnovično uporabo.
(2) Z razvrščanjem koristnih odpadkov na izvoru nastanka so uporabniki dolžni začeti takoj, ko izvajalec javne službe
določi način, kraj in čas razvrščanja in prepuščanja. Začetek
prevzemanja ter morebitne spremembe načina prepuščanja in
prevzemanja razvrščenih odpadkov je izvajalec dolžan objaviti
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na krajevno običajen način, uporabnike pa o sistemu razvrščanja koristnih odpadkov poučiti.
(3) Posode za posamezne vrste odpadkov morajo biti
tipizirane in označene tako, da je iz oznake na posodi razvidno,
katerim odpadkom je namenjena.
(4) Odpadke mora uporabnik na izvoru razvrščati najmanj
na:
– odpadni papir in karton ter odpadno papirno in kartonsko embalažo;
– mešano embalažo, ki je komunalni odpadek;
– stekleno embalažo, ki je komunalni odpadek;
– odpadni les;
– zeleni vrtni odpad;
– biološko razgradljive kuhinjske odpadke;
– izrabljene gume;
– kosovne odpadke;
– odpadno električno in elektronsko opremo (v nadaljevanju: OEEO);
– odpadne kovine;
– oblačila in tekstilije;
– nevarne odpadke iz gospodinjstev;
– azbestno cementne odpadke;
– gradbene odpadke;
– mešane komunalne odpadke.
(5) Razvrščene komunalne odpadke mora uporabnik prepuščati izvajalcu javne službe oziroma jih prepuščati, kot je
navedeno v posebnih predpisih o ravnanju z odpadki.
11. člen
(pogostost praznjenja)
(1) Izvajalec javne službe prazni posode za mešane komunalne odpadke na prevzemnih in zbirnih mestih s pogostostjo od enkrat na 2 tedna do enkrat na 4 tedne, razen na
območjih, kjer prostorske omejitve tega ne dopuščajo. Tam je
največja pogostost praznjenja posod enkrat na teden.
(2) Izvajalec javne službe prazni posode bioloških odpadkov na prevzemnih in zbirnih mestih s pogostostjo enkrat
tedensko v času od sredine marca do sredine novembra oziroma enkrat na dva tedna v času od sredine novembra do
sredine marca.
(3) Izvajalec javne službe prazni posode ločenih frakcij
komunalnih odpadkov na prevzemnih in zbirnih mestih s pogostostjo od enkrat do največ štirikrat mesečno. Praznjenje posod
ločeno zbranih frakcij iz zbiralnic in zbirnih centrov se izvaja po
potrebi, a najkasneje v 3 delovnih dneh po njihovi zapolnitvi.
(4) O pogostosti praznjenja posod izvajalec javne službe
obvešča uporabnike vsaj enkrat letno oziroma najmanj 15 dni
pred spremembo pogostosti na krajevno običajen način.
12. člen
(način odvoza odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe mora odvažati odpadke s komunalnimi vozili, ki omogočajo praznjenje posod, nakladanje
odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez čezmernega
hrupa, raztresanja odpadkov in razlivanja izcedkov.
(2) Uporabniki lahko, proti plačilu stroškov odlaganja,
odpadke pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki Špaja dolina
(v nadaljevanju: CERO) tudi sami, če lahko zagotovijo ustrezen
prevoz, a zaradi tega niso oproščeni plačila stroškov storitev
javne službe.
13. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov)
(1) Kosovne odpadke iz prevzemnega mesta ali zbirnega
mesta v roku, ki ne sme biti daljši od trideset dni od najave
uporabnika, odvaža in v nadaljnjo predelavo oddaja izvajalec
javne službe.
(2) Do odvoza kosovnih odpadkov prostornine do 2 m3 je
upravičen uporabnik iz gospodinjstva, ki plačuje stroške ravnanja z odpadki, če izvajalcu javne službe z obrazcem najavi
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odvoz kosovnih odpadkov, kadarkoli, a ne več kot enkrat letno.
Datum in uro odvoza kosovnih odpadkov izvajalec javne službe
in uporabnik medsebojno uskladita in dogovorita.
(3) Uporabnik lahko kosovne odpadke pripelje v CERO
Špaja dolina, kjer jih razvrsti in odloži po navodilih izvajalca
javne službe. Proti plačilu in s predhodno najavo se uporabnik z izvajalcem javne službe lahko dogovori tudi o izrednem
prevzemu in odvozu kosovnih odpadkov ali drugih nenevarnih
odpadkov.
(4) Odložene odpadke na javnih površinah, ki po klasifikaciji ne sodijo med kosovne odpadke in jih izvajalec ni dolžan
prevzeti, mora lastnik ali upravitelj stavbe takoj oziroma še isti
dan odstraniti s prevzemnega mesta in jih prepustiti pristojnemu zbiralcu ali predelovalcu tovrstnih odpadkov.
(5) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek uporabnika
iz gospodinjstva, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega
člena.
14. člen
(zbiranje nevarnih odpadkov in OEEO iz gospodinjstev)
(1) Zbiranje nevarnih odpadkov in OEEO iz gospodinjstev
mora izvajalec javne službe zagotoviti najmanj enkrat letno na
vnaprej določenih mestih v premičnih zbiralnicah. Kraj in čas
zbiranja nevarnih odpadkov in OEEO ter dolžino postanka izvajalec javne službe objavi na krajevno običajen način.
(2) Uporabniki zbirajo in hranijo nevarne odpadke in
OEEO iz gospodinjstev doma in jih oddajo v času zbirnih akcij
v premičnih zbiralnicah. Nevarne odpadke in OEEO lahko
prepustijo tudi pristojnemu zbiralcu ali predelovalcu tovrstnih
odpadkov, ali jih v obratovalnem času CERO oddajo izvajalcu
javne službe.
15. člen
(zbiranje azbestno cementnih odpadkov)
(1) Uporabniki morajo z azbestno cementnimi odpadki
ravnati v skladu z vsakokratno uredbo o odpadkih, ki vsebujejo
azbest.
(2) Fizične osebe lahko strešno kritino, ki vsebuje azbest,
predajo v CERO. Predajo lahko le tisto kritino, ki je bila vgrajena v objekt na območju Občine Ivančna Gorica. Plačnik odlaganja strešne kritine, ki vsebuje azbest, je imetnik odpadka,
lahko tudi Občina Ivančna Gorica. Stroški prevoza so breme
uporabnika.
(3) Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, lahko odpadke, ki vsebujejo azbest in so
bili vgrajeni na njihovih poslovnih objektih na območju Občine
Ivančna Gorica, oddajo v CERO proti plačilu.
16. člen
(zbiranje gradbenih odpadkov)
(1) V zbirnem centru izvajalca javne službe lahko gradbene odpadke proti plačilu oddajo fizične osebe iz Občine Ivančna
Gorica. Skupna letna količina oddanih odpadkov za uporabnika
ne sme presegati 5.000 kg.
(2) Prepovedano je oddajati mešane gradbene odpadke.
(3) V zbirnem centru se ne sprejema gradbenih odpadkov pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo samostojno
dejavnost.
17. člen
(organiziranje prireditev in čistilnih akcij)
(1) Organizator mora pri organiziranih kulturnih, športnih in drugih javnih prireditvah, pri katerih nastajajo odpadki,
prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami za ločeno
zbiranje odpadkov.
(2) Organizator prireditve mora stroške ravnanja z odpadki plačati izvajalcu javne službe po ceniku.
(3) Izvajalcu javne službe mora organizator kulturnih,
športnih in drugih javnih prireditev vsaj 8 dni pred prireditvijo
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naznaniti kraj in datum prireditve, predvideno število obiskovalcev, število in velikost posod za posamezno vrsto odpadkov
in mesto postavitve posod, ki mora biti dostopno smetarskemu
vozilu.
(4) Izvajalec javne službe mora prevzete odpadke iz prireditvenega območja odpeljati najkasneje ob prvem rednem
odvozu odpadkov iz širšega območja prireditvenega prostora,
a ne kasneje kot v 3 delovnih dneh po končani prireditvi.
(5) Organizatorji čistilnih akcij so dolžni obvestiti izvajalca
javne službe najmanj 8 dni pred izvedbo in se z njim dogovoriti
o načinu odvoza odpadkov, zbranih v čistilni akciji, in plačilu
nastalih stroškov odvažanja, obdelave in odstranitve odpadkov.
Občina lahko v dogovoru z organizatorjem krije stroške oziroma del stroškov čistilne akcije.
(6) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek organizator
kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev, če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna
oseba pa z globo 150 evrov.
18. člen
(vzdrževanje prevzemnih mest in posod za odpadke)
(1) Uporabniki so dolžni vzdrževati prevzemna mesta
tako, da so čista in v vseh letnih časih dostopna izvajalcu javne
službe.
(2) Izvajalec mora prazniti tipizirane posode tako, da jih
ne poškoduje in ne onesnaži okoliškega prostora. Izpraznjene
posode mora vrniti na prvotno mesto. Izvajalec mora skrbeti za
čistost posod iz zbirnih mest in zbiralnic na način, da nečistoče
posod ne ogrožajo zdravja ljudi.
(3) Uporabniki morajo namenske vrečke z znakom izvajalca do prepustitve hraniti v stanovanjskih ali poslovnih objektih
oziroma prostorih, kjer odpadki nastajajo. Na dan odvoza, do
6. ure zjutraj, jih morajo odložiti ob posodah za odpadke oziroma na prevzemno ali zbirno mesto.
(4) Z globo 500 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena,
njihova odgovorna oseba pa z globo 150 evrov.
(5) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
19. člen
(prepovedi pri prepuščanju odpadkov)
(1) V posodo za odpadke ni dovoljeno odlagati tistih frakcij
odpadkov, ki jim posoda ni namenjena.
(2) V posode na prevzemnih mestih, ki so namenjeni
prepuščanju biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in v posode na prevzemnih in zbirnih
mestih, ki so namenjeni prepuščanju mešanih komunalnih odpadkov, je prepovedano prepuščati:
– odpadke, ki se na tem območju organizirano prepuščajo
kot razvrščeni koristni odpadki,
– nevarne odpadke,
– druge odpadke, ki po vsebini ne sodijo v tovrstno posodo.
(3) V posodah na zbiralnicah, ki so namenjene prepuščanju razvrščenih koristnih odpadkov, je prepovedano prepuščati:
– odpadke, ki se na tem območju organizirano prepuščajo
kot kuhinjski odpadki iz gospodinjstva in zeleni vrtni odpad ter
mešane komunalne odpadke,
– nevarne odpadke,
– druge odpadke, ki po vsebini ne sodijo v tovrstno posodo.
(4) Če so v posameznih posodah odpadki, ki jim posode niso namenjene, so odpadki med seboj pomešani ali je v
posodi za odpadke napačna frakcija odpadkov, jih izvajalec
ni dolžan izprazniti. V tem primeru izvajalec pritrdi na posodo
obvestilo, iz katerega je razvidno, zakaj posoda ni izpraznjena.
Nadzorna služba izvajalca o tem obvesti uporabnika storitev
javne službe, od katerega zahteva odstranitev odpadkov, ki
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so odloženi v napačni posodi ali izven posode. V primeru, da
uporabnik odpadkov ne odstrani, izvajalec javne službe o tem
obvesti pristojnega inšpektorja, ki odredi, da to izvede izvajalec
javne službe na račun uporabnika.
(5) Z globo 1000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim
ali četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa
z globo 300 evrov.
(6) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretijim ali četrtim
odstavkom tega člena.
20. člen
(lastništvo in upravljanje posod za odpadke)
(1) Posode iz prevzemnih mest za prepuščanje mešanih
komunalnih odpadkov so v lasti uporabnikov, ki so jih zato dolžni primerno vzdrževati, čistiti in dotrajane posode za odpadke
nadomeščati z novimi.
(2) Posode iz zbirnih mest in zbiralnic, posode za mešano embalažo in posode za biološko razgradljive kuhinjske
odpadke in zeleni vrtni odpad iz območja zasebnega odvzema
so infrastruktura v lasti Občine Ivančna Gorica. Z njimi upravlja
izvajalec javne službe.
21. člen
(Center za ravnanje z odpadki (CERO) Špaja dolina)
(1) Center za ravnanje z odpadki Špaja dolina je območje,
namenjeno zbiranju, obdelavi in odlaganju odpadkov. CERO
upravlja izvajalec javne službe po poslovniku o upravljanju,
obratovanju in vzdrževanju. Upravljavec je dolžan CERO upravljati upoštevajoč obstoječo zakonodajo.
(2) CERO je ograjeno območje in zajema zbirni center odpadkov, sortirnico ločenih frakcij, kompostarno, odlagališče za
nenevarne odpadke, skladišča za različne frakcije odpadkov in
druge objekte potrebne za sprejem, pregled, tehtanje, obdelavo
in odlaganje odpadkov ter za izpolnjevanje predpisanih zahtev
za obratovanje CERO.
(3) CERO upravlja izvajalec javne službe in pri tem zagotavlja vsa potrebna ravnanja, predpisana s področno zakonodajo.
(4) Postopke pri sprejemu in oddaji odpadkov v CERO določi upravljavec centra in jih objavi na krajevno običajen način.
(5) Storitve v CERO so plačljive po ceniku izvajalca javne
službe.
(6) V zbirnem centru je sprejem odpadkov omogočen
fizičnim in pravnim osebam, ki so pri izvajalcu javne službe
vpisana v evidenco uporabnikov ravnanja z odpadki. Sprejema
se le komunalne in njim podobne odpadke, nastale na območju
občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica.
(7) Na odlagališču za nenevarne odpadke v CERO je
dovoljeno odlagati le obdelane odpadke in nenevarne odpadke, za katere je iz predpisane ocene odpadka razvidno, da so
odpadki primerni za odlaganje na odlagališču za nenevarne
odpadke.
(8) Upravljavec je odpadke dolžan odlagati v skladu s
predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov na odlagališčih za
nenevarne odpadke.
(9) Izven odlagališča je odpadke prepovedano odlagati.
III. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
22. člen
(pogoji obratovanja)
(1) Uporabniki morajo zaradi varstva okolja in zagotavljanja primernih bivalnih in zdravstvenih razmer zbirati, razvrščati
in oddajati odpadke po pogojih tega odloka in na način, ki ga
določajo veljavni predpisi. Odpadke je prepovedano puščati
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v naravnem okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano
ravnati. Dovoljeno jih je prepuščati le na prevzemnih mestih,
zbirnih mestih, zbiralnicah, v zbirnih centrih in na odlagališčih
nenevarnih odpadkov.
(2) Izvajalcu javne službe morajo biti s ceno storitve in
subvencijo Občine Ivančna Gorica zagotovljene možnosti pokrivanja stroškov ravnanja z odpadki oziroma uporabe javne
infrastrukture na celotnem območju občine.
(3) Izvajalec javne službe s projektnimi pogoji in soglasjem na tehnične rešitve zagotavljajo pravilnost načrtovanja in
izvajanja ravnanja z odpadki v fazi načrtovanja novih stanovanjskih in poslovnih stavb, sosesk in naselij ter pri prenovi
stavb in delov naselij.
(4) Upravni organi, načrtovalci in projektanti morajo pri
oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih stavb, sosesk in
naselij ter pri prenovi stavb in delov naselij upoštevati poleg
splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka
ter obstoječo oziroma najnaprednejšo tehnologijo zbiranja in
odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca javne službe.
(5) Občina posreduje prejete informacije o nedovoljenih odlagališčih nevarnih in drugih odpadkov pristojni državni
okoljski inšpekcijski službi in v skladu s svojimi pristojnostmi
sodeluje pri njihovih odstranitvah.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
IN UPORABNIKOV
23. člen
(pravice in obveznosti izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec javne službe ima pri izvajanju javne službe
naslednje pravice in obveznosti:
– zagotavljati vse predpisane postopke zbiranja komunalnih odpadkov, prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na način, kot ga določa
ta odlok in veljavni predpisi;
– uporabljati ustrezno tehnologijo in postopke za zagotovitev trajnostnega razvoja okolja in doseganje predpisanih
učinkov;
– upravljati javno infrastrukturo in z oddajanjem njenih
prostih zmogljivosti zagotavljati dodatne prihodke za pokrivanje
stroškov najema javne infrastrukture oziroma stroškov izvajanja
javne službe;
– izvajati ukrepe za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem s ciljem zmanjševanja odlaganja odpadkov;
– vseskozi razvijati in posodabljati način razvrščanja in
predelave ločeno zbranih frakcij;
– voditi načrt zbiranja odpadkov iz predpisov in poročati
pristojnim organom;
– voditi register prevzemnih in zbirnih mest, zbiralnic in
zbirnih centrov, s podatki o lokaciji, identifikaciji storitve, prostorskih podatkih, številu in velikosti posod, številu praznjenj,
številu oseb, plačniku ter drugimi podatki, na podlagi katerih se
izvaja obračun storitev javne službe;
– voditi kataster gospodarske javne infrastrukture in kataster nedovoljenih odlagališč;
– uporabnikom zaračunavati ceno storitve javne službe,
predpisane okoljske dajatve in uporabo javne infrastrukture ter
zbrana sredstva uporabljati za pokrivanje upravičenih stroškov
ter obveznosti do lastnikov infrastrukture in okoljskih dajatev;
– voditi evidence o uporabnikih za primere poročanja
pristojnim organom ter izterjavo neplačanih računov pred pristojnimi sodišči;
– namensko zbrana sredstva uporabljati za investicijsko
vzdrževanje in obnovitvene investicije s ciljem ohranjati uporabno vrednost sredstev javne infrastrukture;
– nadzirati ravnanje uporabnikov in njihove kršitve prijavljati pristojni občinski inšpekcijski oziroma redarski službi;
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– ozaveščati uporabnike, predšolsko in šolsko mladino ter
izvajati ostale postopke za doseganje boljše stopnje okoljske
ozaveščenosti;
– obveščati uporabnike in širšo javnost o načinu izvajanja
javne službe in nalogah, ki jih morajo izvajati vsi udeleženci
ravnanja z odpadki;
– do konca decembra na krajevno običajen način objaviti urnik zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in urnike
zbirnih akcij;
– izvajati logistično in materialno podporo pri izvedbi organiziranih očiščevalnih akcij.
24. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pri izvajanju javne službe naslednje
pravice in obveznosti:
– zagotoviti namensko tipizirano posodo za zbiranje in
prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, jo vzdrževati in
čistiti;
– izvajalcu javne službe prepuščati komunalne odpadke
za katere je, v skladu s predpisi, udeleženec v procesu ravnanja z določeno frakcijo odpadka;
– izvajalcu javne službe oddajati nevarne frakcije iz gospodinjstev pri prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah na predpisanih območjih;
– za prepuščanje odpadkov na prevzemnih in zbirnih
mestih uporabljati le tipizirane posode in namenske vrečke
izvajalca javne službe;
– obveščati izvajalca javne službe o začetku uporabe
storitev javne službe ter vseh spremembah, ki so pomembne
pri prepuščanju odpadkov;
– obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah, ki
so pomembne pri obračunavanju storitev ravnanja z odpadki;
– skrbeti za red in čistost posod, prevzemnega mesta ter
tehnično ustreznost in pranje zasebne posode za odpadke;
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri izvajanju javne službe ravnanja z odpadki;
– v primeru solastništva sporazumno določiti plačnika
storitev javne službe, v nasprotnem plačnika določi izvajalec
javne službe;
– izvajalcu javne službe na predpisani način prepuščati
odpadke na prevzemnih in zbirnih mestih, v zbiralnicah in v
zbirnem centru;
– največ enkrat letno spremeniti velikost zabojnika za
komunalne odpadke;
– plačevati storitve javne službe ravnanja z odpadki.
(2) Z globo 500 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo do peto alinejo
prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 150 evrov.
(3) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,
ki ravna v nasprotju s prvo do deveto alinejo prvega odstavka
tega člena.
25. člen
(pravice in obveznosti upravnikov večstanovanjskih stavb)
(1) Upravniki večstanovanjskih stavb imajo pri izvajanju
javne službe naslednje pravice in obveznosti:
– zagotavljati pogoje za umestitev prevzemnih mest, zbirnih mest in zbiralnic na funkcionalnem območju večstanovanjskih stavb;
– zagotavljati namestitev in vzdrževanje posod za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe;
– zagotavljati red, čistost, pranje ter tehnično ustreznost
zbirnih mest, zbiralnic in posod za odpadke;
– izvajalcu javne službe sproti sporočati podatke o številu
oseb posameznega gospodinjstva, spremembah etažnih lastnikov ter druge podatke, ki služijo izvajalcu za izvajanje javne
službe in zaračunavanje stroškov javne službe ter izvršilne
postopke;
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– opozarjati uporabnike na ugotovljene kršitve in v primeru neupoštevanja opozoril tudi prijavljati kršitelje pristojnim
inšpekcijskim in redarskim službam;
– sodelovati pri ozaveščanju in izvedbah očiščevalnih
akcij.
(2) Z globo 750 evrov se kaznuje upravnik večstanovanjskih stavb, če ravna v nasprotju s prvo do šesto alinejo prvega
odstavka tega člena.
V. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE, CENE
IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA, TER NAČIN
OBRAČUNAVANJA STORITEV
26. člen
(viri financiranja storitve javne službe in infrastrukture)
(1) Storitve javne službe se financirajo iz:
– cene javne službe;
– subvencije proračuna občine;
– drugih virov.
(2) Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz dela cene za uporabo javne infrastrukture;
– iz proračuna občine;
– iz sredstev razvojnih skladov;
– iz dotacij, donacij in subvencij;
– iz dolgoročnega kreditiranja;
– iz dajatev in drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
27. člen
(oblikovanje cen izvajanja javne službe)
(1) Cena storitve ravnanja z odpadki se oblikuje z elaboratom ali drugim dokumentom izvajalca javne službe po predpisih, ki določajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture
in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki.
28. člen
(načelo povzročitelj plača)
(1) Stroške zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov so
dolžni plačati vsi povzročitelji komunalnih odpadkov s stalnim
ali začasnim prebivališčem, vključno z lastniki počitniških hišic
in praznih stavb, primernih za bivanje, vsa podjetja, samostojni
podjetniki, obrtniki oziroma druge pravne osebe, klubi, društva,
subjekti družbenih in upravnih dejavnosti in druge neprofitne
organizacije na območju občine.
(2) Občina lahko krije stroške za odstranjevanje nelegalno odloženih komunalnih odpadkov iz javnih površin in iz
drugih površin, če je povzročitelj neznan ali ni pravne podlage
za naložitev obveznosti povzročitelju ali posledic ni mogoče
drugače odpraviti.
(3) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan na račun občine zagotoviti odstranitev nelegalno
odloženih komunalnih odpadkov.
(4) Če se v primeru iz drugega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati
vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.
29. člen
(cena storitve ravnanja z odpadki, ki ni javna služba)
Za storitve, ki niso javna služba, se lahko cene določijo
s pogodbo med izvajalcem javne službe in uporabnikom po
ceniku izvajalca javne službe.
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30. člen
(način obračunavanja stroškov ravnanja z odpadki)
(1) Za javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki se
ločeno oblikujejo cene za:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov
in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in
mešanih komunalnih odpadkov,
– zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in
zelenega vrtnega odpada,
– obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Enoto količine storitev javne službe in način zaračunavanja storitev javne službe uporabnikom določajo predpisi,
ki določajo oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvajalec javne službe
ceno zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov
in kosovnih odpadkov, zbiranja ločeno zbrane odpadne embalaže ter zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, izraženo
v kg, zaračuna uporabnikom glede na prostornino posode
za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza navedene posode. Izvajalec ceno zbiranja biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, izraženo
v kg, zaračuna uporabnikom glede na prostornino posode za
biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad
ter pogostost odvoza navedene posode.
(3) Kadar si več uporabnikov iz večstanovanjske stavbe
deli posodo, se porazdelitve količine opravljenih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike izvedejo na podlagi
predpisov iz področja upravljanja večstanovanjskih stavb.
(4) Kadar si več uporabnikov iz nestanovanjskih stavb deli
posodo za mešane komunalne odpadke, se za porazdelitev
količine opravljenih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
uporablja medsebojni pisni dogovor. Če medsebojnega dogovora ni, se za porazdelitev količine opravljenih storitev ravnanja
s komunalnimi odpadki uporablja število zaposlenih, pri čemer
se smatra za najmanjšo število zaposlenih ena oseba. Če uporabniki ne uporabljajo skupne posode za mešane komunalne
odpadke, morajo uporabljati zasebne posode. Če zasebnih
posod za mešane komunalne odpadke nimajo, se vsakemu
poslovnemu subjektu storitev zaračuna po velikosti najmanjše
posode in najmanjše pogostosti odvoza.
(5) Kadar si več uporabnikov iz stavbe, v kateri so poleg
stanovanj tudi samostojne poslovne enote, deli skupno posodo, se za porazdelitev količine opravljenih storitev ravnanja
s komunalnimi odpadki uporabljajo ključi delitve stroškov iz
medsebojnega dogovora oziroma pogodbe. Če medsebojnega
dogovora ni, se porazdelitve količine opravljenih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike stanovanjskih
enot izvedejo na podlagi predpisov iz področja upravljanja
večstanovanjskih stavb, samostojne poslovne enote pa si morajo zagotoviti svojo skupno oziroma svoje zasebne posode, pri
čemer se jim delitev stroškov in obračun storitev izvaja enako,
kot pri nestanovanjskih stavbah iz prejšnjega odstavka.
(6) Če zasebnih posod nimajo, se vsakemu poslovnemu
subjektu storitev zaračuna po velikosti najmanjše posode in
najmanjše pogostosti odvoza.
(7) V primeru, da se v stanovanjski enoti, poleg gospodinjstva, opravlja dodatna dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni
odpadki v običajnih količinah znotraj gospodinjstva, se storitev
zaračuna gospodinjstvu, razen če se s pogodbo med izvajalcem javne službe in uporabniki dogovori drugače. S tem se
smatra, da je dejavnost vključena v sistem ravnanja z odpadki.
(8) Za stavbo, ki je primerna za bivanje, za katero ni
podatka o številu oseb in posledično velikosti posode, se za
zaračunavanje stroškov, ki pri izvajanju javne službe nastajajo,
ne glede na količino prepuščenih odpadkov upošteva ena tretjina najmanjše velikosti posode, ki je določena s tem odlokom
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in pogostost odvoza, ki jo določi izvajalec javne službe. Šteje
se, da je stavba primerna za bivanje, če je vzdrževana in priključena na vsaj eno od predpisanih oblik komunalne oziroma
energetske oskrbe.
(9) Povzročitelji odpadkov, ki odpadke pripeljejo na
CERO, plačujejo storitev obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov po ceniku izvajalca javne službe.
31. člen
(obveznost plačila)
(1) Obveznost plačila stroškov ravnanja s komunalnimi
odpadki nastane za uporabnika s prvim dnem naslednjega
meseca:
– ko izvajalec javne službe začne izvajati storitve javne
službe na njihovem območju;
– ko postane lastnik stanovanjske stavbe, počitniške hiše
ali objekta primernega za bivanje;
– ko začne z dejavnostjo oziroma začne uporabljati poslovne prostore ter
– po vsaki pisno najavljeni in dokumentirani spremembi
zavezanca za plačilo.
(2) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt v
solastnini, lahko obveznosti uporabnikov prevzame eden od solastnikov, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor. Če pisni
dogovor ni dosežen, plačnika določi izvajalec javne službe.
32. člen
(plačilo, ugovor na račun in opominjanje)
(1) Uporabnik mora plačati zaračunano storitev najpozneje v osemnajstih dneh od datuma izstavitve računa, razen če
zakon ne določa drugače.
(2) V primeru neplačila izda izvajalec javne službe uporabniku opomin. Po izteku roka plačila, določenega v opominu,
lahko izvajalec javne službe začne postopek izterjave po sodni
poti.
(3) Reklamacija uporabnika na prejeti račun mora biti
pisna, podana v roku osmih dni od datuma izstavitve računa.
33. člen
(evidence uporabnikov)
(1) Izvajalec javne službe vodi zbirke podatkov uporabnikov komunalnih storitev in zavezancev za plačilo zaradi potrebe obračuna storitev in izterjave plačila storitev.
(2) Osnovne evidence fizičnih oseb lahko obsegajo naslednje podatke:
– šifra uporabnika;
– šifra odjemnega mesta;
– ime in priimek;
– stalno prebivališče;
– začasno prebivališče;
– znesek poravnanih obveznosti;
– znesek neporavnanih obveznosti;
– številka bančnega računa;
– datum vnosa podatkov;
– število oseb v stanovanju;
– šifra odjemnega mesta;
– velikost in vrsta posode za odpadke ter pogostost odvoza.
(3) Izvajalec lahko za potrebe sodne izvršbe za posameznega uporabnika zbira tudi druge potrebne podatke skladno
z zakonom.
(4) Evidence pravnih oseb in samostojnih podjetnikov
lahko obsegajo naslednje podatke:
– šifra uporabnika in plačnika;
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika;
– naslov;
– transakcijski račun;
– odgovorna oseba;
– davčna številka;
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– znesek poravnanih obveznosti;
– znesek neporavnanih obveznosti;
– datum vnosa podatkov.
34. člen
(pridobivanje podatkov)
(1) Izvajalec javne službe zbira podatke neposredno od
uporabnikov in naročnikov javnih storitev, upravnikov večstanovanjskih stavb, lokalnih skupnosti in drugih državnih organov.
(2) Upravniki večstanovanjskih stavb, lastniki oziroma
najemniki posameznih stanovanj ter lastniki stanovanjskih in
poslovnih stavb, so dolžni izvajalcu javne službe najkasneje v
14 dneh pisno posredovati zahtevane podatke iz tega odloka in
vse spremembe, ki vplivajo na obračun cene storitev izvajanja
javne službe. Izvajalec javne službe upošteva sporočene spremembe s 1. dnem naslednjega meseca od prejema podatkov.
Do tedaj se obračun izvaja po izvajalcu znanih podatkih. Za
pravilnost podatkov odgovarja lastnik oziroma upravnik večstanovanjskih stavb.
(3) Lastniki, ki oddajajo stanovanjske in druge prostore
v najem, so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti,
kdo bo plačnik storitev javne službe in ob prijavi ali spremembi
najemnika en izvod pogodbe izročiti izvajalcu javne službe. V
primeru, da se najemodajalec in najemnik s pogodbo ne dogovorita o plačilu storitev javne službe in najemodajalec ne prijavi
spremembe, ki vpliva na določitev plačnika storitev, je zavezanec za plačilo storitve javne službe lastnik stanovanjskega ali
drugega prostora.
(4) Če uporabnik ne posreduje izvajalcu javne službe
podatkov iz tega člena, je dolžan poravnati stroške storitev po
računu, ki je sestavljen iz izvajalcu javne službe znanih oziroma
pridobljenih podatkov. Za ugotovitev pravilnega stanja podatkov evidenc uporabnikov lahko izvajalec javne službe določi
izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški
izvedenega mnenja bremenijo uporabnika. Če je izvajalec javne službe zaradi napačno danih podatkov utrpel škodo, mu jo
je posamezni povzročitelj dolžan povrniti.
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37. člen
(rok za prilagoditev velikosti posod mešanih komunalnih
odpadkov in obračuna storitev)
(1) Uporabnik storitve javne službe iz eno oziroma
dvostanovanjske stavbe mora v roku šestih mesecev od
uveljavitve novega načina odvoza odpadkov prilagoditi velikost svojega zabojnika za mešane komunalne odpadke
svojim potrebam.
(2) Izvajalec javne službe mora po preteku šestih mesecev od uveljavitve novega načina odvoza odpadkov pri
uporabnikih evidentirati dejanske velikosti zabojnikov za komunalne odpadke in temu prilagoditi obračun storitve javne
službe.
(3) Izvajalec javne službe obračunava storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku uporabe
storitev javne službe oziroma upošteva spremembo v prvem
naslednjem obračunskem obdobju.
38. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica
(Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica št. 3/2002), razen
določb o obračunu in cenah komunalnih storitev, ki veljajo
do sprejetja cen po predpisih, ki določajo oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
39. člen
(rok za sprejem Tehničnega pravilnika)
(1) Tehnični pravilnik iz 1. člena tega odloka sprejme Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog izvajalca javne
službe v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
(2) Do uveljavitve tehničnega pravilnika iz 1. člena se
smiselno uporablja Pravilnik o načinu odvoza in odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju občin Dobrepolje, Grosuplje
in Ivančna Gorica, objavljen v lokalnem časopisu »Grosupeljski
odmevi« v številki januar, februar 2004.

VI. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

40. člen

35. člen

(začetek veljavnosti)

(nadzor, vodenje postopka in prijavljanje kršiteljev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s prvim dnem
naslednjega meseca.

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, razen 14. in 15. člena, in vodenje postopkov opravlja
pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Organ iz prvega odstavka tega člena je prekrškovni
organ po tem odloku.
(3) Uradne osebe iz tega člena imajo poleg ostalih, z
zakonom predpisanih, še naslednja pooblastila:
– nadzirati izvajalca javne službe in uporabnike pri izvajanju predpisanih postopkov ravnanja z odpadki po tem odloku
ter
– odrediti odpravo nepravilnosti po tem odloku.
(4) Pooblaščena oseba izvajalca javne službe in uporabniki lahko kršitve in kršitelje prijavijo organu iz 1. točke tega
člena takoj po ugotovitvi kršitve.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških
ter postopki za izdajo soglasij)
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred
uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom
uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih,
razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.

Št. 007-0017/2013-1
Ivančna Gorica, dne 24. februarja 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

553.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US:
U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 97/12) 17., 26. in 202. člena Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13), 30. člena Uredbe o oskrbi s
pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 8/04) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni
list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
32. redni seji dne 24. 2. 2014 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Ivančna Gorica
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II. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
6. člen

1. člen

(viri financiranja)

(1) Ta odlok ureja oskrbo s pitno vodo in lastno oskrbo s
pitno vodo, način izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo
(v nadaljnjem besedilu: javna služba) in način lastne oskrbe
prebivalcev s pitno vodo ter pravice in dolžnosti uporabnikov
storitev oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: uporabnik),
izvajalca javne službe in upravljavca zasebnega vodovoda
na območju Občine Ivančna Gorica, tako da s tem odlokom
opredeljuje
I.
Splošne določbe;
II.
Financiranje javne službe;
III.
Upravljanje vodovodov;
IV.
Opremljenost naselij z vodovodom;
V.
Upravne postopke in načrtovanje vodovoda;
VI. Oskrbovalne standarde javne službe;
VII. Tarifne sisteme,
VIII. Meritve, odčitavanje in obračun,
IX. Evidence uporabnikov,
X.
Prekinitev dobave pitne vode,
XI. Nadzor in kazenske določbe,
XII. Prehodne in končne določbe.
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v
Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Ivančna Gorica.
2. člen

1993

določa uredba ali samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
(vsebina)

Stran

(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– subvencije ali druge oblike proračuna Občine Ivančna
Gorica,
– drugih virov.
(2) Predlog cene oblikuje izvajalec javne službe, potrdi pa
ga pristojni organ občine.
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
7. člen
(določitev upravljavca vodovoda)
(1) Občina določi upravljavca javnega vodovoda in zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo pod pogoji in
na način, kot to predpisujejo predpisi s področja varstva okolja.
Javno službo oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ivančna
Gorica izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje oziroma
vsakokratni drugi izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu
»izvajalec javne službe«), lastniki zasebnega vodovoda pa
morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s
pravno ali fizično osebo in o izvajalcu javne službe zasebnega
vodovoda pisno obvestiti občino, kot to določa uredba.
(2) Območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe in območja, kjer se opravlja lastna oskrba
prebivalcev s pitno vodo, so določena in označena v topografski karti, ki je sestavni del tega odloka kot priloga št. 1.

(namen)

8. člen

S tem odlokom se zagotavlja:
– varno, zanesljivo in skladno oskrbo s pitno vodo,
– uskladitev s sprejetimi državnimi predpisi s področja
oskrbe s pitno vodo, zdravstvene ustreznosti pitne vode in
varstva virov pitne vode,
– trajnostni razvoj dejavnosti, vire financiranja in nadzor
nad izvajanjem javne službe.

(vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo
iz javnega vodovoda)

3. člen
(pojmi)
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot
pojmi, ki se uporabljajo v uredbi o oskrbi s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: uredba).
4. člen
(uporaba storitev javne službe)
S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo:
– vseh stanovanjskih, počitniških, poslovnih in drugih
stavb, v katerih bivajo ali se zadržujejo ljudje ali se pitna voda
uporablja za oskrbo živali,
– stavb in gradbenih inženirskih objektov, v katerih se
opravljajo storitve državnih in občinskih javnih služb,
– za pranje ali namakanje javnih površin,
– za oskrbo zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje
požarov s pitno vodo,
– naprav za splošno rabo vode na javnih površinah.

(1) Za rabo vode za javno oskrbo s pitno vodo mora vodno
dovoljenje in vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
pridobiti občina.
(2) Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni
oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, morajo pridobiti vodno dovoljenje lastniki vseh stavb, ki jih zasebni
vodovod oskrbuje s pitno vodo.
9. člen
(evidence)
Občina za svoje območje zagotavlja evidence območij in
upravljavcev javnih vodovodov, evidence območij in upravljavcev zasebnih vodovodov ter poročanje o standardih opremljenosti, kot to določa uredba.
III. OPREMLJENOST NASELIJ Z VODOVODOM
10. člen
(opremljenost naselij)
(1) Kriterije za območja poselitve, ki morajo biti opremljena z
javnim oziroma zasebnim vodovodom ter izjeme pri opremljenosti
območij poselitve z javnim vodovodom, določa uredba.
(2) Predvidena nova poselitvena območja morajo biti pred
začetkom uporabe stavb opremljena z javnim vodovodom.

5. člen

11. člen

(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)

(lastna oskrba s pitno vodo)

Občina zagotavlja javno službo na njenem celotnem območju, kakor določa uredba, razen na poselitvenih območjih,
kjer se izvaja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, kakor

(1) Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območjih poselitve in za posamezne stavbe ali gradbene inženirske
objekte, kjer občina ne zagotavlja javne službe.
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(2) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda,
kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.
(3) Lastni viri pitne vode se znotraj območja javnega
vodovoda lahko ohranjajo z namenom zagotavljanja rezervnih
zmogljivosti in za preprečevanje prekomerne uporabe pitne
vode, vendar le za potrebe zalivanja, izplakovanja in napajanja
domačih živali.
12. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki leži znotraj
območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, morata
biti priključena na javni vodovod.
(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali
gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.
(3) V večstanovanjskih stavbah mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode za celotno stavbo, za posamezne dele
stanovanjske oziroma poslovne stavbe mora biti zagotovljeno
merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.
(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem
inženirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim
mestom, do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe.
(5) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno
vodo s storitvami javne službe, rabi pitna voda, mora lastnik
stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta zaradi oskrbe
s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe na sekundarni
vodovod. Lastnik tega ni dolžan, če je:
– oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega
objekta od javnega vodovoda je večja od 200 m ali
– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi
stroški, primerljivimi s povprečnimi stroški 200 metrov dolgega
priključka, o čemer na predlog izvajalca javne službe odloči
pristojni občinski organ za gospodarske javne službe.
(6) Izvajalec javne službe je v primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev ali povečanja odjema, dolžan uporabnika
seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bilo to mogoče.
(7) Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, če ravna v nasprotju s petim odstavkom tega
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
(8) Z globo 750 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost če ravna v nasprotju s petim odstavkom
tega člena.
(9) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
fizična oseba, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.
13. člen
(začasni priključki)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan na zahtevo uporabnika izvesti začasni vodovodni priključek za potrebe graditve
objekta. Zahtevi za izvedbo začasnega vodovodnega priključka mora biti priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje ali
dovoljenje za izvedbo pripravljalnih del ali potrdilo o vložitvi za
gradbeno dovoljenje ali drugo predpisano upravno dovoljenje.
(2) Začasni priključek lahko obratuje največ dve leti. V tem
času si mora uporabnik zagotoviti stalni priključek na način in
pod pogoji, ki opredeljujejo izgradnjo vodovodnega priključka,
sicer mu izvajalec javne službe začasni priključek ukine. V tem
primeru je uporabnik dolžan izvajalcu javne službe plačati vse
stroške, ki so nastali z ukinitvijo priključka.
14. člen
(postopek za priključitev objekta na vodovod)
(1) Izgradnja vodovodnega priključka se izvede na podlagi
pisne vloge investitorja in izpolnitve naslednjih pogojev:
– da je izdano soglasje izvajalca javne službe k priključitvi
objekta,
– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja upravljavca.
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(2) Investitor je dolžan vlogo za izdelavo hišnega vodovodnega priključka podati najmanj osem dni pred izvedbo del.
(3) Montažna dela pri izgradnji vodovodnega priključka
izvede izvajalec javne službe ali drugi, za tovrstna dela usposobljeni izvajalec, pri čemer mora investitor dopustiti nadzorstvo
izvajalca javne službe nad montažnimi deli. Dela se morajo
izvajati po projektni dokumentaciji in po določbah Pravilnika o
tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih
vodovodov na območju Občine Ivančna Gorica.
(4) Po zaključku del mora izvajalec javne službe pečatiti
merilno napravo, investitor pa mora izvajalcu javne službe v primeru, da montažnih del pri izgradnji vodovodnega priključka ni
izvedel izvajalec javne službe, predati dokazilo o zanesljivosti
strojnih inštalacij priključka, geodetski načrt hišnega priključka
s certifikatom ter jamstvo za izvedena dela.
V. UPRAVNI POSTOPKI IN NAČRTOVANJE VODOVODA
15. člen
(upravni postopki – javna pooblastila)
(1) Izvajalec javne službe izdaja potrdila, smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega
akta (v nadaljnjem besedilu: mnenja), projektne pogoje, ter soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja),
pri čemer mora investitor v vlogi predložiti:
Za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakon o prostorskem načrtovanju.
Za projektne pogoje:
– dokumentacijo (IDZ) s prilogami, ki jo določa Zakon o
graditvi objektov,
– geodetski načrt v merilu 1:500 z vrisanimi komunalnimi
vodi ter vsemi objekti, ki se ali se bodo nahajali na lokaciji.
Za soglasja k projektnim rešitvam:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
vodovodnega priključka;
– situacijo z vrisanim objektom in zunanjo ureditvijo v
merilu 1:500.
Za soglasja k priključitvi v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja:
– projekt IDZ ali PGD,
– projekt vodovodnega priključka,
– projekt interne vodovodne instalacije.
Za soglasja za priključitev obstoječih stavb oziroma drugih
inženirskih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
objekta ali inženirskega objekta oziroma kopija katastrskega
prikaza z vrisanim objektom,
– projekt vodovodnega priključka ali risba priključka,
– projekt interne vodovodne inštalacije ali potrdilo izvajalca javne službe o pregledu interne inštalacije,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev,
ki nadomesti soglasje,
– dokazilo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode.
Za soglasja za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 oziroma 1:500 ali risbo priključka;
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in
času trajanja priključka;
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po
katerih bo potekal začasni vodovodni priključek;
– dokazilo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode;
– dokument o lastništvu in dovoljenje za poseg v prostor.
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Za soglasja za ukinitev priključka:
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali
spremembi namembnosti stavbe.
Za soglasje k spremembam priključka:
– novo upravno dovoljenje, če ga sprememba pogojuje
in projekte ter opise, ki se nanašajo na spremembe.
(2) Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehnične
podatke iz katastra, ki jih izda izvajalec javne službe na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega
člena, izvajalec javne službe zaračuna materialne stroške po
ceniku izvajalca javne službe.
16. člen
(gradnja novega vodovoda)
(1) Investitorji in načrtovalci novih vodovodov, lastniki vodovodov in upravljavci vodovodov morajo zagotavljati
gospodarno in varno rabo pitne vode, pri čemer morajo kot
prednostno zagotavljati povečanje območja obratujočega
javnega vodovoda, obnovo oziroma rekonstrukcijo obratujočega javnega vodovoda s katero se poveča njegova zmogljivost, povečanje zmogljivosti zajetij za pitno vodo obratujočega javnega vodovoda ali njihova nadomestitev z drugimi
obstoječimi zajetji za pitno vodo oziroma priključitev na nov
ali obratujoč transportni vodovod kot skrajno možnost.
(2) Ob zagotavljanju novih zajetij za pitno vodo se ta
prednostno usmerjajo na neonesnažene vodne vire in vodne
vire, ki jih je lažje in gospodarneje varovati.
17. člen
(prednostna raba vode iz vodovoda)
Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode
iz vodovodov se upošteva, da ima raba vode za oskrbo s
pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene, kot
to določa uredba.
18. člen
(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)
(1) Javni vodovodi morajo imeti zagotovljena rezervna
zajetja za pitno vodo, s katerimi se povečuje zanesljivost
in varnost obratovanja javnega vodovoda, Izvajalec javne
službe lahko nadomesti rezervna zajetja za pitno vodo z
dovažanjem pitne vode za javne vodovode, ki oskrbujejo
s pitno vodo prebivalce s stalnim prebivališčem, pri čemer
mora za vsakega prebivalca zagotoviti najmanj nujni obseg
porabe pitne vode.
(2) Za nujni obseg porabe pitne vode se šteje zagotavljanje pitne vode za pitje in osnovno higieno prebivalstva
ter nujne dejavnosti za delo in življenje na območju javnega
vodovoda v količini najmanj 10 l/osebo/dan.
(3) Uporabnikom se priporoča izvajanje potrebnih ukrepov za ohranjanje lastnih virov pitne vode.
19. člen
(zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)
(1) Izvajalec javne službe mora letno spremljati stanje
vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter v primeru, ko vodne
izgube onemogočajo normalno oskrbo, pripraviti program
ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.
(2) Za potrebe izdelave programa ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub mora izvajalec javne službe ugotavljati
vodne količine, ki so načrpane, transportirane, porabljene in
izgubljene iz javnega vodovoda, in izdelati vodno bilanco.
S stalnimi aktivnostmi za zmanjševanje vodnih izgub mora
zagotoviti najmanjše vodne izgube, ki ne smejo preseči 25 %
količine pitne vode, določene v vodnem dovoljenju za oskrbo
s pitno vodo.
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VI. OSKRBOVALNI STANDARDI JAVNE SLUŽBE
20. člen
(obseg storitev javne službe in obveznosti uporabnika)
(1) V okviru storitev javne službe mora izvajalec javne
službe na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo
in oskrbo s pitno vodo;
– obveščanje uporabnikov o izvajanju javne službe, o
njihovih obveznostih in izvajanju javne službe;
– redno vzdrževanje javnega vodovoda in zaračunavanje
storitve javne službe uporabnikom storitev;
– redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari;
– redno tekoče in investicijsko vzdrževanje priključkov na
javni vodovod;
– vzdrževanje, overjanje in menjanje glavnih obračunskih
vodomerov;
– vodenje evidenc o:
– javnih vodovodih, s katerimi upravlja, in območjih
javnih vodovodov;
– uporabnikih storitev javne službe;
– priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih;
– zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno
vodo;
– vodnih pravicah za zajetja iz prejšnje točke;
– vodni bilanci javnega vodovoda;
– vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe;
– stroških in cenah obveznih storitev javne službe;
– poročanje ministrstvu, kot to določajo uredbe;
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo;
– izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih
s predpisi, ki urejajo pitno vodo;
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo;
– monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete vode
po pogojih vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki
ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega vodovoda
po pogojih iz vodnega dovoljenja ali koncesije;
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih
ukrepov po predpisih, ki urejajo vodovarstvena območja;
– občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda;
– izdelavo programa ukrepov ob izrednih dogodkih na javnem vodovodu po predpisih, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
– izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja;
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na območju javnega vodovoda in
– priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(2) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem
oskrbovalnem območju zagotoviti oskrbo s pitno vodo vsem
uporabnikom storitve pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki
urejajo pitno vodo in storitve javnih služb.
(3) Obveznosti uporabnika so:
– redno vzdrževanje internega omrežja znotraj stavbe in
internega omrežja do odjemnega mesta, ki predstavlja spoj
interne vodovodne napeljave z obračunskim vodomerom;
– zaščita odjemnega mesta in vodomera pred zmrzovanjem in odjem pitne vode le preko vodomerne naprave;
– izvajalcu javne službe omogočiti dostop do odjemnega
mesta zaradi popisa vodomera in zamenjave vodomera. V
primeru odsotnosti uporabnika izvajalec javne službe pusti
obvestilo o nadaljnjih postopkih;
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– izvajalcu javne službe omogočiti pregled ustreznosti
priključka stavbe in interne vodovodne inštalacije;
– izvajalcu javne službe omogočiti vzorčenje pitne vode
na katerikoli pipi internega vodovodnega omrežja;
– obveščanje izvajalca javne službe o okvarah na javnem
vodovodu in priključku stavbe, ter omogočanje izvedbe odprave
okvare in obnove;
– pisno obveščanje izvajalca javne službe o spremembi
naslova, lastništva in spremembah na stavbi ali inženirskem
objektu, ki imajo vpliv na odvzem in obračun vode;
– redno plačevanje storitev javne službe izvajalcu javne
službe;
– urejanje medsebojnih delitev stroškov v večstanovanjskih stavbah;
– izvrševanje varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru
višje sile ali upravičene prekinitve dobave pitne vode;
– priključitev stavbe na javno vodovodno omrežje ob upoštevanju pogojev iz soglasja izvajalca javne službe ter ostalih
določb tega odloka.
(4) Z globo 500 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo do sedmo alinejo ter
deseto in enajsto alinejo tretjega odstavka tega člena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 150 evrov.
(5) Z globo 150 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo do sedmo alinejo ter deseto in
enajsto alinejo tretjega odstavka tega člena.
(6) Z globo 150 evrov se kaznuje za prekršek upravnik
večstanovanjske stavbe, ki ravna v nasprotju z deveto alinejo
tretjega odstavka tega člena.
21. člen
(prenos zasebnih vodovodov na Občino Ivančna Gorica)
(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajeno vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti obratovalo kot javni vodovod, je investitor novozgrajenih vodovodnih
objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo le-te
predati v last in posest občini.
(2) Za prevzem objektov in omrežij vodovoda iz prvega
odstavka tega člena mora biti občini predana naslednja dokumentacija:
– gradbeno ali drugo veljavno dovoljenje;
– projekt izvedenih del;
– elaborat geodetskega načrta za vpis v kataster in potrdilo o vpisu v kataster GJI;
– zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov;
– poročilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti vodovodnega omrežja in pitne vode, ter meritve hidrantnega omrežja;
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu;
– uporabno dovoljenje;
– jamstvene izjave;
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici
dostopa do omrežja in objektov javnega vodovoda zaradi obratovanja in investicijskega vzdrževanja:
– seznam uporabnikov s podatki o vodomerih.
(3) Za prevzem obstoječih zasebnih vodovodov se potrebna dokumentacija določi s pogodbo o prenosu.
22. člen
(kataster javnega vodovoda)
(1) Vodenje katastra javnega vodovoda se zagotavlja
z zbirnim katastrom gospodarske javne infrastrukture, ki je
zbirni kataster o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije
ter obratnim katastrom, ki ga v okviru javne službe zagotavlja
izvajalec javne službe.
(2) V obratnem katastru javnega vodovoda se vodijo
podatki o:
– objektih in opremi sekundarnega, primarnega in transportnega vodovoda,
– hidrantih, ki so oskrbovani iz javnega vodovoda,
– priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih.
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23. člen
(uporaba javnih hidrantov)
(1) Hidranti na javnem omrežju so objekti in naprave,
namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Podatke o hidrantih vodi
izvajalec javne službe v registru hidrantov. Povzročitelj škode
na hidrantu odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu po
njegovi krivdi.
(2) Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov, za
potrebe vaj za preprečevanje požara in za druge intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah brez poprejšnjega soglasja izvajalca javne službe. V tem primeru mora uporabnik hidrantov
naknadno obvestiti izvajalca javne službe o uporabi hidranta,
trajanju uporabe hidranta in o količini odvzete vode. Odvzem
vode iz hidrantov za druge potrebe je dovoljen le s soglasjem
upravljavca in se izvede po navodilu izvajalca javne službe.
(3) V primeru suše oziroma v primeru intervencije enot
za zaščito in reševanje se smejo za odvzem vode izjemoma
uporabljati tudi hidranti. Gasilska društva in enote za zaščito
in reševanje morajo pri odvzemu vode iz hidrantov uporabljati
predpisano tehnično opremo in izpolnjevati pogoje za odvzem
zdravstveno ustrezne vode in izvajalcu javne službe javiti mesto in količino odvzema. Mesto odvzema, pogoje odvzema in
način plačila odvzete vode jim predpiše izvajalec javne službe
v posebnem soglasju.
(4) Uporabnik in plačnik javne službe oskrbe zunanjega
hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo, pranje
cest in javnih površin ter javnih vodnjakov in drugih javnih
naprav, pri katerih se pitna voda uporablja za javne namene,
je občina.
(5) Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
(6) Z globo 750 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost če ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.
(7) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
fizična oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
24. člen
(varovanje obstoječe infrastrukture)
(1) Vsakdo, ki na območju javnega in zasebnega vodovoda, oziroma vodovodnega priključka, izvaja dela, ki lahko
škodno vplivajo na vodovodne objekte in naprave, je dolžan
pred začetkom del pri izvajalcu javne službe ali pri upravljavcu
zasebnega vodovoda naročiti podatke o poteku vodovoda s
pogoji za izvedbo del.
(2) V primeru nastalih poškodb vodovoda je povzročitelj
škode dolžan nemudoma obvestiti izvajalca javne službe o kraju, času in vrsti poškodbe, ter mu naročiti popravilo in poravnati
stroške popravila nastale poškodbe in stroške odtečene vode.
(3) Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega
člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
(4) Z globo 750 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost če ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena.
(6) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– fizična oseba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega
člena.
VII. OBRAČUN STORITVE JAVNE SLUŽBE
25. člen
(uporabniki in postavke obračunskega sistema)
(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali
solastnik stavbe, oziroma inženirskega objekta ali dela stavbe
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ali inženirskega objekta ali zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica, priključenega na javno vodovodno omrežje oziroma
koristnik storitve javne službe oskrbe s pitno vodo. Solastniki
sporazumno določijo plačnika storitev, v nasprotnem plačnika
določi izvajalec javne službe.
(2) V primeru, da uporabnik stavbo, oziroma inženirski
objekt ali del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča preda v najem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne
službe, je najemodajalec dolžan z izvajalcem javne službe
skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve
in poroštvih.
(3) Z obračunskimi postavkami se določajo elementi za
obračun oskrbe s pitno vodo. To so:
– »vodarina« ki je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja
javne službe po porabi pitne vode na mesec (v EUR/m3);
– »omrežnina« ki je tisti del cene, ki krije stroške javne
infrastrukture oskrbe s pitno vodo (v EUR/mesec za presek
priključne cevi v mm).
26. člen
(vodarina)
Vodarina se uporabniku zaračunava po porabi vode. Poraba vode (m3) je na vodomeru registrirana porabljena količina
pitne vode v obračunskem obdobju. Obračun za porabljeno
količino vode se izvede na osnovi odčitane razlike stanja vodomera na začetku in ob koncu obračunskega obdobja.
27. člen
(omrežnina)
(1) Omrežnina se za infrastrukturo javne službe, s katero
se izvajajo posamezne storitve, določi na letni ravni in se uporabnikom obračuna glede na zmogljivost priključkov, določeno
s premerom vodomera. Faktor omrežnine za posamezne vodomere je določen s predpisom, ki določa oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto
faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljeni
količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera.
(3) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim
vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za
vodomer z višjim pretokom.
(4) Če stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, nima obračunskega vodomera, se
omrežnina obračuna glede na zmogljivost cevi priključka, določeno s premerom cevi priključka, po predpisih s področja
določitve cen komunalnih storitev.
(5) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne
stanovanjske oziroma poslovne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina za priključek
s faktorjem omrežnine 1, določenim v skladu s predpisi s področja določitve cen komunalnih storitev.
(6) V večstanovanjskih stavbah, v katerih imajo posamezne stanovanjske oziroma poslovne enote več obračunskih
vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1, določenim v skladu s predpisi s
področja določitve cen komunalnih storitev.
VIII. MERITVE, ODČITAVANJE IN OBRAČUN
28. člen
(uporaba vodomerov)
(1) Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode.
Vgrajen mora biti v jaških izven stavbe ali inženirskega objekta,
pri daljših priključkih čim bližje javnemu vodovodu, pri čemer
razdalja med glavnim obračunskim vodomerom in mestom
priključitve na javni vodovod praviloma ne sme preseči 50 m.
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Velikost in mesto vgraditve glavnega obračunskega vodomera
sta razvidna iz dokumentacije za izdajo soglasja za priključitev
na vodovodno omrežje.
(2) V večstanovanjskih, poslovnih in proizvodnih objektih
so v interni instalaciji lahko nameščeni tudi interni vodomeri, ki
uporabniku, upravniku oziroma izvajalcu javne službe služijo
za merjenje porabe vode po posameznih enotah in za nadzor
skupne porabe. Če meritve po internih vodomerih služijo razdeljevanju stroškov storitev, morajo biti interni vodomeri redno
overjeni, kot je določeno za glavne obračunske vodomere.
Prostor, v katerem so vgrajeni interni vodomeri, mora biti del
skupnih površin večstanovanjske stavbe in vedno dostopen
uporabnikom in pooblaščenim delavcem upravljavca vodovoda. Vodomeri v interni inštalaciji niso javna infrastruktura, zato
za njih odgovarjajo uporabniki.
(3) Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih za standardizacijo in meroslovje. Glavne obračunske
vodomere namešča, zamenjuje, vzdržuje in odčitava izključno
izvajalec javne službe, ki skrbi tudi za pravočasno overjanje
vodomerov. Zamenjava, vzdrževanje in odčitavanje internih
vodomerov je stvar pogodbe oziroma dogovora med izvajalcem
javne službe in upravnikom večstanovanjske stavbe oziroma lastniki stanovanj večstanovanjske stavbe. V tem primeru
izvajalec javne službe imetnikom internih vodomerov izvaja
mesečni obračun stroškov kot posebno storitev.
(4) Uporabnik je dolžan nadzirati vodomerna mesta ter
skrbeti za zaščito vodomerov pred poškodbami in zmrzaljo.
Uporabnik ne sme izvajati nikakršnih aktivnosti, ki bi kakorkoli
vplivale na pravilnost delovanja vodomera.
(5) Uporabnik lahko od izvajalca javne službe zahteva
nadzor točnosti vodomera. Če vodomer deluje v mejah predpisane točnosti, nosi stroške kontrole uporabnik, v nasprotnem
primeru pa izvajalec javne službe.
(6) Z globo 500 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ravna v nasprotju s 4. točko tega člena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 150 evrov.
(7) Z globo 150 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s 4. točko tega člena.
(8) Z globo 150 evrov se kaznuje za prekršek upravnik
večstanovanjske stavbe, ki ravna v nasprotju 4. točko tega člena.
29. člen
(določanje količin porabljene vode)
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega
omrežja se meri v m3 po stanju odčitanem na vodomeru. Stanje
na vodomeru se odčitava praviloma na vsakih šest mesecev
za gospodinjstva, za večje odjemalce (industrijo in večstanovanjske stavbe) pa vsak mesec. Znotraj obračunskega obdobja
uporabnik mesečno plačuje akontacije za predvideno porabo
vode, ki je enaka povprečni porabi vode posameznega uporabnika v pretekli poletni ali zimski sezoni. Za poletno sezono
štejejo meseci od aprila do vključno septembra. Izvajalec javne
službe lahko določi tudi drugače.
(2) Višino akontacije praviloma določi izvajalec javne
službe, uporabnik pa ima pravico zahtevati spremembo višine
akontacije.
(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih se poraba pitne
vode za posamezne stanovanjske enote ne meri z obračunskimi vodomeri, se normirana poraba iz prejšnjega odstavka
določi za priključek s faktorjem omrežnine 1 po predpisih s
področja določitve cen komunalnih storitev.
(4) V primeru, da izvajalec javne službe ali uporabnik
ugotovi, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske
porabe vode, se za čas od zadnjega odčitka do ugotovitve
okvare vodomera poraba pitne vode obračuna v višini uporabnikove povprečne porabe v pretekli poletni ali zimski sezoni
oziroma v preteklem letu.
(5) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim
vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane
porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer s fak-
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torjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se normirana
poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine
po predpisih s področja določitve cen komunalnih storitev.
(6) Za stavbe, ki imajo obračunski vodomer, se normirana
poraba določi na podlagi premera vodomera ob upoštevanju
normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 pitne vode na
dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. Za druge vodomere se normirana poraba določi sorazmerno z upoštevanjem
faktorjev omrežnine po predpisih s področja določitve cen
komunalnih storitev.
(7) Poraba pitne vode, ki je v obračunskem obdobju iz prvega odstavka tega člena večja od normirane porabe, je prekomerna poraba pitne vode, ki se obračuna tako, da se vodarina
za prekomerni del poviša za 50 odstotkov. Za nestanovanjske
stavbe, stanovanjske stavbe za posebne namene, gradbene
inženirske objekte, in kadar izvajalec javne službe z zapisnikom ugotovi okvaro na interni vodovodni napeljavi stavbe, se
prekomerna poraba pitne vode ne obračunava.
(8) Količina porabljene vode pri nedovoljenem odvzemu
brez vodomera, se določi na osnovi predpisane količine iz
uredbe o okoljskih dajatvah. Pri nedovoljenem odvzemu vode
se uporabniku obračuna porabljena voda za celotno obdobje
obstoja nedovoljenega priključka oziroma najmanj za obdobje
enega leta po zadnji veljavni ceni s predpisanimi dajatvami.
(9) Uporabnik brez predhodnega dogovora z izvajalcem
javne službe ne sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta.
Za posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta
se kršitelju zaračuna porabljena voda po zadnji veljavni ceni s
predpisanimi dajatvami v višini 72 m3, kar predstavlja predpisano količino za zagotavljanje požarne varnosti.
IX. EVIDENCE UPORABNIKOV
30. člen
(evidence uporabnikov)
(1) Za potrebe poslovanja izvajalec javne službe vodi in
vzdržuje evidenco uporabnikov.
(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika;
– ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebivališča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka, število
oseb v gospodinjstvu);
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti;
– datum vnosa podatkov.
(3) Izvajalec javne službe lahko za potrebe sodne izvršbe
za posameznega uporabnika zbira tudi druge osebne podatke,
kot to določa zakon.
(4) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne
podjetnike vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika in plačnika;
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika;
– naslov;
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti;
– datum vnosa podatkov.
(5) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne
podjetnike lahko vsebuje tudi naslednje podatke:
– davčno številko,
– transakcijski račun,
– matično številko.
(6) Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi
naslednje podatke:
– podatke o merilnih napravah in priključnem cevovodu;
– lastništvo nepremičnine.
31. člen
(dodatne evidence v večstanovanjskih stavbah)
(1) Uporabniki ter upravniki večstanovanjskih stavb morajo upravljavca pravočasno pisno obveščati o:
– statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na
razmerje med dobaviteljem in odjemalcem;
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– vseh spremembah naslova za dostavo računov in drugih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik vstopi
v obstoječe razmerje.
(2) Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od
prvega naslednjega obračunskega obdobja in obsega:
– ime, priimek in naslov dotedanjega in novega odjemalca;
– listino o prenosu lastninske pravice ali najemno pogodbo;
– številko in naslov odjemnega mesta;
– podpisano izjavo novega uporabnika na obrazcu upravljavca, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
(3) Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti
zavezan dotedanji uporabnik.
32. člen
(pridobivanje evidenc)
Izvajalec javne službe pridobiva evidence od uporabnikov,
upravnikov, organov lokalne skupnosti, državnih organov in
služb, ustanovljenih na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
in Zakona o javnih gospodarskih službah.
33. člen
(plačilo, ugovor na račun in opominjanje)
Uporabnik mora plačati zaračunano storitev najpozneje
v osemnajstih dneh od datuma izstavitve računa, razen če
zakon ne določa drugače. Po izteku roka plačila, določenega
v opominu, lahko izvajalec javne službe na stroške uporabnika
prekine dobavo pitne vode po pogojih iz šestnajste alineje
35. člena tega odloka ter začne postopek izterjave po sodni
poti. Reklamacija uporabnika na prejeti račun mora biti pisna,
podana v roku osmih dni od datuma izstavitve računa.
34. člen
(izstavitev računa)
(1) Izvajalec javne službe izstavi račun uporabniku storitve oskrbe s pitno vodo.
(2) Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo
en glavni obračunski vodomer, izvajalec javne službe lahko
račun izstavi:
– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru
upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj
stavbe in v celoti poravna račun izvajalcu javne službe;
– vsakemu uporabniku posebej, če upravnik v njihovem
imenu oziroma lastniki stanovanj sklenejo pisni dogovor z izvajalcem javne službe glede načina obračuna, ključa delitve, ki
mora biti za vse uporabnike enoten in plačila nastalih stroškov
takšne delitve.
(3) V primeru, da se za ključ delitve porabljene pitne vode
po glavnem obračunskem vodomeru uporabljajo interni vodomeri, se razlika porabe med glavnim obračunskim vodomerom
in vsoto porabe internih vodomerov obračuna vsem uporabnikom sorazmerno z njihovo interno porabo pitne vode.
(4) Lastniki, ki oddajajo stanovanjske in druge prostore
v najem, so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti,
kdo bo plačnik storitev javne službe in ob prijavi ali spremembi
najemnika en izvod pogodbe izročiti izvajalcu javne službe. V
primeru, da se najemodajalec in najemnik s pogodbo ne dogovorita o plačilu storitev javne službe in najemodajalec ne prijavi
spremembe, ki vpliva na določitev plačnika storitev, je zavezanec za plačilo storitve javne službe lastnik stanovanjskega ali
drugega prostora.
(5) Če uporabnik ne posreduje izvajalcu javne službe
podatkov iz tega člena, je dolžan poravnati stroške storitev
po računu, ki je sestavljen iz izvajalcu javne službe znanih
oziroma pridobljenih podatkov. Za ugotovitev pravilnega stanja
podatkov evidenc uporabnikov lahko izvajalec javne službe do
loči izvedenca. Stroški pridobivanja podatkov in stroški mnenja
izvedenca bremenijo uporabnika. Če je izvajalec javne službe
zaradi napačno danih podatkov utrpel škodo, mu jo je posamezni povzročitelj dolžan povrniti.
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X. PREKINITEV DOBAVE VODE
35. člen
(prekinitev dobave vode uporabniku po uradni dolžnosti
ali na zahtevo uporabnika)
(1) Izvajalec javne službe lahko uporabniku prekine dobavo pitne vode v naslednjih primerih:
– če je bil priključek na javno vodovodno omrežje izdelan
brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem izvajalca javne
službe ali brez nadzora ter prevzema s strani upravljavca;
– če interna hišna instalacija uporabnika ni tehnično ustrezna in je zaradi te instalacije ogrožena kakovost pitne vode v
omrežju javnega vodovoda;
– če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli
priključitev drugega uporabnika na svoje interno omrežje;
– če notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo
redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik oviranja
noče odstraniti;
– če uporabnik brez privolitve izvajalca javne službe odstrani pečatno plombo (na vodomeru, hidrantu itd.) ali kako
drugače spremeni način izvedbe priključka;
– če uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju izvajalec javne službe;
– če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o
varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije);
– če uporabnik ne dopusti izvajalcu javne službe opravljati nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu in priključku
stavbe;
– če uporabnik ne dovoli vgraditve ali zamenjave vodomera;
– če uporabnik neupravičeno onemogoča izvajalcu javne
službe odčitavanje in pregled vodomera ter hišne instalacije;
– če uporabnik kljub opominjanju več kot dvakrat zaporedoma ne plača računa za dobavo vode;
– če uporabniki v večstanovanjski stavbi ne uredijo medsebojnih razmerij in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode;
– če uporabnik s svojim ravnanjem ogroža nemoteno in
varno oskrbo s pitno vodo drugih uporabnikov javne službe;
– če upravljavec ugotovi, da ima uporabnik tudi lastni
vodni vir in le-ta ni ločen od javnega vodovoda;
– če uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka.
(2) Dobava vode se prekine do odprave vzroka za prekinitev. Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik
plačati vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa odklopa po ceniku izvajalca javne službe.
(3) Na zahtevo uporabnika, zaradi opustitve uporabe stavbe, je izvajalec javne službe dolžan začasno prekiniti dobavo
pitne vode uporabniku. Stroške prekinitve dobave in vnovične
priključitve pitne vode plača uporabnik po ceniku izvajalca
javne službe.
36. člen
(prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)
(1) Izvajalec javne službe ima pravico brez odškodninske
odgovornosti do uporabnika za čas do 12 ur prekiniti dobavo
vode zaradi načrtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del na
omrežju, odprave okvar ali zaradi višje sile. Za načrtovana
vzdrževalna in investicijska dela mora preko svoje in občinske
spletne strani ter preko lokalnih sredstev javnega obveščanja
obvestiti uporabnike o prekinitvi vode vsaj 1 dan pred prekinitvijo dobave vode, oziroma takoj ko je to mogoče v primeru
prekinitve dobave vode zaradi višje sile.
(2) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, daljše od
24 ur, mora izvajalec javne službe zagotoviti pitno vodo za
nujni obseg porabe.
(3) V izrednih primerih in na podlagi strokovnega mnenja
pristojnih institucij je izvajalec javne službe dolžan obveščati
uporabnike o izvajanju posebnih ukrepov glede uporabe vode.
(4) Uporabnik ima pravico od izvajalca javne službe zahtevati odškodnino za dokazano škodo nastalo zaradi prekinitve
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dovajanja pitne vode, daljše od 24 ur, povzročene po krivdi
izvajalca javne službe oziroma opustitve vzdrževanja javnega
vodovodnega omrežja.
(5) Upravljavec je dolžan po opravljenem rednem ali izrednem (intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno
stanje.
37. člen
(ukrepi ob pomanjkanju vode)
V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju in posledično potrebe po redukciji dobave pitne vode, župan Občine
Ivančna Gorica na predlog izvajalca javne službe izda sklep o
varčevanju s pitno vodo, v katerem določi stopnjo varčevanja
in posameznim skupinam omeji uporabo vode.
XI. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in vodenje postopkov, vezanih na izvajanje inšpekcijskega
nadzora opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Organ iz prvega odstavka tega člena je prekrškovni
organ po tem odloku.
(3) Pooblaščena oseba izvajalca javne službe in uporabniki lahko kršitve in kršitelje prijavijo organu iz 1. točke tega
člena takoj po ugotovitvi kršitve.
39. člen
(obseg inšpekcijskega nadzora)
Inšpektor pristojnega medobčinskega inšpektorata in redarstva pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira, zlasti če:
– se vodovodno omrežje, naprave in objekti uporabljajo
za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določa ta odlok,
– so vodovodno omrežje, naprave in objekti vzdrževani na
način in skladno s pogoji, kot jih določa ta odlok.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških
ter postopki za izdajo soglasij)
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred
uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom
uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih,
razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.
(3) Če so bili projektni pogoji iz 15. člena tega odloka izdani pred uveljavitvijo tega odloka, se postopki za izdajo soglasja
končajo po dosedanjih predpisih.
41. člen
(dovolitev oskrbe iz zasebnega vodovoda)
Do izgradnje javnega vodovoda oziroma do drugega načina vzpostavitve javne službe je dovoljena oskrba iz zasebnega
vodovoda tudi na območjih, kjer zasebni vodovod oskrbuje več
kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem.
42. člen
(pogodbena razmerja v večstanovanjskih stavbah)
Do sklenitve pisnega dogovora med upravnikom večstanovanjske stavbe in izvajalcem javne službe, lahko izvajalec
javne službe, kadar je v stavbi več uporabnikov in je nameščen
samo en glavni obračunski vodomer, račun izstavi vsakemu
uporabniku posebej, pri čemer uporablja uveljavljeni ključ delitve, ki mora biti za vse uporabnike večstanovanjske stavbe
enoten.
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43. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 108/08), razen določb o obračunu in cenah
komunalnih storitev, ki veljajo do sprejetja cen po predpisu ki
določa oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Pravilnik iz 1. člena tega odloka sprejme Občinski svet
Občine Ivančna Gorica na predlog izvajalca javne službe v roku
enega leta po uveljavitvi tega odloka.
(3) Obstoječi pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine
Ivančna Gorica se do sprejetja novega uporablja še naprej,
kolikor ni v nasprotju s tem odlokom.
44. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2013-1
Ivančna Gorica, dne 24. februarja 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

554.

Uradni list Republike Slovenije
555.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 –
popr.), 126/07, 108/09 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in
16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 32. seji
dne 24. 2. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 519/7, k.o. 1815 – Draga
I.
Na zemljišču
– parc. št. 519/7, pot v izmeri 58 m2, k.o. 1815 – Draga se
s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišče parc. št. 519/7, k.o. 1815 – Draga, preneha
biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane
lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0055/2013
Ivančna Gorica, dne 24. februarja 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Sklep o imenovanju predstavnika lokalne
skupnosti iz Občine Ivančna Gorica v Svet
Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11 in 98/13) ter petim odstavkom
46. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 12-567/96, 23-2/96,
22-976/00, 64-3472/01, 101-4923/01, 108-5313/02, 34-1435/03,
79-3742/03, 65-2838/05, 129-5432/06, 36-1460/08, 58-2871/09,
20-821/11, 40-1700/12, 57-2410/12) je Občinski svet Občine
Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja in priznanja na 32. seji 24. 2. 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti
iz Občine Ivančna Gorica v Svet Vzgojnoizobraževalnega zavoda Višnja Gora
I.
V Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora se
imenuje kot predstavnica lokalne skupnosti iz Občine Ivančna
Gorica:
1. Fani Struna, roj. 1. 4. 1949, Ciglerjeva 20, 1294 Višnja
Gora.
II.
Mandatna doba traja 4 leta.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0075/2013
Ivančna Gorica, dne 24. februarja 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 519/7, k.o. 1815 –
Draga

KRANJ
556.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence v Mestni občini Kranj

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10,
40/12 – ZUJF) in 10. in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na
31. seji dne 26. 2. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence v Mestni občini Kranj
1. člen
V Odloku o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 11/05) se spremeni
tretji odstavek 3. člena in se po novem glasi:
"V primeru, ko otrok nima staršev ali za katerega starši
ne skrbijo, je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka oseba, ki je otrokov skrbnik po odločbi centra za
socialno delo."
2. člen
V 4. členu se prvi stavek spremeni in se po novem glasi:
"Pravico do enkratnega denarnega prispevka uveljavlja
upravičenec s pismeno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga

Uradni list Republike Slovenije
sprejme župan Mestne občine Kranj in ga upravičenec dvigne
v sprejemni pisarni oziroma je na razpolago na spletni strani
Mestne občine Kranj ter ga izpolnjenega pošlje po pošti ali vloži
v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, najkasneje v šestih
mesecih od otrokovega rojstva."
3. člen
Spremeni se 5. člen in se po novem glasi:
"Pismeni vlogi iz prejšnjega člena mora biti priložen:
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka
transakcijskega računa starša oziroma skrbnika, ki uveljavlja
pravico do prispevka,
– skrbnik – potrdilo centra za socialno delo o tem, da je
mladoletni otrok postavljen pod skrbništvo."
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 9. člena in se po novem glasi:
"Višina enkratnega denarnega prispevka po tem odloku
se začne izplačevati za otroke rojene od 1. 1. 2005 dalje in
znaša za novorojenega otroka 112,67 EUR."
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 121-29/2014-4-(47/09)
Kranj, dne 26. februarja 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

557.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (uradno
prečiščeno besedilo) (UPB2)

Na podlagi 113. člena Poslovnika Sveta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 41/07, 46/07, 51/10) je župan Mestne
občine Kranj na podlagi sklepa 39. seje Statutarno pravne
komisije z dne 24. 2. 2014 sprejel uradno prečiščeno besedilo
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki obsega:
– Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS,
št. 12/11 z dne 25. 2. 2011) in
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 106/11 z dne 27. 12.
2011),
– Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 14/12 z dne 24. 2. 2012),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 10/13 z dne 1. 2.
2013 in Uradni list RS, št. 15/13 – popr. z dne 18. 2. 2013),
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 7/14 z dne 31. 1.
2014 in Uradni list RS, št. 12/14 – popr. z dne 14. 2. 2014).

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vrtec
uradno prečiščeno besedilo (UPB2)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v Kranjske
vrtce, v vrtce pri osnovnih šolah in vrtce s koncesijo na območju
Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način
dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v
vrtec.
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II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:
– prvo obdobje: otroci v starosti do treh let in
– drugo obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa
v šolo.
3. člen
Vrtec lahko glede na trajanje izvaja naslednje programe:
– dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se
lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično,
– poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se
lahko izvajajo dopoldne, popoldne ali izmenično.
4. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj
11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki
so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo
pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku
pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z
dela.
5. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije
o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu
prostih mest, ki so staršem na voljo, in podatek o predvideni
čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
6. člen
Za vpis otrok v vrtec se uvede enoten vpis otrok v vrtce
in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok v vrtec. V ta
namen Mestna občina Kranj vzpostavi enoten informacijski
sistem Mestne občine Kranj za vpis otrok (v nadaljevanju:
informacijski sistem). Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni
vpis novincev, praviloma v marcu za naslednje šolsko leto.
Enoten vpis novincev v vrtec med vrtci uskladi organ Mestne
občine Kranj, pristojen za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju:
pristojen organ).
Enotni vpis otrok v vrtce poteka na način, pod pogoji in po
postopku, ki je določen s tem pravilnikom.
6.a člen
Pred objavo letnega javnega vpisa novincev za naslednje
šolsko leto se praviloma v februarju za novo šolsko leto opravijo
prerazporeditve že vključenih otrok v vrtce na območju Mestne
občine Kranj med vrtci oziroma njihovimi enotami na območju
Mestne občine Kranj. Že vključen otrok se lahko prerazporedi
v drug vrtec, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– želena enota vrtca je v šolskem okolišu otrokovega
stalnega oziroma začasnega (velja za tujce) prebivališča. V
primeru, da v šolskem okolišu otrokovega stalnega oziroma
začasnega (velja za tujce) prebivališča ni ustrezne enote vrtca,
velja enako, če starši prosijo za prerazporeditev že vključenega
otroka v katerikoli šolski okoliš, kjer je ustrezna enota,
– v vrtcu, v katerega je vključen, ima poravnane vse
finančne obveznosti,
– želeni vrtec ima prosto mesto v oddelku, ki ustreza otrokovi starosti in v katerem se izvaja ustrezen program.
Obvestilo o možnosti prerazporeditve že vključenega otroka v drug vrtec se objavi na oglasni deski posameznega vrtca
skupaj z rokom za oddajo vloge. V primeru, da vrtec prejme več
vlog, kot je prostih mest, ima prednost pri sprejemu tisti otrok, ki
z novim šolskim letom ne more biti več vključen v obstoječem
vrtcu/enoti (ni oblikovanega oddelka ustreznega starostnega
obdobja oziroma v oddelku ustreznega starostnega obdobja ni
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dovolj prostih mest). Nadalje se pri sprejemu upošteva starost
otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, da
je več otrok, rojenih na isti dan, se pri sprejemu uporabi dodatni
kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima
prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh številk. Vrtci
morajo obravnavati vloge in sprejeti odločitve najkasneje v
štirinajstih dneh po poteku roka za oddajo vloge za prerazporeditev otroka.
Vrtec, ki sprejme že vključenega otroka za naslednje šolsko leto, mora o tem obvestiti vrtec, v katerega je otrok trenutno
vključen in starše otroka. Vrtec staršem sprejetih otrok hkrati
z obvestilom pošlje v podpis pogodbo o medsebojnih pravicah
in obveznostih med vrtcem in starši otroka. Otrok, ki je z novim
šolskim letom prerazporejen v drug vrtec, ostane vključen v obstoječem vrtcu do zaključka tekočega šolskega leta. V primeru,
da vrtec odkloni otroka, ki se želi vključiti v njihov vrtec, o tem
obvesti starše in navede razloge za odklonitev.
7. člen
Mestna občina Kranj zagotavlja vrtcem informacijski sistem za izvedbo postopka vpisa in sprejema otrok v vrtce.
Posamezni vrtec vzpostavi evidenco vpisanih otrok in
evidenco vključenih otrok. Mestna občina Kranj vzpostavi centralno evidenco vpisanih otrok in centralni čakalni seznam.
Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo podatke, ki jih določa zakon.
Vpogled v centralno evidenco vpisanih otrok imajo vsi
vrtci.
8. člen
Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani in
na oglasni deski vrtca. Mestna občina Kranj objavi obvestilo o
javnem vpisu novincev v vrtce v Gorenjskem Glasu ali njegovih
prilogah in na spletni strani Mestne občine Kranj.
9. člen
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: vlagatelj)
vpišejo otroka tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v
nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, h kateremu
morajo biti priloženi zahtevani dokazi.
Vloge dobijo vlagatelji na sedežu vrtca, v enotah vrtca, na
spletnih straneh vrtca in Mestne občine Kranj.

ka.

10. člen
Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otro-

Vlagatelj na vlogi navede vrtec in v okviru tega vrtca do tri
enote, v katere želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve
izbire), in v ta vrtec odda vlogo.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi drug vrtec in v okviru
tega vrtca do tri enote (v nadaljevanju: vrtec druge izbire) in
tretji vrtec in v okviru tega vrtca do tri enote (v nadaljevanju:
vrtec tretje izbire), v katerega želi vključiti otroka, če otrok ne
bo sprejet v vrtec prve izbire oziroma druge izbire.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi, da želi vključiti otroka
v katerikoli vrtec (v nadaljevanju: vrtec četrte izbire), če otrok
ne bo sprejet v vrtec prve izbire, niti v vrtec druge izbire in niti
v vrtec tretje izbire.
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se
upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno
evidenco vpisanih otrok, za ostale vloge vrtec pisno obvesti
vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval.
V primeru, da vlagatelj odda vlogo v vrtcu za enoto (vrtec prve izbire), ki ne razpisuje prostega mesta za ustrezno
starostno obdobje, vrtec vlagatelja opozori, da naj odda vlogo
v vrtcu za enoto (vrtec prve izbire), ki razpisuje prosto mesto
ustreznega starostnega obdobja. V primeru, da vlagatelj kljub
temu odda vlogo v vrtcu za enoto (vrtec prve izbire), ki ne razpisuje ustreznega starostnega obdobja, vrtec z odločbo vlogo
zavrne. Zoper odločbo iz prejšnjega stavka, lahko vlagatelj
vloži ugovor na svet vrtca.
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Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti. Vrtec vlogo takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu
vloge vnese v informacijski sistem in vlagatelja pisno obvesti
o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci
vpisanih otrok.
11. člen
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku
roka za prijavo na javni vpis novincev, mora vrtec v roku 15 dni
po prejemu vloge vlagatelja pisno obvestiti o prejemu vloge, šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok, o datumu
vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka
v vrtec. Če v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta
oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.
Vrtec vlagatelja tudi obvesti, da poslana vloga velja le za tekoče
šolsko leto in da je potrebno v času javnega vpisa novincev za
naslednje šolsko leto v primeru, da otrok ni sprejet, ponovno
vložiti vlogo. Otrok, za katerega je bila vloga oddana po poteku
vpisa in ni bil sprejet, se ne uvrsti na centralni čakalni seznam.
12. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, potrdi ob izpolnitvi pogojev sprejem otrok ravnatelj oziroma direktor vrtca ali od njega
pooblaščena oseba.
Vrtec vlagatelja pisno obvesti o datumu vključitve otroka
v vrtec, o roku za sklenitev pogodbe o medsebojnih pravicah
in obveznostih med vrtcem in starši in o obveznosti staršev, da
ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
13. člen
Če vlagatelj odda nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi
uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke,
lahko vlagatelja pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi
vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če vlagatelj
pride v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni
dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na
podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
ZA SPREJEM OTROK
14. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih
mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.
V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo
starši vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta ali z
dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom oziroma,
ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oziroma po
poteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
15. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo:
– predstavnik sveta staršev in njegov namestnik, ki ju
imenuje svet staršev,
– predstavnik ustanovitelja oziroma občine koncedentke
in njegov namestnik, ki ju imenuje župan,
– predstavnik strokovnih delavcev vrtca in njegov namestnik, ki ju imenuje ravnatelj oziroma direktor vrtca.
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je predstavnik delavcev vrtca. Člane komisije se imenuje za eno šolsko
leto. Mandat članov komisije začne teči z dnem konstituiranja.
Ravnatelj vrtca oziroma direktor vrtca skliče prvo konstitutivno
sejo komisije najkasneje v 15 dneh po imenovanju vseh članov
komisije in njihovih namestnikov.
Namestniki predsednika in članov komisije nadomeščajo
predsednika in člane komisije v primeru njihove odsotnosti ali
zadržanosti. Namestniki imajo v primeru nadomeščanja enake
pravice in obveznosti kot predsednik ali člana komisije.
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Ravnatelj oziroma direktor vrtca pozove najmanj 60 dni
pred potekom mandata članom komisije svet staršev in župana
Mestne občine Kranj, naj imenujeta člana komisije in njegova
namestnika. Če kateremu od članov preneha mandat ali preneha z delom v komisiji, organ, ki ga imenuje, poskrbi za njegovo
imenovanje. Člani komisije za svoje delo odgovarjajo organu,
ki jih je imenoval.
16. člen
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega
vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca skladno z veljavnimi predpisi. Pisanje zapisnika zagotavlja vrtec,
ki posreduje en izvod zapisnika pristojnemu organu Mestne
občine Kranj.
17. člen
Komisija se mora sestati v 15 delovnih dneh po zaključku
vpisa. Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v
skladu z določbami Zakona o vrtcih. Na seji komisije so lahko
prisotni samo člani komisije in zapisnikar.
18. člen
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so
navedeni v vlogi, oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih
kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v
vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v
skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov,
navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri
upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni
postopek.
19. člen
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke
s posebni potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo
o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje
centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega
položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s
predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine,
obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za
socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
centri za socialno delo.
20. člen
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi
kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane
otroke po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega
števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega
reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in
glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri
določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij
starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako
število točk, se uporabi še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri
številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo
vrednostjo zadnjih treh številk.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu
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s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v
vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni
seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh
vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero se
vodi otroka v evidenci vpisanih otrok in je vlagatelj z njo pisno
seznanjen.
Čakalni seznam posameznega vrtca velja do oblikovanja
centralnega čakalnega seznama.
21. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali
čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno
pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem
vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z
navadno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru
odloči v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o
vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni
postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterija. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija
ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki
ureja splošni upravni postopek, z odločbo, ki se vroči staršem,
kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta zavoda lahko
starši sprožijo upravni spor.
22. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper
obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem
otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe
o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.
V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši
umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve
poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem. V takem primeru vrtec
pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je
otrok vključen v vrtec.
Starši, ki so odklonili sprejem otroka v vrtec, lahko ponovno vložijo vlogo za vpis otroka v vrtec, vendar nimajo prednosti
pri ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec.
23. člen
Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih, se
v informacijskem sistemu, čakalne sezname vseh vrtcev, ki
imajo oblikovane čakalne sezname otrok, združi v centralni
čakalni seznam (ločeno za I. starostno obdobje in II. starostno
obdobje). Prednostni vrstni red se oblikuje po doseženem
številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok v posameznem vrtcu.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi
vrstnega reda na centralnem čakalnem seznamu upošteva
dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši
otroci.
V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako
število točk, se uporabi še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri
številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo
vrednostjo zadnjih treh številk.
Z dnem oblikovanja centralnega čakalnega seznama prenehajo veljati čakalni seznami v posameznih vrtcih.
Centralni čakalni seznam otrok velja do zadnjega dne
šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Centralni čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah
v vseh javnih vrtcih na območju občine in na njihovih spletnih
straneh ter na spletni strani Mestne občine Kranj.
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24. člen
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v
vrtec, novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove
k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem
vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama starše tistega
otroka, za katerega so starši navedli ta vrtec/enoto kot eno
izmed izbir (vrtec prve izbire, vrtec druge izbire ali vrtec tretje izbire) ali če so se v vlogi opredelili za katerikoli vrtec (vrtec četrte
izbire), glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem
oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. V primeru, da starši 3 x zavrnejo vključitev otroka v vrtec, uvrščenega na centralni čakalni seznam, vrtci do konca šolskega leta, za
katerega je oblikovan centralni čakalni seznam, niso več dolžni
pozivati staršev k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec.
Vrtec, ki pozove starše otroka po prednostnem vrstnem
redu s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o
vključitvi otroka v vrtec, pridobi vlogo iz vrtca, pri katerem je
bila prvotno vložena, ob izrecnem privoljenju staršev za prenos
vloge, ki je bilo dano v vlogi ob vpisu otroka.
Vrtec, ki ima prosto mesto, pozove starše otrok s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v
vrtec takoj oziroma najkasneje v roku 3 delovnih dneh od dneva
ugotovitve, da ima vrtec prosto mesto. Starši otroka so dolžni v
15 dneh od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati
pogodbo. Če tega ne storijo, vrtec pozove k sklenitvi pogodbe
starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz centralnega čakalnega seznama. Vrtec starše pozove k podpisu pogodbe z navadno pošto in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Če starši odklonijo sprejem otroka, uvrščenega na centralni
čakalni seznam oziroma ne podpišejo pogodbe z vrtcem iz prejšnjega odstavka, ostanejo na centralnem čakalnem seznamu do
vključitve otroka v vrtec oziroma do zadnjega dne šolskega leta,
za katerega je bil oblikovan centralni čakalni seznam.
Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih
pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora
najkasneje prvi delovni dan po prejemu podpisane pogodbe
ažurirati podatke v centralnem čakalnem seznamu.
Zap.
št.
1.

25. člen
Dokler velja centralni čakalni seznam, vrtec ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam,
razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji
predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji
predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi
socialnega položaja družine, ali če starši vseh otrok, ki so na
centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v
vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe o vključitvi otroka v vrtec
v roku 15 dneh od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe
ali, če na prosto mesto v vrtcu, upoštevajoč starost otroka ter
program vrtca, ki se izvaja v oddelku, ne more vključiti nobenega izmed otrok, ki so uvrščeni na centralni čakalni seznam.
26. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja
otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko.
Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
27. člen
Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.
Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši oddati 14 dni pred
želenim datumom izpisa.
27.a člen
V primeru podaljšanja starševskega dopusta v obliki polne
odsotnosti z dela, veljavna pogodba med vrtcem in starši, po
pravnomočnosti odločbe o podaljšanju starševskega dopusta
v obliki polne odsotnosti z dela, preneha veljati.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
28. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:

Kriteriji
a)
b)

2.

3.
4.
5.
6.
7.
a)

b)
8.
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Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)
Otrok ima skupaj vsaj z enim od staršev stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj
Otrok tujcev ima skupaj vsaj z enim od staršev začasno prebivališče na območju Mestne občine Kranj,
in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Stalnost bivanja v Mestni občini Kranj
Ob izpolnjevanju kriterija 1.a ali 1.b ima na območju Mestne občine Kranj vsaj eden od staršev stalno
prebivališče, tujec pa začasno prebivališče, neprekinjeno najmanj eno leto pred oddajo vloge.
Otrok, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev stalno prebivališče na območju krajevne skupnosti Čirče oziroma Trstenik in starši otroka vpisujejo v enoto na tem območju, pri čemer mora imeti vsaj eden od staršev
eno leto pred oddajo vloge stalno prebivališče na območju krajevne skupnosti Čirče oziroma Trstenik.
Oba starša oziroma eden od staršev v primeru enostarševske družine imata/ima na dan oddaje vloge
enega izmed naslednjih statusov: zaposlen, kmet, upokojenec, študent, volonter – pripravnik (na podlagi
dokazila).
Invalidnost staršev oziroma otrok (na podlagi dokazila).
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam, pa mu med šolskim letom
ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu.
Vpis več otrok (upošteva se ena izmed variant)
Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v vrtce v MO Kranj dva ali več otrok
ali
v razpisanem šolskem letu bo v vrtec v MO Kranj vključen otrok iz iste družine
ali
v šolo, kamor starši vpisujejo otroka v vrtec, bo v razpisanem šolskem letu vključen otrok iz iste družine.
Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v vrtce v MO Kranj več hkrati rojenih otrok (dvojčki,
trojčki).
Otrok, katerega eden od staršev je zaposlen v podjetju oziroma je to podjetje član podjetja, ki se nahaja
na isti lokaciji kot podjetje, ki je del svojih prostorov uredil za izvajanje predšolske vzgoje, in starši otroka
vpisujejo v to enoto vrtca.
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Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje skupnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev
neznana ali pogrešan ali
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji
otrok, ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za
odločitev o varstvu in vzgoji otrok.
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS,
št. 12/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Komisije za sprejem otrok, ki so bile imenovane pred
uveljavitvijo tega pravilnika, in mandat članom še ni potekel,
nadaljujejo svoje delo do poteka mandata članom komisije.
30. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 107/09).
31. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 106/11) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 14/12) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 10/13, 15/13
– popr.) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
12. člen
Spremembi 5. in 11. člena tega pravilnika se pričneta
uporabljati pri vpisu otrok v vrtec za šolsko leto 2013/2014 in
naprej.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 7/14, 12/14
– popr.) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
11. člen
Spremembi 3. in 10. člena tega pravilnika se pričneta
uporabljati pri vpisu otrok v vrtec za šolsko leto 2014/2015 in
naprej.
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2005

12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-15/2014-1-(47/09)
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

558.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07 je Svet Mestne Občine Kranj na 31. seji dne
26. 2. 2014 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Nepremičnine iz seznama v prilogi 1 tega sklepa, skupaj
z vsemi sestavinami, pridobijo status grajenega javnega dobra
v lasti Mestne občine Kranj. Status se v zemljiški knjigi vpiše
kot zaznamba javnega dobra.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnje točke pridobijo status grajenega
javnega dobra z dnem uveljavitve tega sklepa.
3. člen
Priloga tega sklepa je seznam parcel, ki pridobijo status
grajenega javnega dobra.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-238/2013-41/33
Kranj, dne 26. februarja 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
Priloga 1 – Seznam parcel, ki pridobijo status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena
Sifko
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085

k.o.
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt

Parcela
1115/2
1150/10
1150/11
1150/12
1150/13
1150/16
1150/2
1150/3
1150/4
1150/5
1150/6
1150/7
1150/8
1150/9
1151/10

Stran

Sifko
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085

2006 /

Št.
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k.o.
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt

Uradni list Republike Slovenije
Parcela
1151/11
1151/12
1151/13
1151/14
1151/15
1151/16
1151/17
1151/18
1151/19
1151/2
1151/20
1151/25
1151/26
1151/27
1151/28
1151/29
1151/3
1151/30
1151/31
1151/32
1151/33
1151/34
1151/35
1151/36
1151/37
1151/38
1151/39
1151/4
1151/40
1151/41
1151/42
1151/5
1151/57
1151/58
1151/59
1151/6
1151/60
1151/61
1151/7
1151/8
1151/9
1155/4
1182/1
1182/10
1182/11
1182/12
1182/13
1182/14
1182/15
1182/16
1182/17
1182/19
1182/2
1182/21
1182/22
1182/24
1182/26
1182/27
1182/28

Sifko
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085

k.o.
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt

Parcela
1182/30
1182/33
1182/34
1182/35
1182/37
1182/38
1182/4
1182/40
1182/42
1182/43
1182/44
1182/45
1182/46
1182/47
1182/49
1182/5
1182/50
1182/51
1182/52
1182/53
1182/54
1182/55
1182/56
1182/57
1182/58
1182/59
1182/60
1182/61
1182/62
1182/63
1182/64
1182/65
1182/66
1182/67
1182/68
1182/69
1182/7
1182/72
1182/73
1182/75
1182/76
1182/77
1182/78
1182/79
1182/8
1182/9
1183/1
1183/2
1183/3
1183/4
1183/5
1183/6
1183/7
1183/8
1183/9
26/2
417/4
627/10
627/8
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Sifko
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2086
2087
2087
2087
2087
2087
2087

k.o.
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Srednja vas
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik

Št.

Parcela
731/3
738/5
739/7
739/8
745/2
745/3
855/6
89/26
89/27
908/5
93/88
93/91
93/93
93/94
93/95
962/3
962/6
965/2
965/3
965/4
992/2
993/2
994/2
995/2
237/335
237/336
237/337
237/338
237/340
237/345
237/347
237/348
237/349
263/10
263/19
396
397
398
400
401/1
401/3
401/4
403
404/1
404/3
405
406
407
408
409/1
409/2
410
411
119/2
20
247/1
29/2
330/42
369/3

Sifko
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2088
2088
2088
2088
2088
2088
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089

k.o.
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Goriče
Goriče
Goriče
Goriče
Goriče
Goriče
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
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Parcela
434
435
436
437
438/3
438/6
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
453
454
455
456
457
458
459
465
466
467/2
11/3
393
683/1
704/7
712/1
712/2
195/6
195/7
298/27
298/28
298/29
298/30
401/2
402/1
402/2
403/10
403/3
403/7
403/8
403/9
404/1
404/5
405/1
407
408
409
410/1
412/1
412/2
413/1

2007

Stran

Sifko
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2089
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2097
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2100
2100

2008 /

Št.
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k.o.
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Vojvodin Boršt
Vojvodin Boršt
Vojvodin Boršt
Vojvodin Boršt
Vojvodin Boršt
Vojvodin Boršt
Vojvodin Boršt
Vojvodin Boršt
Okroglo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Kranj
Kranj
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Parcela
413/3
416
417/2
417/3
418
421/1
421/2
422
433/1
434/16
434/19
434/7
435/16
435/21
435/30
435/31
435/5
140/2
140/5
142/30
143/1
143/26
143/41
143/47
144/1
290/1
130/16
130/17
130/18
130/19
130/20
170/3
175/11
175/12
181/9
182/6
183/3
242/6
244
245/1
245/2
246
247/1
247/2
250
251/1
251/2
253
254
255
256
257
258
259/1
259/2
74/7
83/5
1012/10
1012/5

Sifko
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

k.o.
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj

Parcela
1031/1
1031/2
1033/1
1033/5
1041/1
1049/3
1050/14
1137/18
1137/19
1137/20
1137/21
1137/22
1137/25
1137/27
1257/42
1257/5
1284
1300
287/3
320/9
345/6
356/2
407/2
441/1
441/9
444/21
444/29
444/30
444/32
444/34
448/14
454/11
454/87
460/3
466/7
517/5
517/6
873/4
874/4
874/5
875/4
875/7
876/10
876/11
876/12
886/15
887/16
913/2
926/29
937/2
939/15
941/37
946/1
952/11
952/12
952/13
952/14
960/15
961/41
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Sifko
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101

k.o.
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa

Št.

Parcela
965
968/1
968/3
969
970
971
972
973
974
975
976/1
977
979/1
979/3
979/4
979/5
987
988/2
991/3
992
2/119
2/121
2/122
226/5
256/27
256/47
258/50
258/62
258/70
263/1
263/5
296/2
320
321/25
321/31
321/36
322/1
323
324/1
324/2
325
326
327
328/1
328/2
329/1
329/2
330/10
330/11
330/12
331/1
332/1
333
334
335/1
335/2
336
339
340/1

Sifko
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2101
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102

k.o.
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
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Parcela
340/2
340/3
341
342/1
346
347/1
347/3
1098/1
1100
1101
1102/1
1102/2
1103/1
1104
1105
1106
1107
1108
1110/1
1110/2
1113/8
1113/9
1114
1115/1
1115/2
1116/1
1116/5
1117/1
1117/2
1121
1122/1
1123
1124/1
1124/11
1124/12
1124/13
1124/14
1124/15
1124/2
1124/4
1125/1
1125/2
1126
1127
1128
1138/12
1138/13
1139
1140
1141
1142/2
1143/1
1143/2
121/9
141/3
147/1
1800/11
1800/14
1800/15

2009

Stran

Sifko
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2102
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2104
2104

2010 /

Št.
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k.o.
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Suha
Suha
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Parcela
1800/8
184/3
2/8
2/9
232/15
249/11
249/12
253/37
253/40
253/41
259/13
259/14
295/1
296/5
301/1
301/2
301/3
301/5
301/6
301/7
322/10
322/11
323/1
324/3
328/19
328/20
329/1
331/13
4/3
4/5
414/9
420/7
443/23
443/25
5/10
5/15
5/18
6/2
6/3
7/4
106/2
107/6
107/7
132/10
132/11
303/10
304/1
37/5
42/4
675/2
676/4
676/6
713
749
750
824/2
826/2
668/6
668/7

Sifko
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2105
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120

k.o.
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Suha
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Britof
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo

Parcela
670/1
670/2
671
672/1
672/2
673/1
674/1
676
678/1
678/2
679/2
681/1
681/2
683/1
686/2
690/1
690/2
692/1
692/2
694/3
694/4
1918/1
214/34
228/5
306/8
308/9
339
342/2
343/10
388/21
388/23
388/25
389/4
391/3
395/14
396/8
642/17
642/8
704/1
755/1
755/2
878/5
878/6
878/7
1090/1
1090/2
1090/3
1090/4
1091/102
1091/11
1091/111
1091/115
1091/118
1091/119
1091/12
1091/126
1091/127
1091/129
1091/22

Uradni list Republike Slovenije
Sifko
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120

k.o.
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo

Št.

Parcela
1091/23
1091/3
1091/37
1091/38
1091/39
1091/40
1091/42
1091/44
1091/51
1091/52
1091/53
1091/58
1091/65
1091/67
1091/73
1091/74
1091/75
1091/76
1091/77
1091/86
1091/96
1091/97
1091/98
1092/4
1092/5
1092/6
1092/7
1093/1
1093/3
1094/1
1094/2
1095/1
1097/1
1098/1
1098/2
1098/24
1098/25
1098/26
1098/4
1099/1
1099/6
1099/8
1099/9
11/1
1100/6
1100/7
1101/8
1102/1
1104/1
1104/3
1105/1
1105/2
1105/3
1105/4
1105/5
1106
1107/1
1107/2
1110/3

Sifko
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120

k.o.
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
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Parcela
1111/1
1111/2
1111/3
1111/4
1112/2
1112/3
1113/2
1114/2
1116/2
1120/2
1121
1122/1
1122/2
1123
1124/3
1124/4
1125
1126/3
1130/3
1132/2
1132/3
1133
1134
1135
1136/1
1136/2
1136/3
1139/1
1139/2
1160
1176
1197
1203
1208
1231/1
1231/3
1233
1239
1244
1248
1256
1257
1259
1260
1267
1272
1273/2
1279/2
1279/3
1279/4
1279/5
1304/1
1304/4
1304/9
1306/5
1306/6
131/11
1310/1
1311/2

2011

Stran

Sifko
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2121
2121
2121
2121
2121

2012 /

Št.

17 / 7. 3. 2014

k.o.
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec

Uradni list Republike Slovenije
Parcela
1311/3
1313
1315/3
1315/4
1315/5
1315/6
1317/1
1318/1
1319/1
1320/1
1320/6
1321
1334
1342
1344
1347
1349
177/4
198/10
211/1
212/5
213/16
224/4
225/9
233/8
239/20
239/22
239/28
239/29
246/16
248/25
252/14
296/1
299/1
33/2
378/3
390
54/4
55/4
61/18
71/8
789/2
791/3
792/1
792/9
852/10
854/5
857/4
891/16
891/25
911/1
922/1
99/13
99/5
102
103/12
103/3
103/6
103/7

Sifko
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121

k.o.
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec

Parcela
121/1
121/18
121/19
121/20
122/2
167/1
175/1
18/1
181/3
194/1
206/1
206/3
206/4
206/5
206/6
206/7
206/8
216/8
217/16
217/19
239/2
242/1
242/2
242/3
242/4
25
263/1
263/3
263/8
276/2
276/4
276/5
284/9
358/2
359/2
366/1
366/3
376/2
385
391
393/3
394
412/1
412/3
430/1
511
52
521
527
542/13
542/4
542/5
542/7
542/8
542/9
543/1
543/2
543/3
543/6

Uradni list Republike Slovenije
Sifko
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122

k.o.
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje

Št.

Parcela
543/7
543/8
545/1
545/2
545/8
545/9
546/1
546/2
546/3
547/1
547/4
551/14
551/2
551/6
551/7
551/8
551/9
73
76
77/1
102/3
102/5
103/14
103/15
103/16
103/22
103/4
103/7
105/7
1053
107
120
151/5
155/4
168/2
187/4
187/5
192/1
196/10
196/13
196/24
198/11
216/3
227/4
228/12
228/14
228/18
228/3
229/1
229/4
230
235
236
266/3
267
268/1
268/2
268/4
268/5

Sifko
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123

k.o.
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
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Parcela
268/6
268/7
272/1
272/10
272/12
272/4
272/5
272/7
272/8
272/9
273/1
273/12
273/2
273/4
273/5
273/6
273/7
273/8
32/1
53/3
55/2
56/9
58/2
59/2
71
79/1
80
89/26
92
10/6
10/8
135/11
135/4
14/1
151/5
157/3
157/5
158/6
159/21
16
160/33
160/9
17/2
236/10
500/2
500/5
501/2
502/1
502/2
503
506/1
506/2
506/3
507
508
509
510
511/1
511/2

2013

Stran

Sifko
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127

2014 /

Št.

17 / 7. 3. 2014

k.o.
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje

Uradni list Republike Slovenije
Parcela
512/1
512/3
512/4
512/6
513/1
513/2
514
516
517
518
519
63/17
63/20
64/11
64/21
83/6
83/8
83/9
84/2
1297/10
1297/11
1297/12
1297/13
1297/14
1297/15
1297/16
1297/17
1297/18
1297/19
1297/20
1297/21
1297/22
1297/23
1297/24
1297/8
1300/10
1300/8
1300/9
1307/10
1307/13
1307/14
1307/15
1307/2
1307/20
1307/21
1307/22
1307/23
1307/24
1307/25
1307/26
1307/27
1307/28
1307/29
1307/3
1307/31
1307/32
1307/33
1307/34
1307/35

Sifko
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2128
2128
2128
2128
2128
2128
2128
2128
2128
2128
2128
2128
2128
2128
2128
2128
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129

k.o.
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica

Parcela
1307/36
1307/37
1307/38
1307/39
1307/4
1307/5
1307/6
1307/7
1307/8
1307/9
239/4
582/10
582/16
1004/1
1004/3
1004/4
1005
1007/1
1007/2
1007/4
2/14
2/15
318/2
367/3
403/10
403/12
403/9
7/2
916/3
111/3
111/7
112/8
127/8
128/1
128/11
128/13
128/15
128/16
128/17
128/18
132/10
132/4
132/9
134/11
134/7
135/1
136/8
137/4
137/8
138/17
147/1
149/1
170/10
170/9
226/3
316/4
468/1
468/17
468/2

Uradni list Republike Slovenije
Sifko
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131

k.o.
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Pševo
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče

Št.

Parcela
468/21
468/22
468/3
468/4
468/5
468/6
468/7
468/8
468/9
95/2
119/4
119/5
120/2
120/3
121/2
586/2
65/2
694/57
696/1
704/2
704/4
706/2
713/1
713/2
713/6
713/7
714/1
714/15
714/16
714/2
714/3
1159/15
1161/2
1162/1
1164/2
1166/22
1170/12
1170/2
1173/16
1174/13
1176/15
1176/25
1178/28
1178/9
1185/5
1185/9
1200/9
1202/3
1227/1
1227/10
1227/11
1227/12
1227/13
1227/14
1227/16
1227/17
1227/18
1227/19
1227/2

Sifko
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131

k.o.
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
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Parcela
1227/20
1227/22
1227/24
1227/31
1227/33
1227/37
1227/4
1227/40
1227/44
1227/5
1227/56
1227/58
1227/59
1227/6
1227/60
1227/62
1227/63
1227/67
1227/68
1227/69
1227/7
1227/78
1227/79
1227/8
1227/82
1227/83
1229
1231/1
1231/11
1231/12
1231/13
1231/7
1231/8
1231/9
1232
1237/1
1237/13
1237/14
1237/2
1250/2
1255/12
1255/2
1255/22
1255/9
1263/15
1263/19
1263/20
1263/21
1263/25
1272/1
1273/1
1279/1
1283/1
1283/4
1283/5
1287/3
1324/1
1324/11
1324/12

2015

Stran

Sifko
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131

2016 /

Št.

17 / 7. 3. 2014

k.o.
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
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Parcela
1324/13
1324/16
1324/18
1324/19
1324/2
1324/20
1324/21
1324/22
1324/23
1324/24
1324/27
1324/28
1324/3
1324/35
1324/37
1324/4
1324/40
1324/42
1324/43
1324/5
1324/50
1324/7
1324/9
164/7
174
240/4
278/1
278/22
284/2
356/2
38/14
5/4
5/5
5/7
522/2
538/2
538/7
563/2
570/12
570/14
571/10
571/4
61/17
849/2
857/2
858/2
860/2
861/2
884/12
884/13
884/16
892/11
893/5
894/2
895/2
896/2
897/2
903/5
915/2

Sifko
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2132
2134
2134
2134
2134
2134
2134
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135

k.o.
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Bitnje
Žabnica
Žabnica
Žabnica
Žabnica
Žabnica
Žabnica
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka

Parcela
924/26
924/44
932/1
939/2
939/3
942/13
989/4
10/2
1451/3
1491/1
1493/1
1494/1
1504/1
1507/2
1577/2
2117/4
2715/34
2795/2
2795/7
2795/8
2810/2
2838/4
2838/5
2838/6
2838/7
2898
2900
327/1
5/1
2916/10
2916/8
3019/12
3025/1
3043/4
3080
106/2
21/2
480
487/3
487/5
497/1
498/12
50/6
501/5
54/6
54/8
562/1
562/2
562/9
563/14
563/27
563/59
563/68
563/74
563/75
564
565/1
565/2
565/3

Uradni list Republike Slovenije
Sifko
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2136

k.o.
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi

Št.

Parcela
566
567
568/1
568/2
569
570
571
573
574
575
577/5
583/22
583/37
583/39
583/40
583/45
583/46
583/47
583/50
583/52
583/53
583/63
583/69
583/72
583/8
613/2
96/7
21/6
571/15
573/1
573/2
573/4
574/3
574/8
575/1
575/2
575/3
576
577/4
577/6
577/8
578
579
580/1
580/2
580/3
580/4
580/5
581
582/2
583
584
585
586
587
588
589
590
591/1

Sifko
2136
2136
2136
2136
2136
2136
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2137
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
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k.o.
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Breg ob Savi
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Jama
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše

Stran

Parcela
592
593/1
599
602/1
602/2
603
1340
1342
1343
1346
1347
1348
1349
502/1
502/2
503/1
503/2
504
505
506
507
508
509/1
509/2
510
511
512
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
566
567
568
217/5
262/2
262/3
262/5
263/1
263/2
264
265
266/1
266/2
266/3
267
268
269
270

2017

Stran

Sifko
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2138
2139
2139
2139
2139
2139
2139
2139
2139
2139
2139
2139
2139
2139
2139
2140
2695
2695
2695
2695
2695
2695
2695
2695
2695
2695
2085
2101
2101
2101
2102
2102
2102
2102
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2103
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2121
2123

2018 /

Št.

17 / 7. 3. 2014

k.o.
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše
Praše
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče
Podreča
Planica
Planica
Planica
Planica
Planica
Planica
Planica
Planica
Planica
Planica
Babni vrt
Rupa
Rupa
Rupa
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Klanec
Čirče
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Parcela
271
272
273
274
275
276
62/4
63/10
101/12
101/6
101/9
104/7
45/3
635/4
77/4
78/2
81/2
82/18
85/3
89/6
91/2
94/2
29/7
361/24
363/4
367/2
368/5
368/6
373/10
373/13
666/3
815/25
815/28
730/12
262/1
321/35
58/3
1115/3
132/2
1800/16
1800/5
710/1
712/1
712/2
716
727/1
729
730
732/1
735/1
1091/14
1091/8
1098/27
1098/28
203/8
239/27
243/13
109/4
148/23

Sifko
2123
2124
2124
2124
2124
2124
2124
2124
2124
2124
2131
2131
2135
2135
2135
2135
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2085
2086
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2087
2088
2088
2088
2088
2088
2089
2090
2090
2097
2097
2097
2097
2098
2098
2098
2098
2098

k.o.
Čirče
Hrastje
Hrastje
Hrastje
Hrastje
Hrastje
Hrastje
Hrastje
Hrastje
Hrastje
Stražišče
Stražišče
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Srednja vas
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Golnik
Goriče
Goriče
Goriče
Goriče
Goriče
Tenetiše
Vojvodin Boršt
Vojvodin Boršt
Okroglo
Okroglo
Okroglo
Okroglo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo

Parcela
148/35
733/32
733/33
733/41
733/42
734/13
734/2
737/5
737/6
751/7
1/2
1227/41
47/4
563/36
583/60
583/61
1010/10
1010/12
1010/6
1012/6
1012/8
257/2
731/2
903/3
903/4
907/4
935/6
945/13
33/5
250/2
250/3
269/21
325/1
325/9
329/8
330/17
330/20
330/21
330/22
330/23
370/1
468
623/2
685/10
685/11
685/5
685/9
201/3
142/14
145/26
182/4
184/3
184/5
290/4
130/2
181/10
182/9
183/1
184/1
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Sifko
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2098
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2101
2102
2102
2102
2102
2102
2103
2103
2103
2103
2105
2105
2105
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120

k.o.
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Struževo
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Rupa
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Kokrica
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Predoslje
Britof
Britof
Britof
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo

Št.

Parcela
185/4
185/7
186/3
186/4
187/4
187/8
197/3
198/4
243
27/2
87/2
1012/4
1257/39
320/1
320/4
320/7
448/6
454/3
460/2
467/2
60
873/2
875/11
875/9
881/9
887/15
930/27
938/42
941/10
941/2
943/4
952/9
960/14
978
58/4
1096/2
14
142/1
317/41
347/11
44/3
61/2
7/8
9
38/1
38/2
38/3
1304/3
1304/5
1304/8
238/13
238/16
238/17
276/5
277/6
350/3
351/8
351/9
369/3

Sifko
2120
2120
2120
2120
2120
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2121
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2122
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123

k.o.
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Primskovo
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Klanec
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Huje
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
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Stran

Parcela
370/3
373/2
375/2
69/7
793/6
103/5
123/11
146/3
207/4
212/5
217/11
217/15
224/3
248/1
267/8
278/10
283/4
327
346/1
351
355/2
357/2
365/2
367/6
370/9
381
413/2
432/3
434/3
435/3
539/3
540/2
547/5
103/8
135/2
136/1
141
143/1
163/1
170/2
173/2
173/3
173/4
198/1
211
213/3
222
228/8
229/2
89/28
111/3
115/4
116/2
147/8
156/23
160/1
160/54
330/4
332/6

2019

Stran

Sifko
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2123
2124
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2127
2128
2128
2128
2129
2129
2129
2129
2129
2129
2130
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2131
2132
2135

2020 /

Št.

17 / 7. 3. 2014

k.o.
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Čirče
Hrastje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Nemilje
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Zg. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Pševo
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Stražišče
Bitnje
Drulovka
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Parcela
332/7
335/4
336/3
364/3
85/3
85/5
85/6
732/19
1297/9
1300/11
1300/12
1300/13
1300/14
1300/15
1300/16
627/4
649/3
649/4
650/2
650/3
654/2
674/2
680/2
681/2
688/2
688/5
688/7
398/8
398/9
666/22
111/14
111/8
129/8
152/2
242/9
316/5
97/3
1200/19
1283/3
236
242/21
278/20
297/9
564/2
565/1
573/14
574/11
588/5
618
660/3
660/4
924/37
932/11
932/19
518/18
104/33

Sifko
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2135
2136
2138
2139
2140

k.o.
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Breg ob Savi
Praše
Mavčiče
Podreča

Parcela
104/56
41/2
563/62
583/32
583/33
583/34
583/56
72/10
72/8
74/21
74/32
74/33
74/38
79/1
79/3
79/6
81/3
554/4
71/4
14/2
134

KRIŽEVCI
559.

Odlok o proračunu Občine Križevci za leto
2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 27/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO, 108/08, 49/09, 38/10, 107/10) ter 15. člena
Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in
74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 24. redni seji dne
27. 2. 2014 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Križevci za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Križevci se ureja način
izvrševanja proračuna Občine Križevci za leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine), upravljanje s prihodki in
odhodki proračuna ter premoženjem.
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Križevci.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna Občine Križevci za leto 2014 se na
ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodkih
od premož.
711 Takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. premož.
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin.
instit.
741 Prejeta sreds. iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za soc.
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim org.
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investic. transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso pror. uporab.
432 Investic. transferi prorač.
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)

70

71

72

74

II.
40

41

42
43

III.
B)
IV.

73

V.

Št.

V EUR
Proračun
leta
5.042.077
2.671.609
2.140.818
2.008.598
96.520
35.700
530.791
296.310
2.500
4.100
500
227.381
130.500

44

VI.
C)
VII.
50
VIII.
55
IX.

0
130.500
2.239.968
570.699
1.669.269
5.602.997
639.196
113.785
16.975
494.036
7.500
6.900
1.248.048
225.000
761.895
86.215
174.938
3.575.063
3.575.063
140.690
83.560
57.130
–560.920

X.
XI.
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAP. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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39.080
39.080
39.080
–600.000
–39.080
560.920
600.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Križevci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
Za izvrševanje poračuna je odgovoren župan. Skrbi, da
se sredstva proračuna delijo med letom enakomerno med vse
uporabnike v okviru doseženih prihodkov. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
a) prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom
b) ostanek sredstev vasi
c) sredstva proračunskega stan. sklada
d) prihodki iz naslova najemnin za gospodarsko javno
infrastrukturo
e) prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih
cest
f) prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega
proračuna in drugih javnih institucij za investicije
g) drugi namenski prihodki sofinancerjev
h) prihodki iz naslova namenskih sredstev iz proračuna
Evropske unije.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren proračunski izdatek, ki v proračunu ni
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izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se
prenesejo v naslednje leto za isti namen.

11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Križevci v skladu z zakonom in
statutom.

5. člen
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. proračunski stanovanjski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini
1.000 EUR.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500 EUR odloča župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. O porabi nad
tem zneskom odloča občinski svet s posebnim odlokom.

12. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva za
rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5 % vseh
prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O
najetju posojila iz tega člena odloča župan.

6. člen
Splošna proračunska rezervacija se oblikuje v višini
5.900 EUR. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s
proračunom.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in
v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu s
predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom
o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po
virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi
tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati
roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni
proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že
opravljenih storitev in nabav.
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina lahko zadolži.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Križevci. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju
Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.
Javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanoviteljica
je občina, se sme zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
O dajanju poroštev določenih v 19. členu Zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
10. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za
izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina,
in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in
dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih
se pokrivajo tako nastali višji stroški.

13. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne
ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko
samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti
izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna s
sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih
in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi med programskimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno
za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov,
ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
14. člen
Med izvrševanjem proračuna se lahko na predlog proračunskega uporabnika odpre nov konto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med
letom izkazalo, da konto ne ustreza ekonomskemu namenu
porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti konto.
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev
posameznega proračunskega uporabnika.
15. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
16. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
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cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.
Št. 032-02-2014/ 24-158
Križevci pri Ljutomeru, dne 27. februarja 2014
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.
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SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
I.
Vlasta Osterc Kuhanec, Križevci 12, 9242 Križevci pri
Ljutomeru – predsednica
Anton Rožman, Stara Nova vas 26, 9242 Križevci pri
Ljutomeru – namestnik predsednice
Nataša Zorko Maučec, Boreci 6, 9242 Križevci pri Ljutomeru – članica
Bojan Lešer, Bučečovci 7b, 9242 Križevci pri Ljutomeru
– namestnik članice
Miran Vaupotič, Lukavci 19, 9242 Križevci pri Ljutomeru
– član
Tilčka Žitnik, Boreci 13, 9242 Križevci pri Ljutomeru –
namestnica člana
Zvonka Antolič, Bučečovci 32, 9242 Križevci pri Ljutomeru – članica
Franc Lupša, Berkovci 16, 9242 Križevci pri Ljutomeru –
namestnik članice.
II.
Občinska volilna komisija se imenuje za štiri leta.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-03/2010-1
Križevci pri Ljutomeru, dne 23. decembra 2010

560.

Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 62/10), 36. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09,
6/12) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS,
št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na
24. redni seji dne 27. 2. 2014 sprejel

SKLEP
1. Občinski svet Občine Križevci daje soglasje k predlogu
cene storitve Pomoč družini na domu, ki jo izvaja Oskrba in
pomoč – Olga Lupša s.p., in sicer:
2. Občinski svet sprejme skupno ceno storitve Pomoč
družini na domu v višini 14,89 EUR.
3. Občinski svet sprejme višjo subvencijo storitve Pomoč
družini na domu tako, da se določi cena za uporabnika v višini
4,10 EUR.
4. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlagane cene se uveljavijo od 1. 3. 2014 dalje.
Št. 032-01-24/2014-150
Križevci pri Ljutomeru, dne 27. februarja 2014
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

561.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah – ZLV
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je
Občinski svet Občine Križevci na 2. redni seji dne 23. 12.
2010 sprejel

Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

LOG - DRAGOMER
562.

Sklep o uskladitvi zneska enkratne denarne
pomoči za novorojence v Občini Log Dragomer

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 33/07) v zvezi s 6. členom Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 90/07, 80/13) je Občinski svet Občine Log
- Dragomer na 22. redni seji dne 26. 2. 2014 sprejel

SKLEP
o uskladitvi zneska enkratne denarne pomoči
za novorojence v Občini Log - Dragomer
1. člen
Znesek enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer v letu 2014 znaša 229,43 EUR.
2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati znesek enkratne denarne pomoči za novorojence, določen s Sklepom o
uskladitvi zneska enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 35/13).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 121-11/2014
Dragomer, dne 26. februarja 2014
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.
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NOVO MESTO
563.

Odvajanje odpadnih voda

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske
lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode ter zbiranja in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov v Mestni občini
Novo mesto

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 7/13) in 5. člena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter občinskih
odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v
Mestni občini Novo mesto je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 26. seji dne 19. 12. 2013 po obravnavi predloga cen
komunalnih storitev sprejel

SKLEP
o potrditvi elaborata in predračunske lastne
cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode ter
zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških
odpadkov v Mestni občini Novo mesto
I.
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter
zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni
občini Novo mesto za leto 2014.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter
zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni
občini Novo mesto za leto 2014.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim
povračilom za leto 2014 za vse uporabnike:
Oskrba s pitno vodo
OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20
faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25
faktor 3
OMREŽNINA priključka DN 40
faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50
faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80
faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100
faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150
faktor 200
Vodarina v m3

Cena Cena v EUR
v EUR z 9,5 % DDV

6,7821

7,4264

20,3463

22,2792

67,8210

74,2640

101,7315

111,3960

339,1050

371,3200

678,2100

742,6400

1.356,4200
0,4770

1.485,2799
0,5223

Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:
Odvajanje odpadnih voda
OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20
faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25
faktor 3

Cena Cena v EUR
v EUR z 9,5 % DDV

6,4462

7,0586

19,3386

21,1758

Cena Cena v EUR
v EUR z 9,5 % DDV

OMREŽNINA priključka DN 40
faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50
faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80
faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100
faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150
faktor 200
Stroški izvajanja storitve v m3

64,4620

70,5859

96,6930

105,8788

322,3100

352,9295

644,6200

705,8589

1.289,2400
0,3713

1.411,7178
0,4066

Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:
Čiščenje odpadnih voda

Cena Cena v EUR
v EUR z 9,5 % DDV

OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20
faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25
faktor 3
OMREŽNINA priključka DN 40
faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50
faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80
faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100
faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150
faktor 200
Stroški izvajanja storitve v m3

3,3515

3,6699

10,0545

11,0097

33,5150

36,6989

50,2725

55,0484

167,5750

183,4946

335,1500

366,9893

670,3000
0,5049

733,9785
0,5529

Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih
in bioloških odpadkov za leto 2014 za vse uporabnike:
Zbiranje in odvoz komunalnih in
bioloških odpadkov
Strošek javne infrastrukture
na kg
Stroški izvajanja storitve na kg
SKUPAJ za kg
Strošek javne infrastrukture
na m3
Stroški izvajanja storitve na m3
SKUPAJ za m3

Cena Cena v EUR
v EUR z 9,5 % DDV
0,0088
0,0714
0,0802

0,0096
0,0782
0,0878

0,6271
5,1008
5,7279

0,6867
5,5854
6,2721

Št. 354-131/2013
Novo mesto, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

564.

Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno
vodo, odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode ter zbiranja in odvoza
komunalnih in bioloških odpadkov
v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 7/13) in 5. člena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih jav-

Uradni list Republike Slovenije

Št.

nih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter občinskih
odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v
Mestni občini Novo mesto je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 26. seji dne 19. 12. 2013 po obravnavi predloga cen
komunalnih storitev sprejel

SKLEP
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških
odpadkov v Mestni občini Novo mesto
I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja
in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini
Novo mesto. Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, cene storitev se uporabljajo s prvim dnem naslednjega
meseca po veljavnosti sklepa.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za vse uporabnike:
Oskrba s pitno vodo
OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20
faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25
faktor 3
OMREŽNINA priključka DN 40
faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50
faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80
faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100
faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150
faktor 200
Vodarina v m3

Cena Cena v EUR
v EUR z 9,5 % DDV

6,7821

7,4264

20,3463

22,2792

67,8210

74,2640

101,7315

111,3960

339,1050

371,3200

678,2100

742,6400

1.356,4200
0,4770

1.485,2799
0,5223

OMREŽNINA na mesec
Omrežnina priključka DN 20
faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25
faktor 3
OMREŽNINA priključka DN 40
faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50
faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80
faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100
faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150
faktor 200
Stroški izvajanja storitve v m3

Čiščenje odpadnih voda

6,4775

17,7465

19,4324

59,1550

64,7747

88,7325

97,1621

295,7750

323,8736

591,5500

647,7473

1.183,1000
0,3713

1.295,4945
0,4066

Razlika do potrjene cene omrežnine se pokriva s presežki
na drugih dejavnostih.

2025

Cena Cena v EUR
v EUR z 9,5 % DDV

OMREŽNINA na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20
faktor 1
OMREŽNINA priključka DN 25
faktor 3
OMREŽNINA priključka DN 40
faktor 10
OMREŽNINA priključka DN 50
faktor 15
OMREŽNINA priključka DN 80
faktor 50
OMREŽNINA priključka DN 100
faktor 100
OMREŽNINA priključka DN 150
faktor 200
Stroški izvajanja storitve v m3

1,5718

1,7211

4,7154

5,1634

15,7180

17,2112

23,5770

25,8168

78,5900

86,0561

157,1800

172,1121

314,3600
0,4063

344,2242
0,4449

Razlika do potrjene cene omrežnine in izvajanja storitve
se pokriva s presežki na drugih dejavnostih.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in
bioloških odpadkov:
Zbiranje in odvoz komunalnih
in bioloških odpadkov
Strošek javne infrastrukture
na kg
Stroški izvajanja storitve na kg
Skupaj za kg
Strošek javne infrastrukture
na m3
Stroški izvajanja storitve na m3
Skupaj za m3

Cena Cena v EUR
v EUR z 9,5 % DDV
0,0088
0,0714
0,0802

0,0096
0,0782
0,0878

0,6271
5,1008
5,7279

0,6867
5,5854
6,2721

Št. 354-131/2013
Novo mesto, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

Cena Cena v EUR
v EUR z 9,5 % DDV

5,9155

Stran

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode
za vse uporabnike:

Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode
za vse uporabnike:
Odvajanje odpadnih voda
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SLOVENSKA BISTRICA
565.

Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi
kulturnih spomenikov lokalnega pomena
za Občino Slovenska Bistrica

Na podlagi določil Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 81/11, 30/11 odl. US, 90/12
in 111/13) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list
RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na
22. redni seji dne 20. 2. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena za Občino
Slovenska Bistrica
1. člen
Z odlokom o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
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se spreminja Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 23/13).
2. člen
V 7. členu se črta spominski objekt: »EŠD: 2930/a, Črešnjevec – rojstni kraj dr. Jožeta Pučnika in Ivana Pučnika –
Pučnikova domačija, parc. št. 11/1, 11/2, obe k.o. Črešnjevec.«
3. člen
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-2/2014-22/5
Slovenska Bistrica, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

SODRAŽICA
566.

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa v Občini Sodražica

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), v zvezi z določili Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in na
podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS,
št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji
dne 20. 2. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Sodražica
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki
jih Občina Sodražica v skladu z določili Zakona o športu in
usmeritvah Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki
za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica ter opredeljuje ostala sredstva
za šport v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v skladu
zakonom,
– imajo sedež v Občini Sodražica in izvajajo dejavnost,
v katero je vključenih najmanj 60 % posameznikov s stalnim
prebivališčem v Občini Sodražica,
– imajo sedež izven Občine Sodražica in izvajajo dejavnost na območju Občine Sodražica, v katero je vključenih
najmanj 80 % posameznikov s stalnim prebivališčem v Občini
Sodražica,
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– kadar izvajajo kakovostni ali vrhunski šport, ki je posebnega pomena za Občino Sodražica, imajo lahko sedež izven
Občine Sodražica in v svojo dejavnost vključujejo posameznike
s stalnim prebivališčem v Občini Sodražica,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter
registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva in klube),
– občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja
športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov
in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa in druge
zahtevane podatke,
– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi
programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih vsebinah, opredeljenih v 4. členu tega pravilnika,
kandidirajo na posameznem razpisu le enkrat.
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju pogojev iz 2. člena tega pravilnika, kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– ostala društva, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
Športna društva in klubi imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa občine.
III. VSEBINE, RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE
TER OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE
SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
4. člen
V skladu s tem pravilnikom se določajo merila za sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:
– interesna športna vzgoja otrok,
– kakovostni šport,
– športna rekreacija,
– športne prireditve,
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje društev in klubov.
Vsebine, ki se bodo sofinancirale v posameznem letu, se
določijo z letnim programom športa občine.
5. člen
V okviru vsebin iz 4. člena tega pravilnika, lahko izvajalci
kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v naslednjem obsegu:
1. Interesna športna vzgoja otrok
Nosilec izpeljave interesnih programov športa predšolskih
in šoloobveznih otrok na lokalni ravni je praviloma osnovna
šola, ki se lahko povezuje z lokalnimi društvi. Na ravni lokalne
skupnosti se izvajajo programi in športne dejavnosti za predšolske in šoloobvezne otroke, in sicer Mali sonček, Zlati sonček,
Krpan, Naučimo se plavati, šolska športna tekmovanja in prireditve ter Hura, prosi čas. Višina sredstev lokalne skupnosti se
določi na podlagi vsebinskega in finančnega načrta interesnih
programov športa otrok, ki ga pripravi šola, ki je praviloma
izvajalec teh programov, lahko pa tudi lokalna društva ali klubi,
ki bodo izvajali te programe.
2. Kakovostni šport
Nosilec izpeljave programov kakovostnega športa na lokalni ravni so praviloma društva in klubi. Izvajalci teh programov morajo biti vključeni v nacionalno panožno športno zvezo.
Sofinancira se programe, ki se izvajajo na območju Občine
Sodražica oziroma za občane Občine Sodražica, programe z
večletno tradicijo (najmanj 5 let delovanja v Občini Sodražica)
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in uspehi na državnem nivoju, programe, organizirane za več
starostnih skupin, vključno s programi kakovostnega športa za
otroke in mladino. Sofinancira se lahko uporaba objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, stroške tekmovanj, ki
se ne pokrivajo na nacionalni ravni.
Merila za razdelitev sredstev:
Od 5 do 10 let delovanja programa na območju
Občine Sodražica
10 let in več delovanja programa na območju
Občine Sodražica
Najmanj ena vrhunska uvrstitev (prva tri mesta)
v preteklih treh letih na državnih prvenstvih
Drugi vidnejši rezultati v preteklem letu – za vsak
rezultat po

10 točk
20 točk
50 točk
5 točk

3. Športna rekreacija starejših
Nosilec oziroma izvajalec izpeljave športne rekreacije na
lokalni ravni so praviloma društva in klubi. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi, v katere se vključujejo starejši občani, ne glede na stopnjo predznanja in fizične pripravljenosti.
Sofinancira se lahko uporaba objekta, strokovni kader, oprema
in športni rekviziti, ki ostanejo v lasti izvajalca, startnina. Prednost pri sofinanciranju imajo programi, namenjeni upokojencem
in osebam po 65. letu starosti.
Merila za razdelitev:
Programi, v katere se vključujejo pretežno
upokojenci oziroma osebe po 65. letu starosti
Ostali programi

50 točk
20 točk

4. Športne prireditve
Nosilec izvajanja športnih prireditev so društva in klubi, ki
organizirajo in izvedejo športne prireditve na območju Občine
Sodražica. Sofinancira se materialne stroške športnih prireditev. Praviloma se sofinancirajo prireditve z večletno tradicijo,
ki so v interesu Občine Sodražica, ostale prireditve pa le ob
pogoju, da ostanejo neizkoriščena finančna sredstva.
Sofinancira se lahko uporaba objekta, strokovni kader
(sodniki), materialni stroški.
Merila za razdelitev:
Množične prireditve v naravi (pohodi, tek,
kolesarjenje …)
Turnirji in druge podobne enodnevne prireditve
Lige in druge podobne večdnevne prireditve

10 točk
15 točk
30 točk

5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Nosilec oziroma prijavitelj je društvo, zavod ali klub, ki
izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika in ki izvaja program,
za katerega se predvideva izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra. Prijavitelj s kandidatom, ki se
bo izobraževal, usposabljal ali izpopolnjeval, sklene pogodbo,
s katero se kandidat zaveže, da bo po končanem usposabljanju še najmanj 3 leta na voljo lokalnim izvajalcem za izvedbo
programa, za katerega se je usposabljal (npr. sodelovanje pri
izvedbi smučarskega tečaja). Nosilec oziroma prijavitelj mora
občini posredovati dokazilo o uspešno opravljenem izobraževanju, usposabljanju oziroma izpopolnjevanju. Na ravni lokalne
skupnosti se sofinancira kotizacija za programe izobraževanja,
usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu
za dosežen naziv ali licenco. Prednost bodo imeli prijavitelji s
kandidati, ki že aktivno delujejo na področju športa v lokalni
skupnosti (kot člani društev, trenerji, tekmovalci …), ki izkažejo
potrebo v lokalni skupnosti po strokovnem kadru na področju,
za katerega se bo kandidat izobraževal, ter brezposelni in
študenti.
Merilo se dopolni tako, da se glasi:
Kandidat je v zadnjih 5 letih vsaj dve leti aktivno
deloval na področju športa (potrdilo nosilca – društva, kluba, zavoda)

30 točk
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Brezposelna oseba oziroma študent
Dokazilo prijavitelja, da je izobraževanje potrebno
za razvoj te športne panoge v občini

2027

40 točk
50 točk

6. Delovanje društev in klubov
Društvom in klubom, katerih osnovno poslanstvo je razvoj
in promocija športa, še posebno športne rekreacije, lahko lokalna skupnost sofinancira stroške za delovanje. Sofinancira se
materialne stroške in stroške objekta. Prednost pri sofinanciranju imajo društva, ki skrbijo za promocijo športa na vasi (izven
Sodražice), društva, ki ponujajo otrokom nove vsebine (borilne
veščine), društva, ki gojijo program plesa za otroke in mladino
in sodelujejo na prireditvah občinskega pomena, društva s
programi, ki imajo dolgoletno tradicijo v Občini Sodražica ter
vključujejo tudi mlade, društva, ki sodelujejo v ligaških tekmovanjih ter za priprave uporabljajo Športno dvorano Sodražica,
društva, ki gojijo več športnih panog, namenjenih najširši množici prebivalstva, društva, ki samostojno upravljajo z objektom,
potrebnim za izvajanje svoje panoge in so na svojem področju
tudi uspešni, dosegajo vidnejše rezultate.
Merila:
Društva in klubi, registrirani za opravljanje športne
dejavnosti, s sedežem izven Sodražice, ki delujejo
na področju promocije športa na vasi in v ta namen
tudi organizirajo prireditve.
Društva in klubi, ki najmanj eno leto že izvajajo programe, s katerimi ponujajo otrokom oziroma mladini
nove (za naše okolje netradicionalne) športne veščine (npr. borilne veščine).
Društva in klubi, ki imajo programe z dolgoletno
tradicijo, namenjene tako mladim kot veteranom,
ki se pretežno izvajajo v Športni dvorani Sodražica
ter katerih člani se vključujejo oziroma organizirajo
ligaška tekmovanja.
Društva in klubi, ki gojijo program plesa za otroke in
mladino in ki so v zadnjih treh letih vsako leto sodelovali s svojimi programi na prireditvah občinskega
pomena.
Društva in klubi, ki gojijo najmanj 5 različnih športnih panog, namenjenih najširši množici prebivalstva, in ki izvedejo najmanj 3 množične športne
prireditve letno.
Društva in klubi, ki za izvajanje svojega programa
samostojno upravljajo z objektom ter s svojimi člani
tekmujejo v svoji panogi tako v občini kot izven nje
ter dosegajo vidnejše rezultate.

20 točk

20 točk

90 točk

110 točk

150 točk

330 točk

IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE
IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
6. člen
Sredstva proračuna Občine Sodražica, namenjena za
izvajanje programa športa, se razdelijo na podlagi javnega
razpisa in letnega programa športa. Javni razpis vsako leto
objavi župan po sprejetju občinskega proračuna in letnega
programa športa. Postopek javnega razpisa vodi komisija za
izvedbo razpisa za šport, ki jo imenuje župan.
Letni program športa sprejme občinski svet. V letni program športa se uvrsti tiste programe, ki so pomembni za lokalno skupnost. Pri tem se upošteva tradicija in posebnost športa
v lokalni skupnosti.
7. člen
Sredstva za izvajanje vsebin tega pravilnika so določena
na osnovi meril, ki določajo maksimalni obseg financiranja. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno
število točk za posamezne vsebine in glede na obseg sredstev
za te vsebine, kot jih določa letni program športa občine. V
primeru, da je višina vseh zaprošenih sredstev za posamezno
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vsebino bistveno višja od predvidenih sredstev te vsebine,
lahko komisija predlaga, da se določi najnižje potrebno število
skupnih točk za to vsebino, ki jih mora prijavitelj doseči, da je
upravičen do razpisanih proračunskih sredstev.
Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj
vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko
nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje. Sredstva za sofinanciranje se izvajalcem nakazujejo na
osnovi predloženih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek
obveznosti izvajalca programa do odobrene višine.
8. člen
Komisija v skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika
ter na podlagi letnega programa športa in razpisnimi pogoji
popolne prijavljene programe ustrezno točkuje ter pripravi
predlog izbora programov in predlog razdelitve razpoložljivih
proračunskih sredstev. V primeru, da za posamezno razpisano vsebino ni bilo prijav oziroma je višina z letnim programom
določenih sredstev presegla višino upravičeno zaprošenih
sredstev prijavitelja za posamezno vsebino, komisija lahko
predlaga prerazporeditev teh sredstev na druge vsebine.
Predlagatelje se o financiranju oziroma sofinanciranju
programov in projektov z odločbo obvesti v roku 8 dni po
sprejeti odločitvi komisije. Zoper odločbo je možno podati
ugovor najkasneje v roku osem dni po prejetju odločbe. O
ugovoru odloča župan.
Z izbranimi izvajalci sklene župan pogodbe o sofinanciranju, v kateri se opredeli izbrana vsebina, višina in namen
sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način
nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
V. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT
IN NAČIN FINANCIRANJA
9. člen
Sredstva, namenjena izvajanju programa športa, se zagotavljajo v posebni proračunski postavki. Na podlagi sklenjenih pogodb se skladno z zahtevki in dokazili sredstva nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov športa.
10. člen
Izvajalci programov morajo občinski upravi najkasneje
do 31. marca naslednjega leta podati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
V primeru, da se na podlagi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, se izvajalcu teh programov neupravičeno pridobljena
sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.
Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja
več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
jih je dolžan vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti
v občinski proračun.
Če izvajalec ne odda celotnega letnega poročila v roku,
se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana
proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti
v občinski proračun.
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13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v
Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 14/08).
Št. 671-1/14
Sodražica, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

567.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl.US:
U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.US: U-I-210/10-10 in
111/13), 2. člena Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) in 6. člena Statuta Občine
Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine
Sodražica na 19. redni seji dne 20. 2. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika za vrednotenje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Sodražica
1. člen
Spremeni se šesta alineja 8. člena tako, da se glasi:
»– odločba direktorja občinske uprave o izbiri programov.«
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 12. člena tako, da se glasi:
»Končni izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev
potrdi direktor občinske uprave z izdajo odločbe.«
3. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»Sprejeta odločba se pošlje vsem prijavljenim na razpis, s
čemer se jih obvesti o izidu razpisa. Zoper to odločbo je možno
podati ugovor najkasneje v roku osem dni od prejete odločbe.
O ugovoru odloča župan.
Predlagatelj kulturnega programa ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov ali poročil, ki se
nanašajo na obravnavo njegove vloge in predloga odločbe o
sofinanciranju.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-2/08
Sodražica, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

11. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in
porabe dodeljenih sredstev opravljajo: komisija, ki je vodila
postopek razpisa, občinska uprava in župan.
VI. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Sodražica

568.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
za vrednotenje ter sofinanciranje drugih
društvenih dejavnosti v Občini Sodražica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15,
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U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10)
in 6. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11)
je Občinski svet Občine Sodražica na 19. redni seji dne 20. 2.
2014 sprejel

Št.

2. člen
V 8. členu se pod točko a) besedilo »do 28. februarja«
nadomesti z besedilom »do 31. marca«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2008
Sodražica, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

ŠKOFLJICA
569.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
v letu 2014

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 in spremembe) in 9. člena Odloka o proračunu
Občine Škofljica za leto 2014 je Občinski svet Občine Škofljica
na 25. seji dne 27. 2. 2014 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
v letu 2014
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo dodatna
finančna sredstva v višini 108.000,00 EUR za odpravo posledic
žledu, nastalih v februarju 2014.
2. člen
O dejanski uporabi bo župan s pisnim poročilom seznanil
občinski svet.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03401-1/2014
Škofljica, dne 27. februarja 2014

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika za vrednotenje
ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti
v Občini Sodražica
1. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska sredstva, ki so v proračunu občine
zagotovljena za posamezno proračunsko leto, se upravičencem dodelijo na osnovi izvedenega postopka javnega
razpisa. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki pripravi in objavi razpis (na oglasni deski in spletni
strani Občine Sodražica), zbira prijave in pripravi predlog
sofinanciranja. Razpisno komisijo imenuje župan. Končni
izbor in predlog delitve razpoložljivih sredstev potrdi direktor občinske uprave z izdajo odločbe. Z odločbo se obvesti
vse prijavljene na razpis o izidu razpisa. Zoper to odločbo
je možno podati pritožbo županu občine najkasneje v roku
osem dni od prejema odločbe. Z izbranimi izvajalci župan
sklene pogodbo.«
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Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

570.

Sklep o razglasitvi nepremičnin za grajeno
javno dobro lokalnega pomena

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni
list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na
25. redni seji dne 27. 2. 2014 sprejel

SKLEP
o razglasitvi nepremičnin za grajeno javno dobro
lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

k.o.
Rudnik
Rudnik
Rudnik
Lanišče
Lanišče
Lanišče
Lanišče
Lanišče
Lanišče
Lanišče
Lanišče
Lanišče
Lanišče
Lanišče
Lanišče
Lanišče
Lanišče
Lanišče
Lanišče
Želimlje
Gradišče

št. parc.
1911/1
1815/9, 1805/5
1843/21
443/1
449/23
755/2
440/1
335/1, 335/2
963/2, 963/4, 956/4
737/352
965/5
2329/1
108/1
940/404
736/16
737/353
750/19
2335/4
449/25
883/2
*51

2. člen
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se v zemljiški
knjigi pri lastniku Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291
Škofljica, matična številka: 5874602000; zaznamuje »grajeno
javno dobro lokalnega pomena«.
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3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03401-1/2014
Škofljica, dne 27. februarja 2014
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

ŽALEC
571.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za gradnjo kmetijskih objektov
na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje
in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo
koritastega silosa Sedminek)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C in 57/13),
3.č člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 43/11, ZKZ-C) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 24. seji dne
20. februarja 2014 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih
zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja
Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek)

Uradni list Republike Slovenije
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2.0
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.3
2.2.4
2.2.5

2.2.6
2.2.7
2.2.8

1.1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za OPPN)
S tem odlokom se na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih
objektov na kmetijskih zemljiščih – hale za obiranje in sušenje
hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek (v nadaljnjem besedilu: tudi OPPN). Izdelalo ga je podjetje Struktura
d.o.o. pod št. U1313.
2. člen
(vsebina OPPN)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
gradnjo zgoraj omenjenih kmetijskih objektov na kmetijskih
zemljiščih v naseljih Podlog in Drešinja vas (v nadaljnjem besedilu: tudi odlok), določa ureditveno območje OPPN, umestitev
načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih rešitev in
pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za
varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve
in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, odstopanja
ter obveznosti investitorjev. OPPN vsebuje:
1.0
1.1
1.2
1.3

Besedilo
Splošne določbe
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve
prostorskih ureditev

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
varovanja, gradnje in priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne
dediščine
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov
ter ohranjanje narave
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
z varstvom pred požarom
Etapnost izvedbe prostorske ureditve
Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN
Prehodne določbe
Končne določbe
Kartografski del
Prikaz stanja v prostorskih aktih
Izsek iz OPN Občine Žalec
Geodetski načrt s prikazom območja urejanja
Prikaz območja urejanja na ortofoto
Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
Urbanistično arhitektonska in krajinska zasnova
Načrt parcelacije in tehnični elementi za zakoličenje
parcel in objektov
Načrt ureditve poteka omrežij gospodarske javne
infrastrukture – zasnova prometne, komunalne,
energetske in komunikacijske infrastrukture ter priključevanje objekta
Prikaz površin grajenega javnega dobra
Prikaz vplivnega območja v času gradnje
Prikaz ukrepov izvajanje dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
z varstvom pred požarom in rešitve in ukrepi za
varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave
Priloge
Izvleček iz hierarhično nadrejenega prostorskega
akta
Prikaz stanja prostora
Strokovne podlage
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
Obrazložitev
Povzetek za javnost

3. člen
(pomen izrazov in okrajšave)
(1) Kratice uporabljene v tem odloku imajo naslednji pomen: OPPN – občinski podrobni prostorski načrt, OPN – občinski prostorski načrt, k.o. – katastrska občina.
(2) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo
naslednji pomen:
– območje urejanja: območje, ki se ureja s tem aktom in
zajema parcele znotraj njegovih meja,
– praviloma – izraz pomeni, da je treba upoštevati določila
odloka vendar, če to iz utemeljenih razlogov ni možno, je treba
odstopanje od določil odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku
za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor,
– zemljišče namenjeno gradnji, je sestavljeno iz ene ali
več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene
površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je predvidena
ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni
izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga na
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dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.
1.2 OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(opis prostorske ureditve)
(1) Območji urejanja z OPPN (v nadaljnjem besedilu tudi
območje urejanja oziroma OU) sta namenjeni kmetijski dejavnosti. Sestavljata ga dve območji urejanja, in sicer OU1 in OU2.
(2) Območje urejanja za gradnjo koritastega silosa OU1
silos Sedminek se nahaja na najboljših kmetijskih zemljiščih
južno od obstoječe kmetije v naselju Podlog. Gradnja silosa
je predvidena na zemljišču, na katerem je obstoječ kozolec
že bil nadomeščen z manjšim silosom, ostala zemljišča pa
se uporabljajo kot sadovnjak. Kmetija Sedminek se ukvarja z
živinorejo in v okviru obstoječih stavbnih zemljišč kmetijskega
gospodarstva nima razpoložljivih površin za širitev in skladiščenje silaže, zato se s tem OPPN zagotavlja pogoje za izgradnjo
koritastega silosa v neposredni bližini kmetije. Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje je izdalo odločbo št. 351-87/2012/4 z dne
9. 8. 2012, da investitor Franc Sedminek, Podlog 33, 3311
Šempeter v Savinjski dolini, izpolnjuje pogoje, da se pobuda
kmetijskega gospodarstva, KMG-MID: 100331362, vključi v
postopek priprave OPPN kmetijskih zemljišč brez spremembe
namenske rabe, kakor to dopušča in zahteva novela Zakona o
kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D, Uradni list RS, št. 58/12).
(3) Območje urejanja za gradnjo hale OU2 hala Gajšek
se nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč, zahodno
od naselja Drešinja vas v okviru kmetijskega gospodarstva in
v naravi predstavlja travnik s kozolcem in njivo. Kmetija Gajšek
je specializirana hmeljarska kmetija, hmeljarstvo pa je glavni
vir dohodka na kmetiji. Obiranja in sušenja hmelja kmetija v
objektih kmetijstva Arja vas, v prihodnosti ne bo več mogla
opravljati, zato se s tem OPPN kmetiji Gajšek zagotavljajo pogoji za izgradnjo lastnih prostorskih zmogljivosti za dejavnost
hmeljarstva. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je izdalo odločbo št. 351-14/2012/4 z dne 31. 1. 2012, da stranka Frančišek
Gajšek, Drešinja vas 45, 3301 Petrovče, izpolnjuje pogoje, da
se pobuda kmetijskega gospodarstva, KMG-MID:1002281766,
vključi v postopek priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe, kakor to dopušča in zahteva
novela Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D, Uradni list RS,
št. 58/12).
5. člen
(obseg in meja območja urejanja)
Območji se nahajata na dveh lokacijah: OU1 silos Sedminek v naselju Podlog v Občini Žalec, OU2 hala Gajšek v
naselju Drešinja vas v Občini Žalec. OU1 silos Sedminek
obsega zemljišča s parcelnimi št. *58, 361 in 362/3, k.o. Zalog
ter je veliko 1.727,30 m2, OU2 hala Gajšek obsega zemljišča
s parcelnimi št. 944/1, 944/2, 1483 in *302, k.o. Levec ter je
veliko 2.688,80 m2.
6. člen
(posegi izven območja urejanja)
Za izvedbe navezav na obstoječo gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro so potrebni posegi na
zemljišča izven območja urejanja, in sicer za:
– navezavo ceste na OU1 silos Sedminek na zemljišču s
parcelno št. 362/4, k.o. Zalog. Posegi izven območja urejanja
so razvidni iz grafičnega načrta 221 – Prikaz vplivov in povezav
s sosednjimi območji ter 224 – Načrt ureditve poteka omrežij
gospodarske javne infrastrukture.
– priključek na elektroenergetsko omrežje na OU2 hala
Gajšek na zemljiščih s parcelnimi št. 1483, 944/2, 945/1, 946/1,
951/2 in 951/1, k.o. Levec.

Št.
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1.3 ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
1.3.1 Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev
s sosednjimi območji
7. člen
(1) Območje urejanja OU1 silos Sedminek bo prometno
podrejeno povezano na lokalno cesto Šempeter–Podlog s parcelno št. 362/4, k.o. Podlog. Dovoz bo priključen na obstoječo
poljsko pot na skrajnem južnem delu zemljišča s parcelno
št. 362/3, k.o. Podlog, izvoz pa na obstoječem priključku na
severnem delu parcele na občinsko cesto. Za potrebe koritastega silosa izgradnja novih infrastrukturnih priključkov ni
predvidena. Območje urejanja se nahaja cca 50,0 m južno od
obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva, ločuje ju le občinska cesta. Na območju urejanja se že nahajajo trije montažni
silosi, ki bodo odstranjeni. V neposredni bližini kmetijskega
gospodarstva ni drugih primerljivih površin z nižjo bonitetno
oceno. Investitor koritasti silos potrebuje za shranjevanje krme
za živino, ki se nahaja v hlevu v neposredni bližini – na kmetijskem gospodarstvu. Lokacija za postavitev koritastega silosa
je za optimalno obratovanje kmetije utemeljena s tehnološkega
in ekonomskega vidika.
(2) Območje urejanja OU2 hala Gajšek bo prometno
podrejeno povezano na javno pot, preko obstoječe dovozne ceste. Halo za obdelavo hmelja je potrebno priključiti na obstoječe
javno energetsko omrežje, ki se nahaja vzhodno neposredno
ob parcelni meji (energetsko omrežje 20 kW). Območje predvidene hale se nahaja na samem kmetijskem gospodarstvu, na
njegovem zahodnem robu. V bližini ni primerljivih nekmetijskih
površin ali kmetijskih površin z nižjo bonitetno oceno.
1.3.2 Opis prostorske ureditve
8. člen
Veljavni prostorski plan Občine Žalec ima na območjih
urejanja OU1 silos Sedminek in OU2 hala Gajšek opredeljeno
kmetijsko zemljišče. Postavitev kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe prostora
dopušča in zahteva novela Zakona o kmetijskih zemljiščih
(ZKZ-D, Uradni list RS, št. 58/12). Na območju urejanja OU1
silos Sedminek je načrtovana gradnja koritastega silosa, na
območju urejanja OU2 hala Gajšek pa gradnja hale za predelavo in skladiščenje hmelja, enostavnih in nezahtevnih objektov
(pomožni infrastrukturni objekti, ki so sestavni del prometne in
komunalne ter energetske ureditve in pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov) ter objektov gospodarske javne infrastrukture
(prometne, komunalne in energetske) opisanih v 14. členu. Na
OU 1 silos Sedminek je predvidena odstranitev treh montažnih
silosov, na OU 2 hala Gajšek pa odstranitev lesene lope.
1.3.3 Lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje
in gradnjo
9. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Območji urejanja sta predvideni za kmetijsko rabo. V
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07, 17/08) so v objektih dopustne spodaj navedene
dejavnosti:
01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, 11.05 Proizvodnja piva, 52.1 Skladiščenje.
10. člen
(vrste gradenj)
Na območju urejanja so dovoljene naslednje vrste posegov v prostor: gradnje novih objektov, rekonstrukcija objektov,
dozidave in nadzidave objektov in odstranitev objektov za
opredeljene potrebe kmetijstva.
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11. člen
(dopustni objekti)

V skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih
državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) je dovoljeno
graditi naslednje nove stavbe in gradbene inženirske objekte
po CC-SI:
– stavbe: Nestanovanjske stavbe: 1271 Nestanovanjske
kmetijske stavbe;
– gradbeni inženirski objekti: Gradbeni inženirski objekti,
21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste,
222 – Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski
vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, 24205 –
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje;
– nezahtevni in enostavni objekti v skladu z Uredbo o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list
RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13).
12. člen
(lega objektov)
(1) Organizacijo stavb na zemljišču namenjenemu gradnji
določa gradbena linija in odmiki od meje sosedne parcele. Prikazani so v grafičnem delu odloka, na karti 2.2.3 Urbanistično
arhitektonska ter krajinska zasnova.
(2) Nove stavbe oziroma objekti naj bodo toliko odmaknjeni od parcelnih meja, da ne bo motena sosednja posest in da je
možno njihovo vzdrževanje ter raba v okviru parcele. Najmanjši
odmiki stavb od parcelnih meja naj bodo:
– vsaj 4,00 m pri nadzemnih delih stavb,
– vkopanih objektov najmanj 1,50 m,
– nezahtevnih in enostavnih objektov vsaj 1,50 m,
– ograje, škarpe in podporne zidove najmanj 0,50 m.
(3) S pisnim soglasjem lastnika predmetnega zemljišča so
lahko ti odmiki tudi manjši.
13. člen
(velikost in oblikovanje objektov OU1 silos Sedminek)
(1) Velikost
OU 1 silos Sedminek sestavljata dva povozna silosa,
skupnih dimenzij 20,00 x 10,50 x 1,5 m in ploščad dimenzij
9,00 x 10,50 m pod katero je manjša jama za zbiranje silažnega
soka na severnem delu ter ploščad dimenzij 9,00 x 10,50 m na
južnem delu silosa.
(2) Oblikovanje objektov
Ureditve naj bodo kot celota oblikovno horizontalni elementi, likovno prostorsko integrirani v dano krajinsko ureditev
roba vasi.
14. člen
(velikost in oblikovanje stavb OU2 hala Gajšek)
(1) Velikost stavbe
– osnovni kubus naj bo izrazito podolgovat (razmerje širina: dolžini najmanj 1:1,5), širine 20,0 x 40,0 m, višine najvišjega
dela do 15,0 metrov,
– sekundarni kubusi se lahko zgradijo kot osnovnemu
kubusu podrejene:
– v skupni površini do 50 % tlorisa osnovnega kubusa,
– v širini največ polovice širine osnovnega kubusa,
– v višini, ki je 1,0 m ali več nižja od kapi osnovnega
kubusa.
(2) Oblikovanje stavb
Oblikovanje novih objektov naj zagotavlja likovno prostorsko homogenost stavbne strukture kot celote in subtilno
razmerje z okoliško občutljivo krajino roba vasi, in sicer z vsaj
naslednjimi elementi:
– z enostavnimi likovnimi formami, ravnimi površinami,
– z enovitimi ploskvami,
– z uporabo izrazito svetlih pastelnih tonov fasade in strehe (vendar ne bele barve), in brez fasadnih poudarkov, fasada
je lahko tudi iz lesa, v naravni barvi in teksturi lesa,
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– z oblikovano ravno streho ali simetrično dvokapnico,
– sekundarni kubusi naj imajo oblikovane ravne strehe.
(3) Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov
Zanje veljajo ista oblikovna merila oblikovanja kot za
sekundarne kubuse glavne stavbe.
15. člen
(pogoji za oblikovanje odprtih in zelenih površin)
Zunanja ureditev naj zagotavlja oblikovano povezavo
stavb in drugih objektov z okoljem. Ograje niso priporočljive,
v cestnem svetu javne ceste jih ni dovoljeno postavljati. Če so
nujne, se območje lahko ogradi z žično ograjo svetlo sive ali
zelene barve, ki ne sme presegati 0,75 m. Tudi žive meje v cestnem svetu javne ceste niso dovoljene. Izven cestnega sveta
na površinah potrebnih za preglednost ceste pa višina rasti
žive meje ne sme presegati 0,75 m. Ozelenitve naj se izvedejo
z avtohtonimi rastlinskimi vrstami, tujerodne naj se uporabljajo
v minimalnem obsegu. Priporočljivo je saditi tudi večja drevesa
avtohtonih drevesnih vrst kot so lipa, gaber … Lastnik zemljišča
je dolžan zelene površine redno vzdrževati.
16. člen
(merila za parcelacije)
Parcelacija je določena na listu 2.2.4 Načrt parcelacije in
tehnični elementi za zakoličenje parcel in objektov. Dopustne
so spremembe parcelacije ob upoštevanju naslednjih meril za
opredelitev eventuelno drugačnih enot:
– usklajena naj bo z namembnostjo in velikostjo stavb
in drugih objektov na parceli, potekom komunalnih vodov in
drugimi fizičnimi omejitvami rabe prostora,
– nove enote naj imajo opredeljene dovoze in dostope,
intervencijske poti, mirujoči promet in odprte površine,
– usklajena naj bo s sanitarno-tehničnimi zahtevami in
požarno varnostnimi predpisi.
17. člen
(priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo)
Objekt na OU 1 silos Sedminek se priključuje na javno cestno omrežje. Objekt na OU2 hala za obiranje in sušenje hmelja
se priključuje na javno cestno in na elektroenergetsko omrežje.
18. člen
(zagotavljanje parkirnih površin)
Obe OU sta funkcionalno vezani na gradbeni enoti domačij, ki sta v neposredni bližini. Zaradi novih ureditev se potrebe
po novih parkirnih površinah ne bodo pojavile, parkiranje pa je
tako za kmetijsko mehanizacijo kot osebna vozila že zagotovljeno na domačijah samih. Zato v območju urejanja z OPPN
nove parkirne površine niso predvidene.
1.4 ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE VAROVANJA, GRADNJE IN PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
19. člen
(splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove
gospodarske javne infrastrukture)
(1) Gradnja gospodarske javne infrastrukture je dopustna
v obeh OU.
(2) Pri posegih na območjih urejanja in posegih izven tega
območja, ki so predvideni s tem odlokom, je treba upoštevati
obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo z
omejitvami v pripadajočih varovalnih pasovih skladno s predpisi. Če se z načrtovanimi gradnjami posega v varovalne pasove
gospodarske javne infrastrukture, se v projektni dokumentaciji
prikaže detajlne tehnične rešitve tangenc oziroma križanj in
prestavitev, ob upoštevanju minimalnih medsebojnih odmikov,
kotov križanj, nivelet cestišča in globine infrastrukturnih vodov
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v skladu s predpisi in usmeritvami upravljavcev ter pridobi
njihova soglasja.
(3) Pred pričetkom zemeljskih del in gradbenih del se
pridobi podatke oziroma ugotovi položaj in globino obstoječe infrastrukture ter pravočasno obvesti upravljavce zaradi
uskladitve posegov, zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite obstoječih infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh
gradbenih delih v njihovi bližini.
(4) Izvedbo različnih vrst gospodarske infrastrukture se
načrtuje usklajeno. Če se med izvedbo ugotovi, da je treba
posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s projektno rešitvijo in soglasjem
upravljavca posameznega omrežja. Če izvajalec del naleti
na obstoječe infrastrukturno omrežje ali opozorilni trak, pa
na to ni bil predhodno opozorjen ali pa pride do morebitnih
poškodb obstoječe infrastrukture, mora delo takoj prekiniti
in obvestiti pristojnega upravljavca ter poškodbe ustrezno
sanirati. Objekti se priključujejo na infrastrukturna omrežja
po pogojih upravljavcev. Trase infrastrukturnih vodov se v
čim večji meri načrtujejo v javnih površinah.
1.4.1 Prometna infrastruktura
20. člen
(pogoji pri posegih v prometno omrežje)
(1) OU 1 silos Sedminek se priključuje na obstoječo
javno pot Šempeter–Podlog, ki določa severno in zahodno
mejo območja urejanja. Projektna dokumentacija se izdela
v skladu s smernicami ter s pogoji in soglasjem Občine Žalec. Odmik koritastega silosa in dovozne ter izvozne ceste
od roba vozišča znaša vsaj 3,0 m. Cestna priključka se
protiprašno utrdita in asfaltirata, tlakujeta ali drugače uredita. Predvidi se začasna prometna ureditev v času gradnje
cestnih priključkov (grafika 225). Investitor in izvajalec del
morata zagotoviti izvajanje del tako, da ne bo ogrožena
varnost prometa na občinski cesti v času gradnje cestnih priključkov. V primeru rekonstrukcije, modernizacije ali drugih
del v zvezi z izboljšanjem stanja občinske ceste, investitor
ni upravičen do nikakršnih odškodnin za nastalo škodo. Za
varnost prometa na občinski cesti in zavarovanje delovišča
v skladu s predpisi o varstvu pri delu je odgovoren investitor. Investitor mora zaradi izvajanja del upoštevati veljavne
predpise s področja prometne infrastrukture. S pogodbo o
izvedbi del se določijo obveznosti in garancije iz naslova zavarovanja delovišča, ki jih mora izpolniti izvajalec del. Zaradi
oviranja prometa na občinski cesti si mora investitor oziroma
izvajalec del za delno zaporo ceste skladno z veljavno zakonodajo pridobiti odločbo Občine Žalec, na osnovi vloge in
elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del.
Prometno signalizacijo zaradi del lahko postavi le izvajalec
rednega vzdrževanja ceste skladno z veljavnimi predpisi na
stroške investitorja oziroma izvajalca del, na podlagi predloženega elaborata. Investitor je odgovoren za tehnično
pravilno in točno izvedbo vseh del ob upoštevanju pogojev
in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi
nastala na cesti ali bi bila povzročena uporabnikom ceste. S
pogodbo o izvedbi del se določijo obveznosti izvajalca del iz
naslova garancije za tehnično pravilno in točno izvedbo del.
Obračunske postavke, vezane na prevoze materialov, naj
vsebujejo strošek obveznega sprotnega čiščenja koles vseh
vozil pred vsakim vključevanjem v promet na občinsko cesto.
(2) Dovoz in dostop do objekta na OU 2 hala Gajšek
sta možna po dovozni makadamski poti, ki se na območje
priključi s severne strani oziroma po dvorišču domačije, ki
se na območje priključi z vzhodne strani. Prometne površine
se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo. Za izvajanje
del v območju lokalnih cest se pridobi soglasje upravljavca.
Gradnja kmetijskega objekta, dovozne poti in utrjenih manipulativnih površin ne sme povzročati onesnaženja občinske
ceste.
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1.4.2 Energetska infrastruktura
21. člen
(električno omrežje)
(1) Napajanje UO 1 silos Sedminek ni predvideno.
(2) Napajanje OU 2 hala Gajšek z električno energijo je
predvideno iz obstoječe transformatorske postaje TP Drešinja
vas Drev. Nizkonapetostni vod se izvede od obstoječe TP do
točke priključitve na parceli – do lokacije priključne omarice. Ta
mora biti prostostoječa in locirana na vedno dostopnem mestu.
(3) Hala za obiranje in sušenje hmelja posega v območje
varovalnega pasu SN nadzemnega elektroenergetskega voda
DV 20kV Levec. Pred pričetkom del naj se obstoječemu SN
nadzemnemu elektroenergetskemu vodu DV 20 kV Levec v
križnih razpetinah med oporiščem št. 12 in oporiščem št. 13, ter
oporiščem št. 13. in oporiščem št. 14 poveča stopnja električne
in mehanske izolacije v skladu s Slovenskim standardom SIST
EN 50423-1:2005 (sl).
(4) Pod vodniki nadzemnega elektroenergetskega voda in
v bližini stojnih mest nadzemnega elektroenergetskega voda ni
dopustno deponiranje materiala in zasaditev drevja. Izkopavanja in zemeljska dela s katerimi se lahko ogrozi stabilnost tal v
bližini oporišč, bližje od 2 m niso dopustna.
(5) Ob vzhodnem robu območja urejanja se za potrebe Elektro Celje d.d. predvidi zaščitne cevi (3 cevi mapitel,
fi 110 mm in PHD 2 x fi 50 mm).
(6) Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav se
upošteva veljavne varnostne in tehnične predpise.
(7) Napajanje hale za obiranje in sušenje hmelja se zagotavlja iz nizkonapetostnih zbiralnic obstoječe transformatorske
postaje TP Drešinja vas Drev. Pred priključitvijo objekta na
distribucijsko omrežje Elektro Celje d.d. izvede preureditev
nizkonapetostne zbiralnice ter zamenja obstoječi transformator
nazivne moči 160 kVA, glede na predvideno priključno moč
objekta – 30 kW in obstoječe obremenitve na TP tako, da bo
znašala njena nazivna moč 250 kVA.
(8) V fazi načrtovanja in pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za predvidena objekta si morajo investitorji pridobiti od
Elektra Celje d.d. projektne pogoje in soglasja k projektnim
rešitvam. Osnovo za nadaljnje načrtovanje predstavljajo izdelane strokovne podlage in idejne rešitve napajanja z električno
energijo območja OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na
kmetijskih zemljiščih, št. U1313-SP.
22. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje objektov ni predvideno. Glavni energetski vir
za ogrevanje za sušenje hmelja je lesna biomasa, možna je
uporaba plina ali kurilnega olja.
1.4.3 Komunikacijska infrastruktura
23. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
V nobenem od OU ni glavnih telekomunikacijskih vodov.
Priključevanje objektov na javno telekomunikacijsko omrežje
ni predvideno.
1.4.4 Okoljska infrastruktura
24. člen
(vodovodno omrežje)
Priključevanje objektov na vodovodno omrežje ni predvideno.
25. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Priključevanje objektov na kanalizacijsko omrežje ni
predvideno.
(2) V OU 1 silos Sedminek se silažni sok, ki nastaja v času
fermentacije, zbira v vodonepropustni zbirni jami pod ploščadjo
in se po potrebi prečrpa v obstoječo jamo za gnojevko.
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(3) Padavinske vode s streh OU 2 hala Gajšek se spelje
preko peskolovov v novozgrajeno kapnico (voda pa se porabi
kot sanitarna voda, za zalivanje itd.) ali se vodijo v ponikovalnico.
(4) Površine vozišč, parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev morajo biti utrjene in urejene tako, da bodo
nepropustne za vodo in naftne derivate. Ograjene naj bodo
z betonskimi robniki, opremljene z muldami in nagnjene proti
iztokom. Zberejo naj se v kanalizacijah, očistijo preko standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2) in zatem ponikujejo
v ponikovalnicah. Grafični prikaz odvodnjavanja je na karti
225 Načrt ureditve poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture – zasnova prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter priključevanje objekta.
26. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Med gradnjo in v času obratovanja načrtovanih objektov se upošteva veljavne predpise s področja ravnanja z odpadki na splošno in s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih. V času gradnje se izvede ločeno zbiranje
gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne
uporabe posameznih frakcij. Odpadke se oddaja pooblaščeni
organizaciji, začasno pa se jih lahko hrani na za ta namen
urejeni deponiji s predhodno določeno lokacijo. Z neuporabnimi
ter morebiti nevarnimi odpadki se ravna v skladu s predpisi o
ravnanju z (nevarnimi) odpadki. Odlaganje odpadnega gradbenega in izkopanega materiala ni dovoljeno na občutljiva
območja (npr. na brežine, kjer lahko pride do zdrsa ali erozije).
(2) Vsi objekti morajo biti vključeni v sistem zbiranja,
odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov, ki se izvaja z gospodarsko javno službo v Občini Žalec. Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene
posode, katerih tip, barvo, velikost/prostornino in število določi
izvajalec javne službe. Odjemna mesta morajo povzročiteljem
omogočati neovirano odlaganje odpadkov, tudi za ločeno zbiranje, hkrati pa morajo biti dostopna posebnim vozilom za odvoz
odpadkov na komunalno deponijo. Za predvidene objekte,
kapacitete in načine rabe bodo nastajale zanemarljive količine
dodatnih odpadkov (od eventuelnega gnitja surovin, čiščenja
ipd.) in se pretežno uporabljajo kot gnoj za gnojenje polj. Vse
druge vrste komunalnih odpadkov pa naj se zbirajo na ustaljen
način na obstoječih kmetijah, ki sta v neposredni bližini.
1.5 REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
27. člen
(1) Znotraj območja urejanja ni objektov ali območij varstva kulturne dediščine. V primeru odkritja kulturne dediščine
– arheoloških ostalin se o tem obvesti strokovne službe. Ob
vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki
varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje,
da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni
osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
1.6 REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
28. člen
(splošni pogoji)
(1) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju
objektov in ureditev, ob rekonstrukcijah ter pri izvajanju dejavnosti in programov na območju urejanja ne smejo biti povzroče-
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ne čezmerne obremenitve okolja oziroma presežene dovoljene
mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevati je potrebno veljavne
predpise in normative s področja varstva okolja, naravnih virov
in ohranjanja narave. Pri organizaciji gradbišča je na podlagi
veljavnih predpisov potrebno upoštevati predpise s področja
ravnanja z odpadki pri izvajanju gradbenih del na gradbišču ter
zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na
gradbišču z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisij
delcev, ki pri tem nastajajo.
(2) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene začasne in pomožne objekte ter
odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti
oziroma vzpostaviti prvotno stanje.
29. člen
(varstvo pred prekomernim hrupom)
Za območje urejanja veljajo merila IV. stopnje varstva
pred hrupom, kot jih določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09,
62/10). V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne
smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so določene
za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora
v predpisih glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.
Na mestih, kjer se gradbišče najbolj približa stanovanjskim
stavbam, se izvajanje hrupnih operacij omeji na najmanjšo
možno mero. V primeru ugotovitve preseganja emisij hrupa se
izvedejo ustrezni ukrepi varstva pred hrupom.
30. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)
(1) Obremenitev zunanjega zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij po predpisih o mejnih vrednostih kakovosti
zunanjega zraka.
(2) Zavezanec za izvajanje ukrepov v času gradnje je
izvajalec gradbenih del, ki mora zagotoviti, da na območjih v
okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih
usedlin v zraku. V ta namen je med gradnjo treba preprečevati
prašenje z odkritih delov gradbišča z rednim vlaženjem odkritih
površin ob suhem in vetrovnem vremenu ter nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi na način, da se prekriva sipke tovore pri transportu
z območja gradbišča na javne prometne površine.
31. člen
(varstvo pred onesnaženjem voda)
Onesnažene padavinske vode se očistijo preko peskolovov in lovilcev olj v skladu z določili 24. člena tega odloka.
32. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Nov poseg v okolje ter rekonstrukcija objekta ali naprave,
ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme povzročiti čezmerne obremenitve, pri čemer je potrebno upoštevati predpise,
ki se nanašajo na elektromagnetno sevanje v naravnem in
življenjskem okolju.
33. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)
Načrtovani objekti skladno z ostalimi določili odloka ne
smejo presegati višine ob upoštevanju največje dovoljene kote
najvišje točke strehe, in sicer 273 m nadmorske višine v OU1
silos Sedminek in 264 m nadmorske višine v OU2 hala Gajšek,
pri čemer višinsko ne bodo izstopale iz okolice. Urejanje okolice
stavb naj bo čim bolj sonaravno. Pri urejanju okolice objektov
je potrebno upoštevati tudi geološke in hidrološke značilnosti
terena. Pri zasaditvi in zatravitvi površin na območju urejanja
se upošteva krajinske značilnosti (npr. naklon terena, padec
senc, bližino stavb in poti) ter uporabi avtohtono vegetacijo. Po
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končani gradnji se sanira morebitne poškodbe, nastale zaradi
gradnje na okoliški drevesni in grmovni vegetaciji ter na poteh
in začasnih gradbenih površinah.
34. člen
(varstvo plodne zemlje in tal)
(1) Zemeljska in gradbena dela naj se s časovnega in
tehničnega vidika izvajajo tako, da bodo čim manj prizadete
okoliške površine ter da se omeji poškodbe tal na najmanjšo možno mero (npr. ob razpiranju gradbene jame). Tla pod
delovnimi stroji se ustrezno utrdijo in zaščitijo. Organizacija
gradbišča mora obsegati čim manjše površine. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine
in površine, na katerih so tla manj kakovostna. Izkopane plasti
tal se deponira ločeno glede na njihovo sestavo in tako, da ne
pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kakovostnim
materialom. Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi
območja oziroma sanaciji gradbišča (humusiranje brežin itd.)
ali se jo odpelje na za to določeno deponijo.
(2) Na obeh ureditvenih enotah se predvidi lovilec olj
preko katerega se vodijo odpadne meteorne vode s prometnih
površin.
35. člen
(ohranjanje narave)
Na območju urejanja in v ožjem vplivnem območju ni
evidentiranih naravnih vrednot ali zavarovanih območij. Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki se bodo pojavile na degradiranih
površinah zaradi gradnje ipd., je potrebno odstranjevati med
posegi in še vsaj 3 leta po končanih gradbenih delih, dokler
se ne vzpostavi sklenjena vegetacija. Če investitor oziroma
izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto, naj o najdbi
čim prej obvesti pristojno enoto Zavoda RS za varstvo narave.
1.7 REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
36. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Izvirov ali prisotnosti talne vode na območju urejanja ni.
Temeljenje objektov ter izvajanje vkopov in izkopov mora potekati pod strokovnim geomehanskim izvorom. Za zagotavljanje
varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami se upošteva
določila predpisov glede varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
37. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Za zagotavljanje požarne varnosti ter mehanske odpornosti in stabilnosti objektov se upošteva določila predpisov
o požarni varnosti objektov in ostale predpise, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov ter naprav, njihovo rabo
in vzdrževanje. Ob načrtovanih objektih na območju urejanja
morajo biti zagotovljene ustrezne prometne in delovne površine
za intervencijska vozila v primeru požara. Odmiki med objekti
oziroma požarna ločitev objektov mora ustrezati požarnovarstvenim predpisom, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenje ognja ob požaru. Za omejitev hitrega širjenja
požara po objektu morajo biti uporabljeni ustrezni gradbeni
materiali oziroma proizvodi. Ob požaru morajo biti zagotovljeni
vsi ukrepi za varen umik, omejeno mora biti ogrožanje uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov.
(2) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne vernosti, kadar je to zahtevano s predpisi
o študiji požarne varnosti oziroma iz zasnove požarne varnosti.
Študija oziroma zasnova požarne varnosti je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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38. člen
(varstvo pred potresom)
(1) Načrtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani
za 0,15 g projektnega pospeška tal, ki velja na tem območju
za trdna tla. Pri projektiranju potresnoodpornih konstrukcij se
upošteva karto Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal in določila Slovenskega standarda SIST EN 1998-1
Evrokod 8 ter Nacionalnega dodatka k SIST EN 1998-1.
(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se
upošteva tudi določila predpisov glede mehanske odpornosti in
stabilnosti objektov ter določila ostalih predpisov glede varstva
pred potresom.
1.8 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
39. člen
Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah se
lahko izvaja neodvisno od urejanja druge ureditvene enote.
Etape oziroma faze se lahko izvajajo posamezno ali skupaj,
vedno pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkcionalne celote. Podrobnejša opredelitev poteka gradnje in
etapnosti se določi v projektni dokumentaciji.
1.9 VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE
ZA IZVAJANJE OPPN
40. člen
(dopustna odstopanja)
Znotraj območja urejanja so poleg navedenih odstopanj
dopustna tudi naslednja odstopanja:
– dopustna je postopna izvedba, tudi drugačna zakoličba
ali parcelacija s tem odlokom načrtovanih prostorskih ureditev,
vendar v zaključenih funkcionalnih celotah in v primeru, da gre
za izboljšanje funkcionalne zasnove stavb oziroma območja
ali ugotovljene naravne omejitve (ob upoštevanju geoloških in
hidroloških značilnosti),
– odstopanja od predvidene lege objektov v OU2 hala
Gajšek, pri čemer odmik od elektroenergetskega voda znaša
10,0 m,
– odstopanja od tlorisne velikosti objektov do +30 %, pri
čemer je potrebno upoštevati obvezne odmike (npr. od javnih
cest ipd.); objekti pa so lahko tudi manjši od opredeljenih,
– odstopanja od določitve dovozov, dostopov in vhodov
na gradbeno parcelo oziroma v stavbe, če gre za namen izboljšanja funkcionalne zasnove enote,
– gradnja objektov na območju urejanja brez predhodno
izvedene parcelacije v primeru, da se zakoličba objekta izvede
po pogojih tega odloka, da se s postavitvijo tega objekta ne
ruši koncepta pozidave, da obstaja prometna, komunalna in
energetska infrastruktura za obratovanje tega objekta oziroma
bo le-ta zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po
pogojih tega odloka,
– odstopanje od pogojev za gradnjo gospodarske javne
infrastrukture, določenih v tem odloku je mogoče tudi v primeru,
da se v fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo
za to pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč,
ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali zaradi
drugih utemeljenih razlogov,
– odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi
in morajo z njimi soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci
urejanja prostora, v katerih delovno področje predmetno odstopanje spada.
41. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Investitorji so dolžni poleg načrtovanih prostorskih
ureditev znotraj posameznih območij urejanja oziroma faz izgradnje sočasno izvesti tudi vso pripadajočo gospodarsko in-
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frastrukturo (po pogojih upravljavcev in skladno z 19. členom
tega odloka), ki bo omogočila funkcioniranje takega območja.
(2) Investitorji krijejo stroške prestavitve, zaščite ali novogradnje infrastrukturnih vodov znotraj oziroma izven območja
urejanja, če je to potrebno za izvedbo z OPPN načrtovanih
ureditev oziroma je njena posledica.
(3) Investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v
prostor pristojnim službam s področja gospodarske javne infrastrukture ter s področja zaščite in reševanja, varstva okolja in
naravnih virov omogočiti spremljanje stanja na terenu oziroma
opravljanje strokovnega nadzora v času izvajanja zemeljskih
in gradbenih del.
1.10 PREHODNE DOLOČBE
42. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju ohranja
sedanja raba prostora.
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»(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se pri
oddaji zemljišča v zakup za dejavnost vrtičkarstva, zemljišče
lahko razdeli na več delov, ki se oddajo v zakup različnim uporabnikom, skladno z merili, določenimi v objavi.«
2. člen
Za prvim odstavkom 22. člena se doda drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, letna zakupnina za posamezni del zemljišča, ki se odda za dejavnost
vrtičkarstva, ne more biti nižja kot 20 €.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-0054/2011
Žalec, dne 20. februarja 2014

43. člen
Za dostope na območja izvajanja del se uporablja, če je
to le mogoče, obstoječe poti in ceste.
44. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
(1) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev se lahko OPPN ali njegovi funkcionalno zaključeni deli razveljavijo ter hkrati nadomestijo z
določili OPN.
(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ureditve evidentirati v zemljiškem katastru gospodarske javne
infrastrukture ter opredeliti območje varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture za potrebe prikaza stanja prostora
v prostorskem informacijskem sistemu.
1.11 KONČNE DOLOČBE
45. člen
Tiskana in elektronska oblika OPPN sta stalno na vpogled
na Občini Žalec.
46. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/0001/2012-3
Žalec, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

572.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju
zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 20. februarja 2014 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč
v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
1. člen
V Pravilniku o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v
najem (zakup) (Uradni list RS, št. 52/11) se za prvim odstavkom
7. člena doda drugi odstavek, ki se glasi:

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

573.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
za vrednotenje programov na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 20. člena Statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec
na 24. redni seji dne 20. februarja 2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika za vrednotenje
programov na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje programov na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 45/04, 16/05) se 6. člen
spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žalec oziroma delujejo na
njenem območju,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti
imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Žalec, njihovi
člani pa morajo biti tudi občani Občine Žalec (najmanj 10 %
vsega registriranega članstva),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila
o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.«
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se na koncu pete alineje
pika ».« nadomesti z vejico »,« ter doda nova šesta alineja,
ki se glasi:
»– društva, ki izvajajo projekt »Starejši za starejše« v
skladu s Pravilnikom o izvajanju programa Starejši za starejše
– vključevanje starejših v aktivnosti pomoči starejšim, ki živijo
v lastnih gospodinjstvih (ZDUS, 24. 10. 2012).«
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3. člen
V 15. členu pravilnika se tabela nadomesti z novo tabelo,
in sicer:
A. Program dela za tekoče leto
B. Število članov:
– do 50 članov
– 50 do 100 članov
– nad 100 članov
C. Društva s sedežem v Občini Žalec
D. Organizacija predavanja za svoje člane na
območju Občine Žalec
E. Organizacija predavanja za širše okolje na
območju Občine Žalec
F. Strokovni izlet, ekskurzija
G. Organiziranje prireditve v Občini Žalec
H. Izdaja glasila, biltena
I. Projekt »Starejši za starejše«

10 točk
5 točk
10 točk
15 točk
50 točk
5 točk
10 točk
5 točk
10 točk
5 točk
80 točk

4. člen
Vsi ostali členi Pravilnika za vrednotenje programov na
področju socialno-humanitarnih dejavnosti ostanejo nespremenjeni.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-01-0006/2014
Žalec, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

574.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra
v lasti Občine Žalec

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 –
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06
Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/098, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr., 20/11 Odl. US:
U-I-165/09-34), 3. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS,
št. 33/06 – UPB1, 33/06 Odl. US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08
– ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1) in 20. člena
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet
Občine Žalec na 24. redni seji dne 20. februarja 2013 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Žalec
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti
Občine Žalec pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo
občinsko cesto:
1. parc. št. 1447/27 k.o. Levec (ID znak 1000-1447/27-0)
2. parc. št. 1770/0 k.o. Gotovlje (ID znak 997-1770/0-0)
3. parc. št. 1683/15 in 1683/16 k.o. Studence (ID znak
978-1683/15-0 in 978-1683/16-0).
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno
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odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti
občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih
nepremičninah zaznamuje status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena v lasti Občine Žalec, Ul. Savinjske čete 5,
Žalec, matična številka: 5881544.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-01-0001/2014
Žalec, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

575.

Letni program športa v Občini Žalec
za leto 2014

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 72/02, 110/02 in 15/03), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in
24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 z dne
5. 4. 2013) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne
20. februarja 2014 sprejel

LETNI PROGRAM
športa v Občini Žalec za leto 2014
(1) UVOD
Z letnim programom športa v Občini Žalec za leto 2014
se določijo vsebine športnih programov, obseg in vrsta športnih
dejavnosti in višina proračunskih sredstev za sofinanciranje
posameznih športnih vsebin. Vodilo pri načrtovanju letnega
programa športa so določila Nacionalnega programa športa in
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Žalec (v
nadaljevanju: Pravilnik).
Z javnim razpisom je omogočena prijava programov vsem
zainteresiranih izvajalcev športnih programov. Prispele vloge
bo komisija za šport, ki jo imenuje župan, ovrednoti, na podlagi
Pravilnika. Z vsemi izbranimi izvajalci športnih programov bo
sklenjena pogodba o sofinanciranju programov.
Izhodišča in cilji ob pripravi letnega programa športa so:
– Vsem občanom omogočiti dostopnost športnih površin in jih spodbuditi k vključitvi v različne programe športa in
rekreacije.
– S sofinanciranjem interesnih programov in programov
za mlade, spodbujati aktiven način preživljanja prostega časa.
– V sodelovanju z društvi in osnovnimi šolami zagotoviti
dostopnost športnih programov vsem občanom.
– S sofinanciranjem programov kakovostnega in vrhunskega športa ustvariti pogoje za uspešen razvoj vrhunskih
športnic in športnikov.
– Z organizacijo različnih športnih prireditev približati šport
ljudem in povečati število športno aktivnih občanov.
(2) VIŠINA SREDSTEV TER VRSTA DEJAVNOSTI
Za programe športa se zagotovijo sredstva v višini
255.460,00 €, od tega 26.250,00 € za investicije v športno
infrastrukturo in 229.210,00 € za dejavnosti izvajalcev letnega
programa športa.
1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa, zagotavlja se 24.370 €
A. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček, Ciciban planinec in 60-urni programi)
– Za program Zlati sonček se zagotovi propagandno gradivo (diplome, knjižice, medalje in priročniki)
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– Za program »Ciciban planinec« se sofinancira strokovni
kader in objekt
– Za druge programe se sofinancira strokovni kader in
objekt za največ 60 ur na skupino, ki vključuje od 12 do
20 otrok.
B. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Mladi planinec in drugi 80-urni
programi)
– Za programa Zlati sonček in Krpan se zagotovi propagandno gradivo (diplome, knjižice, medalje in priročniki)
– Za program »Naučimo se plavati« se sofinancira strokovni kader in objekt
– Za programa Mladi planinec in druge programe se sofinancira strokovni kader, propagandno gradivo in objekt.
– Za šolska športna tekmovanja se zagotovi objekt, poleg
tega pa se sofinancira še:
– Do medobčinskega nivoja: medalje in pokali in sodniški stroški
– Od vključno področnega nivoja dalje: prijavnina in
prevoz za eno ekipo, obrok hrane, ter sodniški in stroški medalj
in pokalov, če je tekmovanje organizirano v Občini Žalec.
C. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Za te programe se sofinancira strokovni kader in objekt,
predvsem za programe prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi iger z žogo in drugi podobni do 80-urni
programi.
D. Interesna športna dejavnost študentov
Zagotovi se najem objekta in strokovni kader do 80-urni
program.
2. Kakovostni šport (v društvih), zagotavlja se 100.500 €
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi Pravilnika in zajema strokovni kader ter najem športnega objekta. Sofinancirali se bodo programi, v katerih tekmujejo
registrirani športniki v tekmovanjih pod okriljem nacionalne
panožne zveze.
3. Vrhunski šport in uspešni nastopi športnikov – zagotavlja se 31.460 €
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov,
ki imajo status mednarodnega svetovnega ali perspektivnega
razreda. V letu 2014 se bo sofinancirana udeležba športnikov
Občine Žalec na mednarodnih športnih prireditvah v skladu s
Pravilnikov do največ 9.000 €. Razlika sredstev se zagotavlja za
financiranja programov športnih društev v skladu s pravilnikom.
4. Delovanje športnih društev, zagotavlja se 10.500 €
Sofinanciranje je namenjeno za delovanje športnih društev, za izobraževanje strokovnih delavcev in za sofinanciranje
osnovnih materialnih stroškov. Za zvezo športnih društev se
namenijo sredstva za zavarovanje odgovornosti trenerjev.
5. Športne prireditve, programi za mladino in šport
invalidov, zagotavlja se 62.380 €
Občina Žalec bo sofinancirala športne prireditve, ki so v
organizaciji ZKŠT Žalec ali športnih društev v skladu s Pravilni-

kom. Sofinancirajo se prireditve, ki se v celoti ali delno odvijajo
na območju Občine Žalec in so dostopne vsem. Višina sofinanciranja je odvisna od nivoja prireditve (občinska, medobčinska,
državna, mednarodna, jubilejna) in množičnosti.
Sredstva programov za mladino so namenjena različnim
počitniškim aktivnostim, predvsem plavalnim izletom in interesnim programom.
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih
sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in
tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
6. Investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje
športnih objektov, zagotavlja se 26.250 €
Za tekoče vzdrževanje je namenjenih 19.750 €. Ta sredstva so namenjena za vzdrževanje športnega centra Žalec,
drugih športnih igrišč in objektov.
Za investicije drugih športnih objektov je namenjenih
6.500 €.
(3) VELJAVNOST IN UPORABA LETNEGA PROGRAMA
ŠPORTA
Letni program športa v Občini Žalec začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2014.
Št. 650-01-0002/2014
Žalec, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

576.

Dopolnitev letnega načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Žalec
za leto 2014

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji
dne 20. februarja 2014 sprejel

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Žalec za leto 2014
1. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2014 se v prilogi 2 v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:

Stavbe in deli stavb
Zap. št.

Naslov

ID oznaka

Kvadratura

2

Ulica heroja Staneta 1B (s pripadajočim
zemljiščem)

2790192

849 m2

Posplošena tržna oziroma orientacijska
vrednost nepremičnine
cca 160.000,00 €

Stavbna zemljišča
Zap. št.
18

Samoupravna lokalna
skupnost
Občina Žalec

Katastrska občina
in šifra katastrske občine
997 – Gotovlje

Parcelna
številka
197/2

Kvadratura Posplošena tržna oziroma
orientacijska vrednost nepremičnine
cca 60.000,00 €
1.382 m2

Dopolnitve načrta začnejo veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0042/2013
465-02-0043/2013
Žalec, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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Št.

POPRAVKI
577.

Popravek Odloka o ustanovitvi Zavoda
Prijetno domače za kulturo, turizem,
promocijo, informiranje in upravljanje
Jurčičeve domačije

POPRAVEK
Odloka o ustanovitvi Zavoda Prijetno domače
za kulturo, turizem, promocijo, informiranje
in upravljanje Jurčičeve domačije

2. člen
Datum na zadnji strani odloka se pravilno glasi: »Ivančna
Gorica, dne 20. novembra 2013«.
Št. 007-0011/2013-2
Ivančna Gorica, dne 24. februarja 2014

Št. 032-0012/2007
Slovenske Konjice, dne 3. marca 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

PREKLICI
579.

Preklic objave Javnega naznanila o javni
razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega
osnutka občinskega prostorskega načrta
(OPN) in okoljskega poročila (OP)

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02)

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

PREKLICUJEM

Popravek Odloka o sprejetju lokacijskega
načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II

V Odloku o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna
cona Pod goro II objavljenem v Uradnem listu RS, št. 62/07, z
dne 12. 7. 2007 je bila ugotovljena redakcijska napaka, ki jo je
potrebno uskladiti z grafično prilogo, ki je sestavni del odloka, zato
na podlagi 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni
list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) dajem

objavo Javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta
(OPN) in okoljskega poročila (OP), ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 14/14, dne 21. 2. 2014.
Št. 413-00183/2008-007
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 5. marca 2014
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

VSEBINA

541.
542.

543.
544.

545.
546.

2039

V Odloku o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II (Uradni list RS, št. 62/07), se besedilo
zadnjega stavka predzadnjega odstavka druge alineje – stanovanjsko-poslovni objekti 6. člena pravilno glasi: »Možna je
nadomestna gradnja poslovno stanovanjskega objekta tlorisnih
in višinskih gabaritov prilagojenih okoliški enodružinski stanovanjski gradnji (cca 12 m x 10 m).«

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Zavoda Prijetno domače za kulturo,
turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 98/13 z dne 29. 11. 2013 se
v preambuli odloka v zadnjem stavku spremeni številka in datum
seje, tako da se pravilno glasi: »30. redni seji dne 20. 11. 2013«.

538.
539.
540.

Stran

POPRAVEK
Odloka o sprejetju lokacijskega načrta
Podjetniško obrtna cona Pod goro II

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem

578.
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Energetski zakon (EZ-1)
Zakon o zdravilih (ZZdr-2)
Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med
30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gozdovih (ZG-E)
Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-D)

1787
1894
1944
1948
1952

VLADA

Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe
(EU) o državljanski pobudi

1953
1976

MINISTRSTVA

Pravilnik o sejnini in povračilu potnih stroškov članom disciplinskih komisij prve in druge stopnje
Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije

1976
1977

Stran
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Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v
Republiki Sloveniji za leto 2014

USTAVNO SODIŠČE

Sklep o ustavitvi postopka

Uradni list Republike Slovenije
1981
1981

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o razrešitvi in imenovanju v 5. okrajni volilni
komisiji I. volilne enote

1981

OBČINE
550.
551.

552.
553.
554.
555.

556.

Odlok o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin
na območju Občine Grad
Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoči družini na domu za leto 2014

Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2014
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

564.

565.

566.
567.

1982
1985

572.
573.
574.

1985
1992
2000
2000

KRANJ

559.
560.
561.

563.

570.

IVANČNA GORICA

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju
Občine Ivančna Gorica
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Ivančna Gorica
Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti
iz Občine Ivančna Gorica v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 519/7, k.o. 1815 – Draga

558.

562.

569.

571.

GRAD

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v
Mestni občini Kranj
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

557.

568.

KRIŽEVCI

2000
2001
2005
2020
2023
2023

2023

NOVO MESTO

Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne
cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v
Mestni občini Novo mesto
Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo,
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Mestni občini Novo mesto

2024

2024

SLOVENSKA BISTRICA

Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica

2025

SODRAŽICA

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica
Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Sodražica

577.
578.

LOG - DRAGOMER

Sklep o uskladitvi zneska enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer

575.
576.

2026
2028

579.

Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje
ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v
Občini Sodražica

2028

ŠKOFLJICA

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v
letu 2014
Sklep o razglasitvi nepremičnin za grajeno javno
dobro lokalnega pomena

2029
2029

ŽALEC

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih
zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek)
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup)
Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje
programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine
Žalec
Letni program športa v Občini Žalec za leto 2014
Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2014

2030
2036
2036
2037
2037
2038

POPRAVKI

Popravek Odloka o ustanovitvi Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje
in upravljanje Jurčičeve domačije
Popravek Odloka o sprejetju lokacijskega načrta
Podjetniško obrtna cona Pod goro II

2039
2039

PREKLICI

Preklic objave Javnega naznanila o javni razgrnitvi
in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega
poročila (OP)

2039

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 17/14
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

663
697
700
707
719
720
721
722
723
724
724
724
725
727
728
728
728
728
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