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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1151. Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote 
za daljinsko ogrevanje

Na podlagi drugega odstavka 299. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja

A K T
o metodologiji za oblikovanje cene toplote  

za daljinsko ogrevanje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

S tem aktom se določa način oblikovanja izhodiščne cene 
oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, in sicer:

– vrste in merila za določitev upravičenih stroškov;
– elementi izhodiščne cene, ki vključujejo fiksni in varia-

bilni del;
– merila oziroma mehanizem za prilagajanje posameznih 

elementov izhodiščne cene spremembam upravičenih stro-
škov;

– vrste podatkov, oblika in način posredovanja podatkov, 
potrebnih za določitev upravičenih stroškov in izhodiščne 
cene
na podlagi katere distributer in regulirani proizvajalec toplote 
oblikujeta cene toplote za daljinsko ogrevanje.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izra-
zi, opredeljeni v 4. in 283. členu Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 17/14, v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg tega pa 
imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:

– dejavnost distribucije toplote: pomeni izvajanje dejavnosti distribucije toplote z ali brez lastne proizvodnje toplote;

– dejavnost proizvodnje toplote: pomeni izvajanje dejavnosti proizvodnje toplote v pravni ali fizični osebi, ki je ločena 
od pravne ali fizične osebe, ki izvaja dejavnost distribucije toplote; 

– distributer: pomeni pravno ali fizično osebo, ki izvaja dejavnost distribucije toplote in toploto 
kupuje od druge pravne ali fizične osebe; 

– distributer z lastno proizvodnjo 
toplote:

pomeni pravno ali fizično osebo, ki izvaja dejavnost distribucije toplote in v isti prav-
ni ali fizični osebi zagotavlja tudi proizvodnjo toplote;

– izhodiščna cena: je cena brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), ki je razde-
ljena na variabilni del in na fiksni del in jo v skladu z določbami tega akta na podlagi 
upravičenih stroškov oblikuje distributer z lastno proizvodnjo toplote, distributer 
oziroma reguliran proizvajalec toplote; 

– načrtovana distribuirana toplota 
di stributerja z lastno proizvodnjo 
toplote in distributerja:

je načrtovana distribuirana (prodana) toplota končnim odjemalcem;

– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote (v nadalj-
njem besedilu: odjemalec), ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne 
postaje, določene s projektno dokumentacijo strojnih inštalacij in strojne opreme. 
Obračunska moč se pisno potrdi ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene 
osebe distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja;

– primarni distribucijski sistem: je tisti del distribucijskega sistema, ki je neposredno povezan s proizvodnim virom 
toplote.
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II. REGULIRANJE CENE OSKRBE S TOPLOTO  
ZA DALJINSKO OGREVANJE

3. člen
(upravičeni stroški)

(1) Reguliranje cene toplote za daljinsko ogrevanje (v 
nadaljnjem besedilu: cena toplote) se izvaja na podlagi upra-
vičenih stroškov.

(2) Upravičeni stroški so stroški, ki so nujni za opravljanje 
gospodarske javne službe dejavnost distribucije toplote oziro-
ma proizvodnje toplote, in so posledica opravljanja navedenih 
dejavnosti.

4. člen
(struktura cene)

(1) Cena toplote, ki jo distributer z lastno proizvodnjo 
toplote zaračuna odjemalcem, je sestavljena iz:

– variabilnega dela, ki pokriva upravičene variabilne stro-
ške proizvodnje in distribucije toplote ter se zaračunava kot 
cena za dobavljeno toploto v EUR/MWh, in

– fiksnega dela, ki pokriva upravičene fiksne stroške 
proizvodnje in distribucije toplote, to je upravičene stroške za 
obratovanje proizvodnega in distribucijskega sistema ter se 
zaračunava kot cena za obračunsko moč v EUR/MW/leto 

in ne vsebuje dodatkov, davkov, taks in trošarin na ceno toplote.
(2) Cena toplote, ki jo distributer zaračuna odjemalcem, 

je sestavljena iz:
– variabilnega dela, ki pokriva upravičene variabilne stro-

ške distribucije toplote ter se zaračunava kot cena za dobavlje-
no toploto v EUR/MWh, in

– fiksnega dela, ki pokriva upravičene fiksne stroške dis-
tribucije toplote, to je upravičene stroške za obratovanje distri-
bucijskega sistema ter se zaračunava kot cena za obračunsko 
moč v EUR/MW/leto

in ne vsebuje dodatkov, davkov, taks in trošarin na ceno toplote, 
ki se zaračunavajo posebej.

(3) Cena toplote reguliranega proizvajalca toplote je se-
stavljena iz:

– variabilnega dela, ki pokriva upravičene variabilne stro-
ške proizvodnje toplote, in

– fiksnega dela, ki pokriva upravičene fiksne stroške 
proizvodnje toplote, to je upravičene stroške za obratovanje 
proizvodnega sistema,

in se distributerju ali distributerju z lastno proizvodnjo toplote, 
če lastna proizvodnja ne zadostuje za dobavo odjemalcem, 
zaračunava v EUR/MWh ter ne vsebuje dodatkov, davkov, taks 
in trošarin na ceno toplote.

5. člen
(reguliranje cene distribucije toplote  

z lastno proizvodnjo toplote)
(1) Variabilni del cene distribucije toplote z lastno proizvo-

dnjo toplote zajema naslednje upravičene stroške:
– stroške energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, pre-

mog, les in drugo);
– stroške nabavljene toplote, če lastna proizvodnja ne 

zadostuje za dobavo odjemalcem;
– stroške energije za obratovanje naprav pri proizvodnji 

toplote in na distribucijskem sistemu;
– stroške električne energije za pogon črpalk na primar-

nem distribucijskem sistemu;
– stroške medija za prenos toplote (vode in njene kemične 

priprave);
– stroške emisijskih kuponov, ki niso pridobljeni brez-

plačno.
(2) Fiksni del cene distribucije toplote z lastno proizvodnjo 

toplote zajema vse ostale upravičene stroške obratovanja dis-
tribucijskega in proizvodnega sistema, in sicer:

– stroške materiala brez stroškov energentov in nabavlje-
ne toplote, vključenih v variabilni del cene distribucije toplote z 
lastno proizvodnjo toplote;

– stroške storitev;
– stroške dela;
– stroške vzdrževanja;
– amortizacijo;
– druge odpise vrednosti;
– druge odhodke (stroške) poslovanja;
– odhodke financiranja in dobiček za zagotavljanje za-

konskih rezerv.

6. člen
(reguliranje cene distribucije toplote brez lastne  

proizvodnje toplote)
(1) Variabilni del cene distribucije toplote brez lastne proi-

zvodnje toplote zajema naslednje upravičene stroške:
– stroške nabavljene toplote;
– stroške energije za obratovanje naprav na distribucij-

skem sistemu;
– stroške električne energije za pogon črpalk na primar-

nem distribucijskem sistemu;
– stroške medija za prenos toplote (vode in njene kemične 

priprave).
(2) Fiksni del cene distribucije toplote brez lastne proizvo-

dnje toplote zajema vse ostale upravičene stroške obratovanja 
distribucijskega sistema, in sicer:

– stroške materiala brez stroškov nabavljene toplote, 
vključenih v variabilni del cene distribucije toplote;

– stroške storitev;
– stroške dela;
– stroške vzdrževanja;
– amortizacijo;
– druge odpise vrednosti;
– druge odhodke (stroške) poslovanja;
– odhodke financiranja in dobiček za zagotavljanje za-

konskih rezerv.

7. člen
(reguliranje cene proizvodnje toplote)

(1) Variabilni del cene proizvodnje toplote zajema nasled-
nje upravičene stroške:

– stroške energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, pre-
mog, les in drugo);

– stroške energije za obratovanje naprav pri proizvodnji 
toplote;

– stroške električne energije za pogon črpalk na primar-
nem distribucijskem sistemu;

– stroške medija za prenos toplote (vode in njene kemične 
priprave);

– stroške emisijskih kuponov, ki niso pridobljeni brez-
plačno.

(2) Fiksni del cene proizvodnje toplote zajema vse ostale 
upravičene stroške obratovanja proizvodnega sistema, in sicer:

– stroške materiala brez stroškov energentov, vključenih 
v variabilni del cene proizvodnje toplote;

– stroške storitev;
– stroške dela;
– stroške vzdrževanja;
– amortizacijo;
– druge odpise vrednosti;
– druge odhodke (stroške) poslovanja;
– odhodke financiranja in dobiček za zagotavljanje za-

konskih rezerv.

8. člen
(merila za določitev upravičenih stroškov)

(1) Stroški energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, pre-
mog, les in drugo) so stroški, ki vključujejo stroške proizva-
jalca toplote za posamezni energent. V ceno posameznega 
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energenta morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco proi-
zvajalec toplote in vse dajatve, predpisane s strani države. Pri 
ugotavljanju upravičenih stroškov energentov se priznavajo 
cene posameznih energentov največ do višine, ki se v enakih 
ali primerljivih okoliščinah dosežejo ali bi se dosegle na trgu za 
posamezni energent.

(2) Stroški energije za obratovanje naprav so stroški ener-
gije pri proizvodnji toplote in pri distribuciji toplote, ki vključujejo 
tudi vse dajatve, predpisane s strani države.

(3) Stroški električne energije za pogon črpalk ter stroški 
vode in kemične priprave vode (v nadaljnjem besedilu: KPV) so 
stroški pri proizvodnji toplote in pri distribuciji toplote.

(4) Stroški nabavljene toplote so stroški distributerja z la-
stno proizvodnjo toplote, če lastna proizvodnja ne zadostuje za 
dobavo odjemalcem, oziroma distributerja, ki nastajajo z naku-
pom toplote od reguliranega ali nereguliranega proizvajalca to-
plote. Pri ugotavljanju upravičenih stroškov nabavljene toplote se 
priznavajo stroški največ do višine, ki se v enakih ali primerljivih 
okoliščinah dosežejo ali bi se dosegli na trgu za nabavljeno to-
ploto ob upoštevanju primerljive tehnologije proizvodnje toplote.

(5) Stroški materiala brez stroškov energentov in naba-
vljene toplote vključujejo stroške pomožnega materiala, pisarni-
škega materiala, strokovne literature in druge stroške materiala.

(6) Stroški storitev vključujejo stroške prevoznih storitev, 
najemnine, povračila stroškov v zvezi z delom, stroške storitev 
plačilnega prometa in bančnih storitev, stroške intelektualnih 
storitev, zavarovalne premije in stroške drugih storitev.

(7) Stroški dela vključujejo stroške plač in druge stroške 
dela po veljavni kolektivni pogodbi in sklenjenih individualnih 
pogodbah.

(8) Stroški vzdrževanja vključujejo stroške nabave delov 
za stroje in naprave ter nadomestnih delov za opremo, stroške 
materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev ter storitev v zvezi z 
vzdrževanjem sredstev. Deli za stroje in naprave ter nadomestni 
deli za opremo ne povečujejo nabavne vrednosti neopredme-
tenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

(9) Amortizacija sredstev v uporabi, potrebnih za izvaja-
nje dejavnosti proizvodnje toplote oziroma distribucije toplote, se 
prizna kot upravičeni strošek do višine, izračunane na podlagi 
metode enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija 
sredstev se izračuna glede na amortizacijsko osnovo in amortiza-
cijsko stopnjo, ki upošteva predvideno dobo koristnosti sredstev. 
Amortizacija, izračunana na podlagi amortizacijskih stopenj, ki so 
višje od davčno priznanih, se ne prizna kot upravičeni strošek.

(10) Drugi odpisi vrednosti vključujejo prevrednotoval-
ne poslovne odhodke pri neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih ter prevrednotovalne poslovne odhodke pri 
obratnih sredstvih.

(11) Drugi odhodki (stroški) poslovanja zajemajo dajatve 
za varstvo človekovega okolja, štipendije in dajatve, ki niso 
odvisne od poslovnega izida.

(12) Odhodki financiranja in dobiček za zagotavljanje za-
konskih rezerv zajemajo odhodke financiranja, ki se nanašajo 
na dejavnost proizvodnje toplote oziroma distribucije toplo-
te, ter dobiček za zagotavljanje zakonskih rezerv dejavnosti 
proizvodnje toplote oziroma distribucije toplote, ugotovljen na 
podlagi sodil za ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti v 
skladu z določbami 305. člena EZ-1.

(13) Med upravičenimi stroški se ne priznavajo stroški in 
odhodki, vezani na usredstvene lastne proizvode in storitve v 
višini izkazanih prihodkov za te namene.

III. NAČIN OBLIKOVANJA IZHODIŠČNE CENE  
IN RAZLOGI ZA NJENO SPREMEMBO

9. člen
(oblikovanje izhodiščne cene ob začetku  

opravljanja dejavnosti)
Distributer z lastno proizvodnjo toplote, distributer oziro-

ma reguliran proizvajalec toplote mora pred začetkom oprav-

ljanja dejavnosti izračunati in oblikovati izhodiščno ceno po 
posameznih elementih cene v skladu z merili za določitev 
upravičenih stroškov, določenimi v 8. členu tega akta.

10. člen
(vloga za izdajo soglasja k izhodiščni ceni)

(1) Distributer z lastno proizvodnjo toplote, distributer 
oziroma reguliran proizvajalec toplote mora najmanj 120 dni 
pred začetkom opravljanja dejavnosti Agenciji za energijo (v 
nadaljnjem besedilu: agencija) posredovati vlogo za izdajo 
soglasja k izhodiščni ceni na obrazcih v elektronski obliki, ki jih 
pripravi agencija in objavi na svoji spletni strani.

(2) Distributer z lastno proizvodnjo toplote oziroma dis-
tributer posreduje vlogo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni 
ločeno po posameznih distribucijskih sistemih. Če se distribu-
cijski sistemi nahajajo na območju iste lokalne skupnosti, kjer 
distributer z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributer izvaja 
gospodarsko javno službo dejavnost distribucije toplote, lahko 
posreduje eno vlogo za izdajo soglasja k izhodiščni ceni za vse 
distribucijske sisteme skupaj.

(3) Sestavni del vloge za izdajo soglasja so naslednji 
podatki in dokumentacija:

– ime, sedež in matična številka vlagatelja vloge iz po-
slovnega registra;

– seznam dejavnosti, ki jih oziroma jih bo vlagatelj vloge 
opravljal;

– podatek o izvajanju dejavnosti proizvodnje toplote kot 
reguliran proizvajalec toplote v skladu z 8. točko 283. člena 
EZ-1;

– podatek o izvajanju dejavnosti distribucije toplote kot iz-
birne gospodarske javne službe v skladu s prvo alinejo prvega 
odstavka 284. člena EZ-1;

– pravne podlage, na podlagi katerih vlagatelj vloge izvaja 
gospodarsko javno službo distribucije toplote;

– navedba lokalnih skupnosti, na območju katerih se izva-
ja gospodarska javna služba distribucije toplote;

– predvidena letna struktura energentov, potrebnih za 
proizvodnjo toplote;

– dokumentacija, s katero se utemeljujejo cene vhodnih 
energentov, ki so bile uporabljene v izračunu izhodiščne cene;

– izračun izhodiščne cene (brez DDV);
– izračun povprečne cene (brez DDV);
– predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev 

(brez DDV in z njim) ter datum predvidene uveljavitve izhodišč-
ne cene;

– načrtovane količine distribuirane toplote distributerja z 
lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma proda-
ne toplote reguliranega proizvajalca toplote po vrstah odjemal-
cev za poslovno leto po letu vložitve vloge za izdajo soglasja 
k izhodiščni ceni;

– načrtovana obračunska moč odjemalcev po vrsti upo-
rabe za poslovno leto po letu vložitve vloge za izdajo soglasja 
k izhodiščni ceni;

– izkaz poslovnega izida, bilanca stanja ter izkaz denarnih 
tokov za celotno podjetje za zadnje in predzadnje končano po-
slovno leto, če gre za začetek izvajanja dejavnosti distribucije 
toplote oziroma proizvodnje toplote v obstoječem podjetju;

– načrtovani izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za 
dejavnosti distribucije toplote, proizvodnje toplote in druge za 
poslovno leto po letu vložitve vloge za izdajo soglasja k izho-
diščni ceni;

– sodila za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov 
in odhodkov ter prihodkov, ki se upoštevajo pri vodenju raču-
novodskih evidenc in pripravi ločenih računovodskih izkazov v 
skladu z določbami tretjega odstavka 305. člena EZ-1;

– obračunska moč odjemalcev po vrsti uporabe in dolžina 
omrežja v času vložitve vloge za izdajo soglasja k izhodiščni 
ceni;

– znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik držav-
ne ali druge pomoči v zadnjih treh končanih poslovnih letih za 
dejavnost proizvodnje oziroma distribucije toplote;
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– dokazilo o vročitvi kopije vloge za izdajo soglasja k 
izhodiščni ceni lokalni skupnosti, na območju katere se izvaja 
gospodarska javna služba distribucije toplote.

11. člen
(prvo oblikovanje izhodiščne cene)

Izračun prvič oblikovane izhodiščne cene se izvede loče-
no za variabilni in fiksni del.

12. člen
(prvič oblikovani variabilni del cene)

Pri izračunu variabilnega dela cene se upoštevajo skupno 
načrtovani upravičeni variabilni stroški časovnega obdobja (t), 
ki je enako poslovnemu letu po letu vložitve vloge za izdajo 
soglasja k izhodiščni ceni, in načrtovana količina distribuira-
ne toplote distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma 
distributerja oziroma načrtovana količina prodane toplote re-
guliranega proizvajalca toplote za isto obdobje, kot izhaja iz 
naslednje enačbe:

kjer oznake pomenijo:
VCi je prvič oblikovan variabilni del cene 

v EUR/MWh;
VSTRt je vsota načrtovanih upravičenih variabilnih 

stroškov distribucije toplote z lastno proizvodnjo 
toplote, distribucije toplote brez lastne 
proizvodnje toplote, oziroma proizvodnje toplote 
v EUR;

Qt je zbir celotne načrtovane distribuirane 
toplote distributerja z lastno proizvodnjo 
toplote, distributerja oziroma prodane toplote 
reguliranega proizvajalca toplote v MWh 
v časovnem obdobju;

t je časovno obdobje.

13. člen
(prvič oblikovani fiksni del cene)

Pri izračunu fiksnega dela cene se upoštevajo skupno 
načrtovani upravičeni fiksni stroški časovnega obdobja (t), ki je 
enako poslovnemu letu po letu vložitve vloge za izdajo soglasja 
k izhodiščni ceni, in načrtovana obračunska moč odjemalcev 
distributerja z lastno proizvodnjo toplote, distributerja oziroma 
reguliranega proizvajalca toplote za isto obdobje, kot izhaja iz 
naslednje enačbe:

kjer oznake pomenijo:
FCi je prvič oblikovani fiksni del cene v EUR/MW 

v časovnem obdobju;
FSTRt je vsota načrtovanih upravičenih fiksnih 

stroškov distribucije toplote z lastno 
proizvodnjo toplote, distribucije toplote brez 
lastne proizvodnje toplote oziroma proizvodnje 
toplote v EUR;

Pt je zbir obračunske moči odjemalcev 
distributerja z lastno proizvodnjo toplote, 
distributerja, oziroma reguliranega proizvajalca 
toplote v MW v časovnem obdobju;

t je časovno obdobje.

14. člen
(prvič oblikovana povprečna cena)

(1) Prvič oblikovana povprečna cena se izračuna po na-
slednji enačbi:

kjer oznake pomenijo:
PC je povprečna cena v EUR/MWh;
Qt je zbir celotne načrtovane distribuirane 

toplote distributerja z lastno proizvodnjo 
toplote, distributerja oziroma prodane toplote 
reguliranega proizvajalca toplote v MWh 
v časovnem obdobju;

Ci=1,…n so cene po posameznih kategorijah 
predlaganega prodajnega cenika za 
distribuirano toploto distributerja z lastno 
proizvodnjo toplote oziroma distributerja 
oziroma za prodano toploto reguliranega 
proizvajalca toplote v EUR/MWh;

Ki=1,…n so načrtovane količine prodane toplote 
distributerja z lastno proizvodnjo toplote 
oziroma distributerja oziroma reguliranega 
proizvajalca toplote po posameznih 
kategorijah prodajnega cenika v časovnem 
obdobju v MWh;

CPi=1,…n so cene po posameznih kategorijah 
prodajnega cenika za obračunsko moč 
v EUR/MW;

Pi=1,…n so načrtovane količine obračunske moči po 
posameznih kategorijah prodajnega cenika 
v časovnem obdobju v MW;

DP so drugi prihodki distribucije oziroma 
proizvodnje toplote (prihodki iz meritev, 
števnin, prodaje emisijskih kuponov in drugo) 
v EUR;

VSTRt je vsota načrtovanih upravičenih variabilnih 
stroškov distributerja z lastno proizvodnjo 
toplote oziroma distributerja oziroma 
reguliranega proizvajalca toplote v EUR;

FSTRt je vsota načrtovanih upravičenih fiksnih 
stroškov distributerja z lastno proizvodnjo 
toplote oziroma distributerja oziroma 
reguliranega proizvajalca toplote v časovnem 
obdobju v EUR;

t je časovno obdobje, ki je enako poslovnemu 
letu po letu vložitve vloge za izdajo soglasja 
k izhodiščni ceni.

(2) Povprečna cena na MWh ne sme presegati stroškovne 
cene na MWh oziroma vsota načrtovanih prihodkov ne sme 
presegati vsote upravičenih stroškov.

15. člen
(sprememba izhodiščne cene)

(1) Distributer z lastno proizvodnjo toplote oziroma dis-
tributer oziroma reguliran proizvajalec toplote, ki že opravlja 
navedeno dejavnost, v izjemnih primerih, kot so:

– večje tehnološke spremembe;
– sprememba tarifnega sistema v povezavi s sistemskimi 

obratovalnimi navodili;
– sprememba načrtovanih količin distribuirane toplote 

distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja 
oziroma prodane toplote reguliranega proizvajalca toplote za 
več kot 20 odstotkov glede na načrtovane količine pri prvem 
oblikovanju izhodiščne cene;

– sprememba načrtovanih obračunskih moči odjemalcev 
za več kot deset odstotkov glede na načrtovane obračunske 
moči odjemalcev pri prvem oblikovanju izhodiščne cene;

– začetek ali opustitev opravljanja posamezne dejavnosti 
podjetja, kar vpliva na spremembo sodil za razporejanje sred-
stev in obveznosti, stroškov in odhodkov ter prihodkov,
agenciji posreduje vlogo za izdajo novega soglasja k izhodiščni 
ceni na obrazcih v elektronski obliki, ki jih pripravi agencija in 
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objavi na svoji spletni strani. Vlogo posreduje najmanj dva me-
seca pred predvideno uveljavitvijo spremembe izhodiščne cene.

(2) Sestavni del vloge iz prejšnjega odstavka so nasle-
dnji podatki in dokumentacija:

– ime, sedež in matična številka vlagatelja vloge iz po-
slovnega registra;

– seznam novih dejavnosti, ki jih je vlagatelj vloge začel 
na novo opravljati od vložitve prve vloge za izdajo soglasja k 
izhodiščni ceni;

– seznam dejavnosti, ki jih je vlagatelj vloge prenehal 
opravljati od vložitve prve vloge za izdajo soglasja k izhodiščni 
ceni;

– podatek o izvajanju dejavnosti proizvodnje toplote kot 
reguliran proizvajalec toplote v skladu z 8. točko 283. člena 
EZ-1;

– podatek o izvajanju dejavnosti distribucije toplote kot 
izbirne gospodarske javne službe v skladu s prvo alinejo pr-
vega odstavka 284. člena EZ-1;

– pravne podlage, na podlagi katerih vlagatelj vloge 
izvaja gospodarsko javno službo distribucije toplote;

– navedba lokalnih skupnosti, na območju katerih se 
izvaja gospodarska javna služba distribucije toplote;

– obrazložitev razloga spremembe izhodiščne cene;
– predvidena letna struktura energentov, potrebnih za 

proizvodnjo toplote;
– dokumentacija, s katero se utemeljujejo cene vhodnih 

energentov, ki so bile uporabljene v izračunu izhodiščne cene;
– izračun izhodiščne cene (brez DDV);
– izračun povprečne cene (brez DDV);
– cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev (brez 

DDV in z njim), ki se uporablja na dan vložitve vloge, in od-
stotek spremembe teh cen za zadnje in predzadnje končano 
poslovno leto oziroma do datuma vložitve vloge;

– predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah odjemal-
cev (brez DDV in z njim) ter datum predvidene uveljavitve 
izhodiščne cene;

– načrtovane količine distribuirane toplote distributerja 
z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma 
prodane toplote reguliranega proizvajalca toplote po vrstah 
odjemalcev za poslovno leto po letu vložitve vloge za izdajo 
soglasja k izhodiščni ceni;

– načrtovana obračunska moč odjemalcev po vrsti upo-
rabe za poslovno leto po letu vložitve vloge za izdajo soglasja 
k izhodiščni ceni;

– izkaz poslovnega izida, bilanca stanja ter izkaz denar-
nih tokov za celotno podjetje za zadnje in predzadnje končano 
poslovno leto;

– ločeni računovodski izkazi za dejavnosti distribucije 
toplote, proizvodnje toplote in druge v skladu z določbami 
prvega odstavka 305. člena EZ-1 za zadnje in predzadnje 
končano poslovno leto in mnenji revizorja o ustreznosti in 
pravilnosti uporabljenih sodil za omenjeni poslovni leti;

– načrtovani izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za 
dejavnosti distribucije toplote, proizvodnje toplote in druge 
za poslovno leto po letu vložitve vloge za izdajo soglasja k 
spremembi izhodiščne cene;

– sodila za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov 
in odhodkov ter prihodkov, ki se upoštevajo pri vodenju raču-
novodskih evidenc in pripravi ločenih računovodskih izkazov v 
skladu z določbami tretjega odstavka 305. člena EZ-1;

– obračunska moč odjemalcev po vrsti uporabe in dolži-
na omrežja v času vložitve vloge za izdajo soglasja;

– količine distribuirane toplote distributerja z lastno proi-
zvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma prodane toplote 
reguliranega proizvajalca toplote po vrstah odjemalcev za 
obdobje od začetka leta do zadnjega dne v mesecu pred 
vložitvijo vloge za izdajo soglasja in za zadnje končano po-
slovno leto;

– znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik držav-
ne ali druge pomoči v zadnjih treh končanih poslovnih letih za 
dejavnost proizvodnje oziroma distribucije toplote;

– dokazilo o vročitvi kopije vloge za izdajo novega so-
glasja k izhodiščni ceni lokalni skupnosti, na območju katere 
se izvaja gospodarska javna služba distribucije toplote.

(3) Izračun izhodiščne in povprečne cene se izvede v 
skladu z določbami od 12. do 14. člena tega akta.

IV. PRILAGAJANJE POSAMEZNIH ELEMENTOV 
IZHODIŠČNE CENE SPREMEMBAM  

UPRAVIČENIH STROŠKOV

16. člen
(sprememba variabilnega oziroma fiksnega dela cene)

(1) Distributer z lastno proizvodnjo toplote oziroma di-
stributer oziroma reguliran proizvajalec toplote lahko zaradi 
spremembe upravičenih stroškov uveljavi spremembo varia-
bilnega oziroma fiksnega dela cene.

(2) Tri dni pred uveljavitvijo oziroma najpozneje prvi 
delovni dan po uveljavitvi spremembe cene mora oseba iz 
prejšnjega odstavka o tem obvestiti agencijo na obrazcih v 
elektronski obliki, ki jih pripravi agencija in objavi na svoji 
spletni strani.

(3) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati 
naslednje podatke in dokumentacijo:

– ime, sedež in matično številko vlagatelja vloge iz po-
slovnega registra;

– seznam dejavnosti, ki jih vlagatelj vloge opravlja;
– podatek o izvajanju dejavnosti proizvodnje toplote kot 

reguliran proizvajalec toplote v skladu z 8. točko 283. člena 
EZ-1;

– podatek o izvajanju dejavnosti distribucije toplote kot 
izbirne gospodarske javne službe v skladu s prvo alinejo pr-
vega odstavka 284. člena EZ-1;

– pravne podlage, na podlagi katerih vlagatelj vloge 
izvaja gospodarsko javno službo distribucije toplote;

– navedba lokalnih skupnosti, na območju katerih se 
izvaja gospodarska javna služba distribucija toplote;

– obrazložitev razloga spreminjanja variabilnega oziro-
ma fiksnega dela cene;

– navedba spremenjene strukture vhodnih energentov;
– dokumentacija, s katero se utemeljujejo spremembe 

cene vhodnih energentov oziroma stroškov nabavljene to-
plote;

– izračun novega variabilnega oziroma fiksnega dela 
cene po metodologiji iz 17. do 19. člena tega akta;

– izračun nove povprečne cene po metodologiji iz 
20. člena tega akta;

– cenik po vrstah storitev in vrstah odjemalcev (brez 
DDV in z njim), ki se uporablja na dan posredovanja obvestila 
o spremembi cene in odstotek spremembe teh cen za zadnje 
in predzadnje končano poslovno leto oziroma do datuma 
posredovanja obvestila o spremembi cene;

– predlagani cenik po vrstah storitev in vrstah odjemal-
cev (brez DDV in z njim) ter datum predvidene uveljavitve 
novih cen;

– načrtovane količine distribuirane toplote distributerja 
z lastno proizvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma 
prodane toplote reguliranega proizvajalca toplote po vrstah 
odjemalcev za poslovno leto po letu uveljavitve spremembe 
variabilnega oziroma fiksnega dela cene;

– načrtovana obračunska moč odjemalcev po vrsti upo-
rabe za poslovno leto po letu uveljavitve spremembe variabil-
nega oziroma fiksnega dela cene;

– izkaz poslovnega izida, bilanca stanja ter izkaz denar-
nih tokov za celotno podjetje za zadnje in predzadnje končano 
poslovno leto;

– ločene računovodske izkaze za dejavnosti distribucije 
toplote, proizvodnje toplote in druge v skladu z določbami 
prvega odstavka 305. člena EZ-1 za zadnje in predzadnje 
končano poslovno leto in mnenji revizorja o ustreznosti in 
pravilnosti uporabljenih sodil za omenjeni poslovni leti;
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– načrtovani izkaz poslovnega izida in bilanca stanja 
za dejavnost distribucije toplote, proizvodnje toplote in druge 
za poslovno leto po letu uveljavitve spremembe variabilnega 
oziroma fiksnega dela cene;

– zadnja povprečna izplačana bruto plača v podjetju;
– obračunska moč odjemalcev po vrsti uporabe in dolži-

na omrežja v času oddaje obvestila;
– količine distribuirane toplote distributerja z lastno proi-

zvodnjo toplote oziroma distributerja oziroma prodane toplote 
reguliranega proizvajalca toplote po vrstah odjemalcev za 
obdobje od začetka leta do zadnjega dne v mesecu pred 
posredovanjem obvestila o spremembi cene in za zadnje 
končano poslovno leto;

– znesek prejetih subvencij, dotacij ali drugih oblik držav-
ne ali druge pomoči v zadnjih treh končanih poslovnih letih za 
dejavnost proizvodnje oziroma distribucije toplote.

(4) Podatki iz prve do osme alineje in petnajste do 
devetnajste alineje prejšnjega odstavka so obvezni podatki 
ob prvem obvestilu o spremembi cen v letu in ob spremembi 
podatkov med letom, podatki iz ostalih alinej pa ob vsakem 
obvestilu o spremembi cen.

17. člen
(sprememba variabilnega dela cene za distributerje  
z lastno proizvodnjo toplote oziroma za regulirane 

proizvajalce toplote)
(1) Distributer z lastno proizvodnjo toplote oziroma regu-

liran proizvajalec toplote lahko zaradi spremembe upraviče-
nih stroškov uveljavi spremembo variabilnega dela cene ob 
zvišanju cene energentov ali spremembi strukture vhodnih 
energentov in mora uveljaviti znižanje variabilnega dela cene 
ob znižanju cen energentov in spremembi strukture vhodnih 
energentov.

(2) Sprememba variabilnega dela cene za distributerje z 
lastno proizvodnjo toplote oziroma za regulirane proizvajalce 
toplote se izračuna na podlagi naslednje enačbe:

a1+a2+……+an=1¸
kjer oznake pomenijo:
VCp je novi variabilni del cene za distributerja 

z lastno proizvodnjo toplote oziroma za 
reguliranega proizvajalca toplote v EUR/MWh 
(brez DDV);

VC0p je variabilni del cene po zadnji uveljavljeni 
spremembi v EUR/MWh (brez DDV);

ai je ponder posamezne vrste energenta v strukturi 
energentov za proizvodnjo toplote;

Ei je nova cena energenta v strukturi energentov 
za proizvodnjo toplote v EUR/enoto;

E0i je veljavna cena energenta v strukturi 
energentov za proizvodnjo toplote v EUR/enoto.

(3) Variabilni del cene po zadnji uveljavljeni spremembi za 
distributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma za regulirane-
ga proizvajalca toplote (VC0p) je cena toplote, ki je bila za dis-
tributerja z lastno proizvodnjo toplote oziroma za reguliranega 
proizvajalca toplote opredeljena kot zadnji uveljavljeni variabilni 
del cene v skladu s tem aktom.

(4) Novi variabilni del cene za distributerja z lastno 
proizvodnjo toplote oziroma za reguliranega proizvajalca 
toplote (VCp) je cena, ki je izračunana na podlagi tega čle-
na metodologije in se spreminja s spremembami vhodnih 
parametrov.

(5) Veljavna cena energenta (E0i) v strukturi energentov 
za proizvodnjo toplote je cena posameznega energenta, ki jo 
je distributer z lastno proizvodnjo toplote oziroma reguliran 

proizvajalec toplote upošteval pri izračunu zadnje uveljavljene 
spremembe variabilnega dela cene. V ceno energenta morajo 
biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco proizvajalec toplote in 
vse dajatve, predpisane s strani države, razen DDV.

(6) Nova cena energenta (Ei) v strukturi energentov za 
proizvodnjo toplote je povprečna cena posameznega energen-
ta, ki se izračuna na podlagi stroškov nabave energenta v spre-
mljanem mesecu oziroma v ustreznem obračunskem obdobju 
upoštevaje nabavljene količine energenta. V ceno energenta 
morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco proizvajalec to-
plote in vse dajatve, predpisane s strani države, razen DDV. Pri 
ceni energenta je treba upoštevati določbe 8. člena tega akta o 
merilih za določitev upravičenih stroškov energentov.

(7) Ponderji (ai) pomenijo delež posameznega energen-
ta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote. Vsota vseh 
ponderjev oziroma deležev mora biti enaka 100 % oziroma 1.

(8) Odvisno od sistema se pri proizvodnji toplote kot ener-
genti lahko uporabljajo:

– plin,
– EL kurilno olje,
– mazut,
– premog,
– les,
– odpadki,
– električna energija za proizvodne potrebe in pogon 

črpalk.
(9) Poleg energentov iz prejšnjega odstavka je zaradi 

lažjega obračunavanja vključena tudi KPV (njena poraba ozi-
roma izgube) in stroški emisijskih kuponov, ki niso pridobljeni 
brezplačno.

(10) Novi variabilni del cene za distributerje z lastno 
proizvodnjo toplote oziroma za regulirane proizvajalce toplote 
se izračunava in usklajuje najpogosteje vsak mesec oziroma v 
ustreznem obračunskem obdobju.

18. člen
(sprememba variabilnega dela cene za distributerje)
(1) Distributer lahko zaradi spremembe upravičenih stro-

škov uveljavi spremembo variabilnega dela cene ob zvišanju 
stroškov nabavljene toplote in energije ter medija za prenos 
toplote in mora uveljaviti znižanje variabilnega dela cene ob 
znižanju stroškov nabavljene toplote in energije ter medija za 
prenos toplote.

(2) Sprememba variabilnega dela cene za distributerje se 
izračuna po naslednji enačbi:

b1+b2+……+bn=1¸
kjer oznake pomenijo:
VCd je novi variabilni del cene za distributerja 

v EUR/MWh (brez DDV);
VC0d je variabilni del cene po zadnji uveljavljeni 

spremembi za distributerja v EUR/MWh (brez 
DDV);

bi je ponder toplote in energije ter medija za prenos 
toplote;

Ei je nova cena za nabavljeno toploto in energijo 
ter medij za prenos toplote v EUR/enoto;

E0i je veljavna cena za nabavljeno toploto in energijo 
ter medij za prenos toplote v EUR/enoto.

(3) Variabilni del cene po zadnji uveljavljeni spremembi 
za distributerja (VC0d) je cena toplote, ki je bila za distributerja 
opredeljena kot zadnji uveljavljeni variabilni del cene v skladu 
s tem aktom.

(4) Novi variabilni del cene za distributerja (VCd) je cena, 
ki je izračunana na podlagi tega člena metodologije in se spre-
minja s spremembami vhodnih parametrov.
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(5) Veljavna cena za nabavljeno toploto in energijo ter 
medij za prenos toplote (E0i) je cena postavke, ki jo je distri-
buter upošteval pri izračunu zadnje uveljavljene spremembe 
variabilnega dela cene. V ceno posamezne postavke morajo 
biti vključeni vsi stroški in vse dajatve, predpisane s strani 
države, razen DDV.

(6) Nova cena za nabavljeno toploto in energijo ter medij 
za prenos toplote (Ei) je povprečna cena posamezne postavke, 
izračunana na podlagi stroškov in količin nabavljene toplote in 
energije ter medija za prenos v spremljanem mesecu oziroma v 
ustreznem obračunskem obdobju. V ceno posamezne postav-
ke morajo biti vključeni vsi stroški in vse dajatve, predpisane s 
strani države, razen DDV. Pri ceni za nabavljeno toploto je tre-
ba upoštevati določbe 8. člena tega akta o merilih za določitev 
upravičenih stroškov nabavljene toplote.

(7) Ponderji (bi) pomenijo delež posamezne postavke v 
strukturi vseh postavk. Vsota vseh ponderjev oziroma deležev 
mora biti enaka 100 % oziroma 1.

(8) Novi variabilni del cene za distributerja se izračunava 
in usklajuje najpogosteje vsak mesec oziroma v ustreznem 
obračunskem obdobju.

19. člen
(sprememba fiksnega dela cene za distributerje  

z lastno proizvodnjo toplote, distributerje  
in regulirane proizvajalce toplote)

Distributerji z lastno proizvodnjo toplote, distributerji ozi-
roma regulirani proizvajalci toplote lahko uveljavljajo zvišanje 
fiksnega dela cene enkrat letno, pri čemer se zaradi tega učin-
ka povprečna cena, ki velja pred uveljavitvijo zvišanja fiksnega 
dela cene, ne sme povečati za več kot dva odstotka.

20. člen
(izračun nove povprečne cene)

(1) Nova povprečna cena se izračuna po naslednji enačbi:

kjer oznake pomenijo:
PCN je nova povprečna cena v EUR/MWh;
Qt je zbir celotne načrtovane distribuirane toplote 

distributerja z lastno proizvodnjo toplote 
oziroma distributerja oziroma prodane toplote 
reguliranega proizvajalca toplote v MWh v 
časovnem obdobju;

Ci=1,…n so cene po posameznih kategorijah novega 
prodajnega cenika za distribuirano toploto 
distributerja z lastno proizvodnjo toplote 
oziroma distributerja oziroma za prodano 
toploto reguliranega proizvajalca toplote 
v EUR/MWh;

Ki=1,…n so načrtovane količine prodane toplote 
distributerja z lastno proizvodnjo toplote 
oziroma distributerja oziroma reguliranega 
proizvajalca toplote po posameznih 
kategorijah prodajnega cenika v časovnem 
obdobju v MWh;

CPi=1,…n so cene po posameznih kategorijah 
prodajnega cenika za obračunsko moč 
v EUR/MW;

Pi=1,…n so načrtovane količine obračunske moči po 
posameznih kategorijah prodajnega cenika 
v časovnem obdobju v MW;

DP so drugi prihodki distribucije oziroma 
proizvodnje toplote (prihodki iz meritev, 
števnin, prodaje emisijskih kuponov in drugo) 
v EUR;

VSTRt je vsota načrtovanih upravičenih variabilnih 
stroškov distributerja z lastno proizvodnjo 
toplote oziroma distributerja oziroma 
reguliranega proizvajalca toplote v EUR;

FSTRt je vsota načrtovanih upravičenih fiksnih 
stroškov distributerja z lastno proizvodnjo 
toplote oziroma distributerja oziroma 
reguliranega proizvajalca toplote v EUR;

t je časovno obdobje, ki je enako poslovnemu 
letu po letu uveljavitve spremembe 
variabilnega oziroma fiksnega dela cene.

(2) Povprečna cena na MWh iz prejšnjega odstavka ne 
sme presegati stroškovne cene na MWh.

V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

21. člen
(rok za vložitev vlog za izdajo soglasja k prvič oblikovani 

izhodiščni ceni)
(1) Distributerji z lastno proizvodnjo toplote, distributerji 

in regulirani proizvajalci toplote morajo agenciji vloge za izdajo 
soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni z veljavnostjo od 
1. januarja 2016 dalje v skladu z določbami tega akta posredo-
vati najkasneje do 30. junija 2015.

(2) Sestavni del vloge za izdajo soglasja iz prejšnjega od-
stavka so poleg podatkov in dokumentacije iz tretjega odstavka 
10. člena tega akta tudi naslednji podatki:

– količine distribuirane toplote distributerja z lastno proi-
zvodnjo toplote ali distributerja oziroma prodane toplote regu-
liranega proizvajalca toplote po vrstah odjemalcev za zadnji 
dve končani poslovni leti in za obdobje od začetka leta do 
zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja 
k izhodiščni ceni;

– letna struktura energentov, potrebnih za proizvodnjo 
toplote, za zadnja tri poslovna leta pred posredovanjem vloge 
iz prvega odstavka.

22. člen
(oblikovanje in spreminjanje cen toplote  

do 31. decembra 2015)
Cena oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje se od 

24. aprila 2015 do 31. decembra 2015 oblikuje in spreminja 
na naslednji način:

– fiksni del cene se izračunava in usklajuje v skladu z 
določbami 23. člena tega akta enkrat letno;

– variabilni del cene se izračunava in usklajuje v skladu z 
določbami 24. in 25. člena tega akta najpogosteje vsak mesec 
oziroma v ustreznem obračunskem obdobju.

23. člen
(sprememba fiksnega dela cene za distributerje  

z lastno proizvodnjo toplote, distributerje in regulirane 
proizvajalce toplote)

(1) Distributerji z lastno proizvodnjo toplote, distributerji in 
regulirani proizvajalci toplote, ki v obdobju od 1. januarja 2015 
do 23. aprila 2015 niso spreminjali fiksnega dela cene, lahko v 
obdobju od 24. aprila 2015 do 31. decembra 2015 uveljavljajo 
zvišanje fiksnega dela cene enkrat, pri čemer se zaradi tega 
učinka povprečna cena, ki velja pred uveljavitvijo zvišanja 
fiksnega dela cene, ne sme povečati za več kot dva odstotka.

(2) Nova povprečna cena se izračunava v skladu z določ-
bami 20. člena tega akta.

24. člen
(sprememba variabilnega dela cene pri distributerjih z lastno 

proizvodnjo toplote in pri reguliranih proizvajalcih toplote  
do 31. decembra 2015)

(1) Variabilni del cene pri distributerjih z lastno proizvodnjo 
toplote in pri reguliranih proizvajalcih toplote od dneva uveljavi-
tve tega akta do 31. decembra 2015 zajema:
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– stroške energentov (plin, kurilno olje EL, mazut, pre-
mog, les in drugo);

– stroške nabavljene toplote, če lastna proizvodnja ne 
zadostuje za dobavo odjemalcem;

– stroške energije za obratovanje naprav pri proizvodnji 
toplote in na distribucijskem sistemu;

– stroške električne energije za pogon črpalk na primar-
nem distribucijskem sistemu;

– stroške medija za prenos toplote (vode in njene ke-
mične priprave);

– stroške emisijskih kuponov, ki niso pridobljeni brez-
plačno

in se spreminja v skladu z naslednjo enačbo:

a1+a2+……+an=1¸
kjer oznake pomenijo:
VCp je novi variabilni del cene za distributerja 

z lastno proizvodnjo toplote oziroma za 
reguliranega proizvajalca toplote v EUR/MWh 
(brez DDV);

VC0p je variabilni del cene po zadnji uveljavljeni 
spremembi v EUR/MWh (brez DDV);

ai je ponder posamezne vrste energenta v strukturi 
energentov za proizvodnjo toplote;

Ei je nova cena energenta v strukturi porabljenih 
energentov za proizvodnjo toplote v EUR/enoto;

E0i je veljavna cena energenta v strukturi 
porabljenih energentov za proizvodnjo toplote 
v EUR/enoto.

(2) Variabilni del cene po zadnji uveljavljeni spremem-
bi za dobavljeno toploto (VC0p) je cena toplote, ki je bila 
opredeljena za distributerja z lastno proizvodnjo toplote in 
za reguliranega proizvajalca toplote kot zadnja uveljavljena 
cena v skladu s tem aktom.

(3) Novi variabilni del cene za dobavljeno toploto (VCp) 
je cena, ki je izračunana na podlagi tega člena metodologije 
in se spreminja s spremembami vhodnih parametrov.

(4) Veljavna cena energenta (E0i) v strukturi energentov 
za proizvodnjo toplote je cena posameznega energenta, ki jo 
je distributer z lastno proizvodnjo toplote oziroma reguliran 
proizvajalec toplote upošteval pri izračunu zadnje uveljavlje-
ne spremembe variabilnega dela cene. V ceno energenta 
morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco proizvajalec 
toplote in vse dajatve, predpisane s strani države, razen 
DDV.

(5) Nova cena energenta (Ei) v strukturi energentov za 
proizvodnjo toplote je povprečna cena posameznega ener-
genta, ki se izračuna na podlagi stroškov nabave energenta 
v spremljanem mesecu oziroma v ustreznem obračunskem 
obdobju upoštevaje nabavljene količine energenta. V ceno 
energenta morajo biti vključeni vsi stroški na pariteti Fco 
proizvajalec toplote in vse dajatve, predpisane s strani dr-
žave, razen DDV.

(6) Ponderji (ai) pomenijo delež posameznega energen-
ta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote. Vsota vseh 
ponderjev oziroma deležev mora biti enaka 100 % oziroma 1.

(7) Odvisno od sistema se pri proizvodnji toplote kot 
energenti lahko uporabljajo:

– plin,
– EL kurilno olje,
– mazut,

– premog,
– les,
– odpadki,
– električna energija za proizvodne potrebe in pogon 

črpalk.
(8) Poleg energentov iz prejšnjega odstavka je vključe-

na tudi KPV (njena poraba oziroma izgube).

25. člen
(sprememba variabilnega dela cene pri distributerjih  

do 31. decembra 2015)
(1) Variabilni del cene pri distributerjih od dneva uvelja-

vitve tega akta do 31. decembra 2015 zajema:
– stroške nabavljene toplote;
– stroške energije za obratovanje naprav na distribu-

cijskem sistemu;
– stroške električne energije za pogon črpalk na distri-

bucijskem sistemu;
– stroške medija za prenos toplote (vode in njene ke-

mične priprave)

in se spreminja v skladu z naslednjo enačbo:

b1+b2+……+bn=1¸
kjer oznake pomenijo:
VCd je novi variabilni del cene za distributerja 

v EUR/MWh (brez DDV);
VC0d je variabilni del cene po zadnji uveljavljeni 

spremembi za distributerja v EUR/MWh (brez 
DDV);

bi je ponder toplote ter energije in medija 
za prenos toplote;

Ei je nova cena za prevzeto toploto in energijo 
ter medij za prenos toplote v EUR/enoto;

E0i je veljavna cena za prevzeto toploto in energijo 
ter medij za prenos toplote v EUR/enoto.

(2) Variabilni del cene po zadnji uveljavljeni spremembi 
za dobavljeno toploto (VC0d) je cena toplote, ki je bila opre-
deljena za distributerja kot zadnja uveljavljena cena v skladu 
s tem aktom.

(3) Nov variabilni del cene za dobavljeno toploto (VCd) 
je cena, ki je izračunana na podlagi tega člena tega akta in 
se spreminja s spremembami vhodnih parametrov.

(4) Veljavna cena za prevzeto toploto ter energijo in 
medij za prenos toplote (E0i) je cena postavke, ki jo je distri-
buter upošteval pri izračunu zadnje uveljavljene spremembe 
variabilnega dela cene. V ceno posamezne postavke morajo 
biti vključeni vsi stroški in vse dajatve, predpisane s strani 
države, razen DDV.

(5) Nova cena za prevzeto toploto ter energijo in medij 
za prenos toplote (Ei) je povprečna cena posamezne po-
stavke, izračunana na podlagi stroškov in količin nabavljene 
energije v spremljanem mesecu oziroma v ustreznem ob-
računskem obdobju. V ceno posamezne postavke morajo 
biti vključeni vsi stroški in vse dajatve, predpisane s strani 
države, razen DDV.

(6) Ponderji (bi) pomenijo delež posamezne postavke 
v strukturi vseh postavk. Vsota vseh ponderjev oziroma de-
ležev mora biti enaka 100 % oziroma 1.

(7) Kot toplota ter energija in medij za prenos toplote 
sta predvideni postavki:
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– nabavljena toplota in
– električna energija za pogon črpalk.
(8) Poleg postavk iz prejšnjega odstavka je vključena 

tudi KPV (njena poraba oziroma izgube).

26. člen
(obveščanje o spremembah cene do 31. decembra 2015)

Od dneva uveljavitve tega akta do 31. decembra 2015 
morajo distributer z lastno proizvodnjo toplote, distributer in 
reguliran proizvajalec toplote najpozneje tri dni pred uve-
ljavitvijo oziroma najpozneje prvi delovni dan po uveljavitvi 
spremembe cene o tem obvestiti agencijo na obrazcih v 
elektronski obliki, ki jih agencija objavi na svoji spletni strani.

27. člen
(uveljavitev akta)

Ta akt začne veljati 24. aprila 2015.

Št. 23-1/2015-14/435
Maribor, dne 10. aprila 2015
EVA 2015-2430-0042

Predsednica sveta
Agencije za energijo

Ivana Nedižavec Korada l.r.
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4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so 

naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti 

izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadalje-
vanju: CPVO / 45 dni

3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi 

stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 45 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev 

in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec 
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugo-
tovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 
3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN 

podati smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električ-

ne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade 

Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Do-
nave, Oddelek območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje

– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje, 
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 

Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 

vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti 
v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v 
postopku.

Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripra-
vljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice 
za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora 
se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.

MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za 
OPPN potrebno izvesti CPVO.

Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo 
mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja 
ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.

6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo 

geodetskega načrta, izdelava geološko-geomehanskega poro-
čila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo 
potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, kolikor bo potrebna, 
zagotovi investitor sam.

7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi 
na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).

Št. 35050-3/2015
Braslovče, dne 13. aprila 2015

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

BRASLOVČE

1152. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del 
območja urejanja PA6 – območje vikend 
naselje Letuš – desni breg (Marko, Sešel)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na podlagi 
30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) 
je župan Občine Braslovče dne 13. 4. 2015 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del območja urejanja 
PA6 – območje vikend naselje Letuš – desni 

breg (Marko, Sešel)

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
zajema dve parceli znotraj vikend naselja Letuš – desni breg. 
V skladu s prostorskim redom Občine Braslovče (Uradni list 
RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) sta obe zemljišči stavbni, za kateri 
pa je obvezna izdelava občinskega podrobnega prostorskega 
načrta. Zaradi neurejene prometne in komunalne infrastrukture 
je za to območje predpisan sanacijski občinski lokacijski načrt 
(po novem občinski podrobni prostorski načrt). Z njim je potreb-
no vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno prometno in 
komunalno opremljenost celotnega naselja.

Hkrati s tem pa sta investitorja Darja Marko, Goriška 59, 
3320 Velenje in Aleš Sešel, Graškogorska cesta 3, 3320 Ve-
lenje dala pobudo za izdelavo OPPN za njuni parceli, in sicer 
št. 469/286 in 469/319 k.o. Letuš. Ker občina oziroma lastniki 
preostalih zemljišč v tem naselju trenutno ne načrtujejo sana-
cijskega OPPN za celotno območje, je občina predlagala, da 
prične s postopkom priprave OPPN samo za navedeni parceli.

Pravna podlaga za sprejem OPPN je Odlok o prostor-
skem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 
8/15) in Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12).

2. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. 

št. 469/286 in 469/319 k.o. Letuš. Okvirno območje OPPN je 
veliko cca 0,15 ha.

Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi par-
celami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje 
nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja 
vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta 
sklep dopolniti.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokov-

ne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geo-
mehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira 
investitor sam.

Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec na 
podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v skladu z 
določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni 
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim 
osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.

Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih 
parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so pred-
pisani v Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, 
št. 122/04, 99/07).
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DOBROVA - POLHOV GRADEC

1153. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov 
Gradec za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 
110/11 – ZDIU12 in 101/13 – ZIPRS1415) in 16. člena 
Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, 
št. 26/12) je občinski svet občine na 5. redni seji dne 1. aprila 
2015 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun Občine Dobrova - Polhov 

Gradec za leto 2014.

2. člen
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 

2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod-
kov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014. Sestavni del zaključ-
nega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je 
podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih 
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi 
realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 

2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tabelarični 
del pa na spletni strani občine.

Št. 007-0006/2015-1
Dobrova, dne 1. aprila 2015

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar l.r.

1154. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu 
otrok v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 20. člena Zakona 
o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08) in Statuta 
Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je 
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 5. redni seji 
dne 1. aprila 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok  

v vrtec in plačevanju oskrbnine v Občini 
Dobrova - Polhov Gradec

1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec in plačevanju 

oskrbnine v Občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, 
št. 31/10) se spremeni 44. člen pravilnika tako, da se v celoti 
glasi:

»Starši otrok, za katere je Občina Dobrova - Polhov Gra-
dec po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko 
uveljavijo rezervacijo v naslednjih primerih:

– zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v ob-
dobju od 15. junija do 15. septembra, in sicer za neprekinjeno 
odsotnost otroka v trajanju 30 ali 60 koledarskih dni. Starši so 
dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje do 5. ju-
nija v tekočem letu za eno ali drugo obdobje odsotnosti. Starši 
plačajo rezervacijo v višini 70 % od plačila, ki jim je določeno z 
odločbo o višini plačila za program vrtca,

– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni 
ali poškodbe odsoten neprekinjeno več kot 15 delovnih dni, 
na podlagi dokazila o odpustu otroka iz bolnišnične oskrbe ali 
zdravniškega potrdila o otrokovi bolezni ali poškodbi. Vlogo 
z dokazilom morajo starši oddati najkasneje v roku 8 dni po 
zaključenem zdravljenju na Občino Dobrova - Polhov Gradec. 
Rezervacija se jim prizna za vse dni odsotnosti. Starši plačajo 
rezervacijo v višini 70 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo 
o višini plačila za program vrtca.

Rezervacija za čas počitniške odsotnosti velja, če je v 
vrtec vključen samo en otrok iz družine. Kolikor sta v vrtec 
hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa rezerva-
cija za čas počitniške odsotnosti velja samo za najstarejšega 
otroka.«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2015 dalje.

Št. 007-0005/2015-1
Dobrova, dne 1. aprila 2015

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar l.r.

1155. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08 in 83/12) ter 16. člena Statuta Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec na 5. redni seji dne 1. aprila 
2015 sprejel

S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije  

Občine Dobrova - Polhov Gradec

I.
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. Alojzija Alič, predsednica, roj. 1960, Setnik 4, Polhov 

Gradec,
Eva Gostiša, namestnica predsednice, roj. 1970, Hruše-

vo 103, Dobrova,
2. Marta Butina, članica, roj. 1955, Stara cesta 14, Do-

brova,
Jože Kožuh, namestnik člana, roj. 1966, Črni Vrh 29/c, 

Polhov Gradec,
3. Marko Košir, član, roj. 1968, Črni Vrh 31, Polhov Gra-

dec,
Maja Bradeško, namestnica člana, roj. 1987, Srednji 

vrh 21 a, Polhov Gradec,
4. Andrej Malovrh, član, roj. 1974, Pristava pri Polhovem 

Gradcu 5,
Boštjan Rihar, namestnik člana, roj. 1971, Ul. Emila Ada-

miča 41, Dobrova.
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II.
Mandat občinske volilne komisije traja štiri leta.

III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-011/2015-4
Dobrova, dne 1. aprila 2015

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar l.r.

GORNJI PETROVCI

1156. Zaključni račun proračuna Občine Gornji 
Petrovci za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Ob-
čine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski 
svet Občine Gornji Petrovci na 7. redni seji dne 14. 4. 2015 
sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornji Pe-

trovci za leto 2014.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 

2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornji 
Petrovci za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi 
načrt razvojnih programov.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 

2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2015-9
Gornji Petrovci, dne 15. aprila 2015

Župan
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber l.r.

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2014 Priloga
  v EUR v EUR v EUR   
Konto Opis Sprejeti 

proračun
Rebalans Zaključni 

račun
Indeks %

4:3
Indeks %

5:4
2014 2014 2014

1 2 3 4 5 6 7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.661.108,40 2.012.000,00 2.034.453,90 75,61 101,12
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.522.986,19 1.893.334,94 1.915.911,00 75,04 101,19
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.816.362,00 1.807.761,00 1.829.095,69 99,53 101,18
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.679.392,00 1.679.392,00 1.679.392,00 100,00 100,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 91.620,00 83.289,00 83.020,79 90,91 99,68
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 45.350,00 45.080,00 66.602,93 99,40 147,74
706 DRUGI DAVKI 0,00 0,00 79,97 0,00 100,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 706.624,19 85.573,94 86.815,31 12,11 101,45
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI  

OD PREMOŽENJA 89.530,00 72.966,69 73.716,50 81,50 101,03
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 300,00 82,00 172,16 27,33 209,95
712 DENARNE KAZNI 200,00 501,00 500,76 250,50 99,95
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 616.594,19 12.024,25 12.425,89 1,95 103,34
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 17.561,00 8.167,50 8.167,50 46,51 100,00
720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV 17.561,00 5.550,00 5.550,00 31,60 100,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  

IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 
SREDSTEV 0,00 2.617,50 2.617,50 100,00 100,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731+732) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
732 DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC 

NARAVNIH NESREČ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 120.561,21 110.497,56 110.375,40 91,65 99,89
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 120.561,21 110.497,56 110.375,40 91,65 99,89
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVPROPSKE UNIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.838.480,00 2.188.480,00 2.207.459,88 77,10 100,87
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 926.064,90 773.681,20 767.701,30 83,55 99,23
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 150.157,00 148.907,93 148.897,37 99,17 99,99
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 

VARNOST 26.034,00 26.845,00 26.845,00 103,12 100,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 625.873,90 545.428,27 544.987,28 87,15 99,92
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 121.000,00 52.500,00 46.971,65 43,39 89,47
409 REZERVE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413+414) 841.185,93 646.784,57 653.348,74 76,89 101,01
410 SUBVENCIJE 11.776,84 2.501,68 2.501,68 21,24 100,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 477.059,87 410.171,85 418.037,05 85,98 101,92
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 155.764,95 74.558,68 74.598,68 47,87 100,05
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 196.584,27 159.552,36 158.211,33 81,16 99,16
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.059.066,40 752.335,55 770.731,16 71,04 102,45
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 1.059.066,40 752.335,55 770.731,16 71,04 102,45
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 12.162,77 15.678,68 15.678,68 128,91 100,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM  

IN FIZIČNIM OSEBAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 12.162,77 15.678,68 15.678,68 128,91 100,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –177.371,60 –176.480,00 –173.005,98 99,50 98,03
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH NALOŽB (440+441+442+443) 1.520,00 1.520,00 1.520,00 100,00 100,00
440 DANA POSOJILA   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  

IN NALOŽB 1.520,00 1.520,00 1.520,00 100,00 100,00
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA 

PRIVATIZACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA 

V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE 
V SVOJI LASTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) –1.520,00 –1.520,00 –1.520,00 100,00 100,00
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C. RAČUN FINANCIRANJA      
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 ODPLAČILO DOLGA (550) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –178.891,60 –178.000,00 –174.525,98 100,00 98,05
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.+VIII.-IX.) 177.371,60 176.480,00 173.005,98 99,50 98,03
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 178.891,60 178.891,60 178.891,60 100,00 100,00
 Splošni sklad za drugo 178.891,60 178.891,60 178.891,60 100,00 100,00

1157. Pravilnik o merilih za izplačilo plač, plačil 
in nadomestil občinskim funkcionarjem, 
članom delovnih teles občinskega sveta 
in članom drugih občinskih organov Občine 
Gornji Petrovci

Na podlagi šestega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta 
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski 
svet Občine Gornji Petrovci na 7. redni seji dne 14. 4. 2015 
sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za izplačilo plač, plačil in nadomestil 

občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles 
občinskega sveta in članom drugih občinskih 

organov Občine Gornji Petrovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa merila, višino in način določanja plačil, 

do katerih so upravičeni funkcionarji Občine Gornji Petrovci, 
člani organov občine, člani njihovih delovnih teles in člani dru-
gih, z zakonom določenih teles, ki niso občinski funkcionarji.

Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-
narjev se uporabljajo določbe Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in Zakona o sistemu plač v jav-
nem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 
95/14 – ZUPPJS15).

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani ob-
činskega sveta, ter članom nadzornega odbora, volilne komisije 
in drugim občinskim organom pripadajo sejnine oziroma nagra-
de za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika 
smiselno določbam zakonov iz drugega odstavka tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan 

in podžupan.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal 

poklicno.

Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju 
z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opra-
vljal poklicno.

3. člen
Za poklicno opravljanje funkcije pripada županu plača, 

ki je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
Prav tako pripada za poklicno opravljanje funkcije plača 

podžupanu, ki jo skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem 
sektorju določi župan, glede na obseg dela, ki mu ga je določil 
župan.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA  
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE

4. člen
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo 

v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklic-
no. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 
plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo 
opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju 
obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva do-
datek za delovno dobo.

Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko pod-
županu določi plačni razred občinski svet.

Podžupanu ne pripada sejnina za udeležbo na sejah 
občinskega sveta ali sejah delovnega telesa občinskega sveta.

III. SEJNINE IN NAGRADE

5. člen
Članom občinskega sveta pripada sejnina za udeležbo na 

sejah občinskega sveta ali sejah delovnega telesa občinskega 
sveta.

Letni obseg sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih 
teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu 
občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače župana. 
Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

6. člen
Članom občinskega sveta pripadajo sejnine v višini do-

ločenih odstotkov mesečne županove plače, pri čemer se ne 
upošteva dodatek za delovno dobo, na naslednji način:

– za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta 
v višini 3,10 %;

– za vodenje seje delovnega telesa občinskega sveta v 
višini 2,00 %;



Uradni list Republike Slovenije Št. 27 / 22. 4. 2015 / Stran 3115 

– za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, 
v višini 1,25 %.

Za žalne in slavnostne seje ter korespondenčne seje, ki 
jih opravi občinski svet, članom občinskega sveta ne pripada 
sejnina.

Podlaga za izplačilo je ugotovitveni sklep o potrditvi man-
datov članom občinskega sveta. Župan v začetku mandata 
s sklepom določi posameznemu članu nominalno vrednost 
sejnine za udeležbo na sejah občinskega sveta in za vodenje 
delovnega telesa občinskega sveta ter za udeležbo na sejah 
delovnih teles občinskega sveta.

Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o oprav-
ljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.

7. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu župana 

skladno z zakonodajo izda Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. Odločbo oziroma sklep o plači oziroma 
plačilu podžupanu izda župan in z njo seznani Komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani ob-

činskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru ob-
činskega sveta določi sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji.

Sejnina za posamezno sejo znaša 1,00 % osnovne plače 
župana.

9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pra-

vico do nagrade.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer kot 

sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji:
– predsedniku v višini 3,10 % osnovne plače župana,
– članom v višini 1,55 % osnovne plače župana,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali 

sklepu nadzornega odbora, ki lahko znaša največ 7,2 % osnov-
ne plače župana.

Višino nagrade za izvedbo posameznega nadzora določi 
v okviru zgoraj določene višine nadzorni odbor.

Podlaga za izplačilo nagrad je sklep občinskega sveta o 
izvolitvi predsednika in članov nadzornega odbora.

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se 
izplačujejo v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi 
občinska uprava.

10. člen
Predsedniku, tajniku in članom občinske volilne komisije 

ter posebne občinske volilne komisije in njihovim namestnikom 
pripada za opravljanje dela v zvezi s splošnimi volitvami na-
domestilo v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (ZLV-UPB3, 
Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12).

Za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referen-
dumov in drugih oblik glasovanja imajo predsednik, tajnik in 
člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki pravico do 
ustreznega nadomestila v višini 50 % nadomestila, določenega 
za opravljanje dela v zvezi s splošnimi volitvami.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

11. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadome-

stil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov 
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije 
ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko ob-
činski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven 
območja Občine Gornji Petrovci. Stroški prevoza se povrnejo 
v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno 
potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov 
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenoče-
vanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s 
predpisi.

Pravice uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga 
za službeno potovanje.

Nalog za službeno potovanje izda župan oziroma podž-
upan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog 
podžupan.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

12. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačila za opravljanje funk-

cije, sejnin in drugih prejemkov, ki jih imajo občinski funkcionar-
ji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.

13. člen
Plačila, sejnine, nagrade in drugi prejemki, določeni v tem 

pravilniku, se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasne-
je do 15. dne v tekočem mesecu.

Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo 
v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij 

in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, 
se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom šta-
ba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih 
komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski 
svet ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega 
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem 
znesku.

15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 

plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter 
o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 26/99, 24/03, 18/07, 
9/10 in 68/12).

16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2015-10
Gornji Petrovci, dne 16. aprila 2015

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
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