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PREDSEDNIK REPUBLIKE

2704. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Ekvador

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči-
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 
– ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije 
v Republiki Ekvador

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Republiki Ekvador s sedežem v Brasilii postavim 
Alaina Briana Berganta.

Št. 501-03-33/2015-2
Ljubljana, dne 8. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2705. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije 
v Večnacionalni državi Boliviji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči-
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 
– ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije 
v Večnacionalni državi Boliviji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Večnacionalni državi Boliviji s sedežem v Brasilii 
postavim Alaina Briana Berganta.

Št. 501-03-34/2015-2
Ljubljana, dne 8. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2706. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Indiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za-
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije 
v Republiki Indiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Republiki Indiji postavim Jožefa Drofenika.

Št. 501-03-35/2015-2
Ljubljana, dne 8. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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2707. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemno uspešen razvoj in dosežke, s katerimi je ople-
menitila slovenski visokošolski prostor, prejme

UNIVERZA V NOVI GORICI

ob 20 letnici delovanja

RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-12/2015-6
Ljubljana, dne 14. septembra 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
2708. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o 

normativih in standardih za izvajanje 
vzgojno-izobraževalnih programov 
za otroke s posebnimi potrebami

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport v soglasju z ministrico za 
zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o normativih 

in standardih za izvajanje 
vzgojno-izobraževalnih programov 
za otroke s posebnimi potrebami

1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgoj-

no-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potre-
bami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 5/11 in 56/14) se za 
54.a členom doda nov 54.b člen, ki se glasi:

»54.b člen
(vrednotenje preizkusov znanja)

Merila in kriterije za plačilo vrednotenja preizkusov znanja 
iz nacionalnega preverjanja znanja določi minister, pristojen za 
šolstvo.«

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-33/2015
Ljubljana, dne 4. avgusta 2015
EVA 2015-3330-0020

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 

za izobraževanje,
znanost in šport

Soglašam!
Milojka Kolar Celarc l.r.

Ministrica
za zdravje

2709. Odredba o določitvi vrste in rokov hrambe 
zdravstvene dokumentacije v Centralnem 
registru podatkov o pacientih

Na podlagi prve alinee četrtega odstavka 14.d člena 
Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega var-
stva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15) ministrica za zdravje 
izdaja

O D R E D B O
o določitvi vrste in rokov hrambe zdravstvene 
dokumentacije v Centralnem registru podatkov 

o pacientih

1. člen
Ta odredba določa vrsto in roke hrambe pacientove zdra-

vstvene dokumentacije, ki jo vsebuje Centralni register podat-
kov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP).

2. člen
Vrsta in roki hrambe pacientove zdravstvene dokumen-

tacije iz prejšnjega člena so določeni v Prilogi, ki je sestavni 
del te odredbe.

3. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-59/2015/19
Ljubljana, dne 9. septembra 2015
EVA 2015-2711-0028

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

Priloga: Vrsta in roki hrambe pacientove zdravstvene 
dokumentacije, ki jo vsebuje CRPP

Opis Dokumenti Rok hrambe

Pregled seznama 
vseh cepljenj

Zgodovina 
cepljenj 5 let
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Rezultat laboratorijske 
preiskave

Laboratorijski 
izvid 5 let

Radiološke in nuklearno 
medicinske preiskave Izvid CT 5 let

Radiološke in nuklearno 
medicinske preiskave Izvid MR 5 let

Radiološke in nuklearno 
medicinske preiskave

Izvid nuklearne 
medicine 5 let

Radiološke in nuklearno 
medicinske preiskave Izvid PET 5 let

Radiološke in nuklearno 
medicinske preiskave Izvid UZ 5 let

Radiološke in nuklearno 
medicinske preiskave Izvid RTG 5 let

Zaključki zdravljenja 
in odpustna dokumentacija Odpustno pismo 5 let

Zaključki zdravljenja 
in odpustna dokumentacija Ambulantni izvid 5 let

Napotila bolnikov 
za zdravljenje Napotnica 2 leti

Zgodovinski pregled 
ključnih parametrov

Povzetek stanja 
kronične bolezni 5 let

Poseg cepljenje Prijava neželenih 
učinkov 5 let

Poseg cepljenje Zapis o cepljenju 5 let

Poseg cepljenje Opustitev 
cepljenja 5 let

Termin za pregled Napotitev 2 leti

BANKA SLOVENIJE
2710. Sklep o uporabi Smernic o merilih za določitev 

pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 
2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih 
sistemsko pomembnih institucij (DSPI)

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančni-
štvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega 
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet 
Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Smernic o merilih za določitev 
pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 

2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih 
sistemsko pomembnih institucij (DSPI)

1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)

(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega 

nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremem-
bi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12) 
dne 16. decembra 2014 objavil Smernice o merilih za določitev 
pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v 
zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) 
(v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni 
strani.

(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena urejajo merila 
v zvezi z ocenjevanjem drugih sistemsko pomembnih institucij 
ter pravila o nekaterih razkritjih med postopkom njihovega 
ocenjevanja.

(3) Smernice se uporabljajo za organe, ki jih države 
članice imenujejo v skladu s prvim odstavkom 131. člena 
Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in 
bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih pod-
jetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 
2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 
2013, str. 338).

2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo 
smernic za Banko Slovenije, kadar kot pristojni organ izvaja 
pristojnosti in naloge v zvezi z opredelitvijo drugih sistemsko 
pomembnih bank v skladu z ZBan-2.

(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti 
v zvezi z opredelitvijo drugih sistemsko pomembnih bank v 
skladu z ZBan-2 v celoti upoštevala določbe smernic.

3. člen
(Uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 8. septembra 2015

Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije

2711. Sklep o uporabi Smernic o sprožilnih 
dejavnikih za uporabo ukrepov za zgodnje 
posredovanje v skladu s členom 27(4) 
Direktive 2014/59/EU

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančni-
štvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega 
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet 
Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Smernic o sprožilnih dejavnikih 

za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje 
v skladu s členom 27(4) Direktive 2014/59/EU

1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)

(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta 
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in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremem-
bi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12) 
dne 29. julija 2015 objavil Smernice o sprožilnih dejavnikih za 
uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v skladu s členom 
27(4) Direktive 2014/59/EU (v nadaljevanju: smernice), ki so 
objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo 
sprožilne dejavnike, na podlagi katerih pristojni organi sprej-
mejo odločitev o uporabi ukrepov za zgodnje posredovanje ter 
zagotavljajo usklajenost in doslednost pri izvajanju tovrstnih 
nadzorniških praks.

(3) Smernice se uporabljajo za pristojne organe, kot so 
opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicij-
ska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 
št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) 
št. 575/2013).

2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo 
smernic za Banko Slovenije, kadar kot pristojni organ iz-
vaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami v skladu z 
ZBan-2.

(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti 
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti 
upoštevala smernice.

3. člen
(Uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
1. januarja 2016.

Ljubljana, dne 8. septembra 2015

Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije

2712. Sklep o uporabi Priporočil o enakovrednosti 
ureditev zaupnosti

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančni-
štvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega 
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet 
Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev 

zaupnosti

1. člen
(namen in področje uporabe priporočil)

(1) Evropski bančni organ (v nadaljevanju EBA) je na 
podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni 
organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi 
Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decem-
bra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) 
19. junija 2014 objavil Priporočila o enakovrednosti ureditev 
zaupnosti (v nadaljevanju priporočila), ki so objavljena na nje-
govi spletni strani.

(2) Priporočila iz prvega odstavka tega člena so usmerje-
na k zbliževanju delovanja članov kolegija, kadar ti zagotovijo 
svoje mnenje v skladu s prvim odstavkom 116. člena Direktive 
2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem 
nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi 
Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 
2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 338), za 
namene sodelovanja v kolegiju nadzornih organov tretjih držav, 
ki so navedeni v prilogi priporočil.

(3) Priporočila se uporabljajo za pristojne organe, kot so opre-
deljeni v drugem odstavku 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.

2. člen
(vsebina sklepa in obseg uporabe priporočil)

(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo 
priporočil za Banko Slovenije, kadar kot pristojni organ iz-
vaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami v skladu z 
ZBan-2.

(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti 
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih 
zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter 
o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 
27. junija 2013, str. 1) ter pri posredovanju informacij organu 
EBA v skladu s 35. členom Uredbe (EU) št. 1093/2010 v celoti 
upoštevala priporočila.

3. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 8. septembra 2015

Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2713. Akt o metodologiji za določitev regulativnega 
okvira in metodologiji za obračunavanje 
omrežnine za elektrooperaterje

Na podlagi drugega odstavka 116. člena in četrtega 
odstavka 132. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, 
št. 17/14) Agencija za energijo izdaja

A K T
o metodologiji za določitev regulativnega okvira 

in metodologiji za obračunavanje omrežnine 
za elektrooperaterje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) S tem aktom se določata:
– metodologija za določitev regulativnega okvira in 
– metodologija za obračunavanje omrežnine, in sicer za 

prenosni sistem električne energije (v nadaljnjem besedilu: 
prenosni sistem), distribucijski sistem električne energije (v 
nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem), čezmerno prevzeto 
jalovo energijo, za priključno moč in za druge storitve.

(2) Metodologiji sta določeni na način, da spodbujata 
učinkovitost elektrooperaterjev in učinkovitost uporabe sistema.

(3) Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) 
pri uresničevanju ciljev iz tega akta: 

– upošteva pravila stroke ekonomskega reguliranja in
– zahteva, da elektrooperaterji zaradi primerljivosti enotno 

izkazujejo stroške izvajanja dejavnosti in druge podatke, ki jih 
agencija potrebuje za namene reguliranja.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izra-
zi, opredeljeni v 4. in 36. členu Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 17/14, v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg tega pa 
imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:

– čezmejna 
izmenjava 
električne 
energije:

pomeni uvoz (vnos), izvoz (iznos) 
ali tranzit električne energije čez 
državno mejo, pri čemer se uporabi 
povezovalni vod, ki omogoča 
neposredno povezavo z omrežji 
sosednjih držav; tranzit električne 
energije se obravnava kot sočasni 
uvoz (vnos) in izvoz (iznos) enake 
količine električne energije;

– distribucijsko 
podjetje:

je najemodajalec oziroma vzdrževalec 
dela distribucijskega sistema iz prvega 
in tretjega odstavka 121. člena EZ-1;

– elektroenergetska 
infrastruktura:

so objekti, naprave in omrežja vključno 
s stvarnimi in drugimi pravicami 
na nepremičninah v skladu z EZ-1 
in predpisi, ki opredeljujejo vrste 
objektov, naprav, omrežij in sistemov, 
ki sestavljajo infrastrukturo, ter način 
vodenja evidence infrastrukture;

– lastni vod: je vod odjemalca do razdelilne 
transformatorske postaje (v 
nadaljnjem besedilu: RTP) oziroma 
transformatorske postaje (v nadaljnjem

besedilu: TP), za katerega odjemalec 
izkaže svojo lastninsko pravico;

– minimalni 
standardi 
kakovosti oskrbe:

so eden izmed kriterijev za 
ugotavljanje upravičenosti 
nadzorovanih stroškov delovanja 
in vzdrževanja reguliranih podjetij 
v regulaciji s kakovostjo oskrbe. 
Minimalni standardi kakovosti oskrbe 
se izražajo z zajamčenimi standardi 
ali s sistemskimi standardi kakovosti 
oskrbe;

– nadomestilo: je finančno nadomestilo uporabniku 
sistema (v nadaljnjem besedilu: 
uporabnik) v primeru neizpolnjevanja 
zajamčenih standardov kakovosti 
oskrbe za tiste storitve, ki jih je 
distribucijski operater oziroma 
distribucijsko podjetje dolžno izvajati v 
okviru svojih reguliranih dejavnosti;

– netransakcijska 
metoda:

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

– nova 
elektroenergetska 
infrastruktura:

je elektroenergetska infrastruktura, 
ki jo je prvi lastnik ali elektrooperater 
predal v uporabo (aktiviral) po vključno 
1. januarju 2011;

– območje 
distribucijskega 
sistema:

pomeni funkcionalni del 
distribucijskega sistema električne 
energije s svojim nadzornim sistemom, 
na katerem se lahko ločeno izvaja 
dejavnost distribucijskega operaterja;

– obstoječa 
elektroenergetska 
infrastruktura:

je elektroenergetska infrastruktura, 
ki jo je prvi lastnik ali elektrooperater 
predal v uporabo (aktiviral) pred 
vključno 31. decembrom 2010; 

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

– omrežnina: je znesek, ki ga je za uporabo sistema 
elektrike dolžan plačati uporabnik 
sistema;

– ostala sredstva: so sredstva, potrebna za izvajanje 
dejavnosti elektrooperaterja, razen 
elektroenergetske infrastrukture;

– pametna 
infrastruktura:

je oprema ali naprava na ravni 
prenosa in distribucije za dvosmerno 
digitalno komunikacijo v realnem 
času ali čim bolj realnem času, 
interaktivno in inteligentno spremljanje 
ter upravljanje proizvodnje, prenosa, 
distribucije in porabe električne 
energije v elektroenergetskem sistemu 
za razvoj omrežja, ki učinkovito 
povezuje ravnanje in dejanja vseh 
z njim povezanih uporabnikov, to je 
proizvajalcev, odjemalcev in subjektov, 
ki opravljajo obe nalogi, da se zagotovi 
ekonomsko učinkovit, trajnosten 
elektroenergetski sistem z majhnimi 
izgubami ter visoko stopnjo kakovosti 
in zanesljivosti oskrbe in varnosti;

– pametno omrežje: pomeni elektroenergetsko omrežje, ki 
lahko na stroškovno učinkovit način 
povezuje ravnanje in dejanja
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vseh z njim povezanih uporabnikov, 
vključno s proizvajalci, odjemalci in 
subjekti, ki proizvajajo in porabljajo 
električno energijo, da se zagotovi 
ekonomsko učinkovit in trajnosten 
sistem z majhnimi izgubami ter visoko 
stopnjo kakovosti in zanesljivosti 
oskrbe in varnosti. Je sistem, ki 
uporablja informacije, dvosmerne, 
kibernetsko varne komunikacijske 
tehnologije in procesno inteligenco 
v smislu integracije proizvodnje, 
prenosa, transformacije, distribucije in 
porabe s ciljem zagotoviti čist, varen, 
zavarovan, zanesljiv, prožen, učinkovit 
in trajnosten sistem;

– pilotna kritična 
konična tarifa:

je poskusna omrežninska tarifa za 
distribucijski sistem s posebno tarifno 
postavko za preneseno delovno 
energijo, ki odstopa od običajne tarifne 
postavke in velja v času trajanja 
konične obremenitve omrežja (kritični 
dogodek). Za izvajanje te tarife je 
vnaprej omejeno število kritičnih 
dogodkov v določenem časovnem 
obdobju, njihovo trajanje ter časovni 
pogoji obveščanja odjemalcev o 
nastopu kritičnih dogodkov; 

– postaje: so RTP, razdelilne postaje in TP;
– prezasedenost: je stanje prenosne poti, v katerem 

vsota moči sklenjenih poslov v 
določenem obdobju na posamezni 
prenosni poti presega njene tehnične 
ali obratovalne zmogljivosti;

– prihodki iz 
upravljanja 
prezasedenosti:

so prihodki iz upravljanja 
prezasedenosti čezmejnih vodov 
skladno z Uredbo (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 (ES) št. 1228/2003 (UL L 
št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 15; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) 
št. 714/2009);

– skupina končnih 
odjemalcev:

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

– sistemski 
standard:

določa povprečno raven kakovosti 
oskrbe ali storitev, ki so jo distribucijski 
operater in distribucijska podjetja 
dolžni zagotavljati v celotnem 
sistemu ali na posameznih območjih 
distribucijskega sistema v okviru svojih 
pristojnosti;

– sredstva: so neopredmetena sredstva, predana 
v uporabo, brez dobrega imena, in 
opredmetena osnovna sredstva, 
predana v uporabo, ki jih za izvajanje 
dejavnosti elektrooperaterja potrebuje 
elektrooperater;

– tarifa: je strukturiran seznam tarifnih 
elementov, ki na podlagi tarifnih 
postavk omogočajo izračun omrežnine 
za elektroenergetski sistem;

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

– vodi: so nadzemni in podzemni vodi;
– zajamčeni 

standard:
določa raven kakovosti oskrbe ali 
storitev (obsega tako tehnični kot 
komercialni vidik izvajanja storitev), 
ki so jo distribucijski operater 
in distribucijska podjetja dolžni 
zagotavljati vsakemu posameznemu 
uporabniku v določeni točki sistema, 
v kateri poteka merjenje oziroma 
raven kakovosti posamezne izvedene 
storitve.

3. člen
(regulativno obdobje)

Regulativno obdobje je obdobje treh zaporednih koledar-
skih let in poteka zvezno.

II. METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV 
REGULATIVNEGA OKVIRA

1. Splošno

4. člen
(vsebina)

S tem aktom se določajo:
– trajanje regulativnega obdobja;
– elementi regulativnega okvira;
– kriteriji za določitev posameznih elementov regulativ-

nega okvira;
– način izračunavanja posameznih elementov regulativ-

nega okvira;
– vrste upravičenih stroškov, vključno z reguliranim do-

nosom in kriteriji za njihovo ugotavljanje ter način njihovega 
določanja;

– pravila in način ugotavljanja odstopanj od regulativnega 
okvira ter način upoštevanja ugotovljenih odstopanj;

– parametri posameznih dimenzij kakovosti, njihove re-
ferenčne vrednosti ter načini in standardi njihovega izračuna-
vanja;

– pravila za izračunavanje vpliva kakovosti na upravičene 
stroške;

– minimalni standardi kakovosti različnih storitev elektro-
operaterjev in

– višina nadomestila ter načini in roki za plačilo nadome-
stila zaradi kršitev zajamčenih standardov kakovosti.

2. Regulativni okvir

5. člen
(regulativni okvir)

(1) Regulativni okvir je vrednostna opredelitev načrto-
vanih upravičenih stroškov elektrooperaterja po posameznih 
letih regulativnega obdobja, načrtovanih omrežnin, načrtovanih 
drugih prihodkov iz izvajanja dejavnosti elektrooperaterja, pre-
sežkov ali primanjkljajev omrežnin iz preteklih let. 

(2) Za potrebe določanja regulativnega okvira v skladu s 
tem aktom so kot stroški in prihodki opredeljene tudi kategorije, 
ki v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi niso obrav-
navane kot stroški in prihodki.

(3) Regulativni okvir temelji na obsegu in stanju ter načr-
tovanem razvoju elektroenergetskega sistema, načrtovanem 
obsegu porabe električne energije in načrtovanem številu upo-
rabnikov za posamezno leto regulativnega obdobja in za celo-
tno regulativno obdobje. 

(4) Z namenom preprečitve medletnega skokovitega spre-
minjanja tarifnih postavk za omrežnino po posameznih letih 
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regulativnega obdobja se izvede izravnava tarifnih postavk, ki 
zagotavlja enakomerno spreminjanje tarifnih postavk v posa-
meznem letu regulativnega obdobja glede na predhodno leto.

(5) Obvezna vsebina regulativnega okvira za sistemskega 
operaterja je tudi razkritje prihodkov iz upravljanja prezasede-
nosti.

6. člen
(cilji regulativnega okvira)

Cilji določanja regulativnega okvira so:
– zagotavljati obratovanje, vzdrževanje ter spodbujanje 

razvoja distribucijskega in prenosnega sistema v skladu s 
pravili stroke in stanjem tehnike (ali z načelom najboljše dose-
gljive tehnologije) tako, da se kakovost prenosa in distribucije 
električne energije trajno izboljšuje ali ohranja;

– spodbujati izvajanje naložb, ki so potrebne za izpolnje-
vanje okoljskih ciljev iz akcijskih načrtov;

– spodbujati učinkovito uporabo sistema;
– trajno izboljševati oziroma ohranjati raven kakovosti 

oskrbe z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: kakovost 
oskrbe), ki vsebuje komercialno kakovost, neprekinjenost na-
pajanja in kakovost napetosti;

– izvajati ekonomsko reguliranje omrežnine za elektroe-
nergetski sistem na način, ki spodbuja stroškovno učinkovitost 
izvajalcev;

– elektrooperaterjem zagotoviti trajno poslovanje z regu-
liranim donosom na sredstva in

– zagotoviti stabilne in predvidljive razmere za delovanje 
elektrooperaterjev in za uporabnike ter stabilno okolje za vla-
gatelje oziroma lastnike.

7. člen
(elementi regulativnega okvira)

(1) Elementi regulativnega okvira so:
– upravičeni stroški;
– omrežnina;
– drugi prihodki;
– odstopanje od regulativnega okvira preteklih let (pri-

manjkljaj in presežek omrežnine) in
– izravnava.
(2) Elementi regulativnega okvira so na podlagi kriterijev 

za določitev posameznih elementov regulativnega okvira iz 
tega akta načrtovani in dejanski. Načrtovani elementi regu-
lativnega okvira so določeni v regulativnem okviru vnaprej za 
celotno regulativno obdobje in za posamezno leto regulativne-
ga obdobja. Dejanski elementi regulativnega okvira so letno 
ugotovljeni za nazaj za posamezno leto regulativnega obdobja. 

(3) Upravičeni stroški v skladu s tem aktom so upravičeni 
stroški iz 16. člena tega akta in izvirajo iz dejavnosti elektroo-
peraterja.

(4) Omrežnina se izračuna na podlagi tarifnih postavk za 
omrežnino za prenosni sistem, distribucijski sistem, priključno 
moč in čezmerno prevzeto jalovo energijo in obsega uporabe 
elektroenergetskega sistema v skladu z metodologijo za ob-
računavanje omrežnine za prenosni in distribucijski sistem, 
čezmerno prevzeto jalovo energijo in za druge storitve ter za 
priključno moč iz III. poglavja tega akta. Omrežnine so seštevek 
omrežnin za posamezno leto regulativnega obdobja. 

(5) Zaračunane omrežnine za sistem in drugi prihodki, ki 
izvirajo iz dejavnosti elektrooperaterja, so v skladu s tem aktom 
reguliran letni prihodek. 

(6) Reguliran letni prihodek in odstopanje od regulativne-
ga okvira preteklih let sta v skladu s tem aktom vira za pokriva-
nje upravičenih stroškov. 

(7) Izravnava tarifnih postavk med posameznimi leti regu-
lativnega obdobja se izvede tako, da sta znotraj regulativnega 
obdobja ob upoštevanju načrtovane količinske porabe električ-
ne energije vrednosti načrtovanih upravičenih stroškov, ki se 
pokrivajo iz omrežnine, pred in po izravnavi enake. Rezultat 

medletne izravnave je razlika med načrtovanimi upravičenimi 
stroški in načrtovanimi viri za pokrivanje upravičenih stroškov 
posameznega leta regulativnega obdobja. Razlika se odrazi v 
načrtovanem presežku ali primanjkljaju omrežnine.

8. člen
(metoda reguliranja)

(1) Metoda reguliranja temelji na metodi reguliranega 
letnega prihodka in reguliranih omrežnin.

(2) Metoda reguliranega letnega prihodka in reguliranih 
omrežnin določa vzročno-posledično (namensko) povezavo 
upravičenih stroškov in reguliranih letnih prihodkov in na tej 
podlagi obveznost elektrooperaterja, da presežek omrežnine 
prenese in uporabi za pokrivanje upravičenih stroškov v na-
slednjih letih oziroma pravico elektrooperaterja, da se mu pri 
določitvi načrtovanega zneska omrežnine v naslednjih letih 
zagotovi pokritje primanjkljaja omrežnine preteklih let.

(3) Metoda reguliranega letnega prihodka in reguliranih 
omrežnin se izvaja tako, da se za regulativno obdobje elektro-
operaterju določi regulativni okvir tako, da omrežnina skupaj z 
drugimi prihodki iz opravljanja dejavnosti elektrooperaterja in 
upoštevaje ugotovljeni kumulativni presežek oziroma primanj-
kljaj omrežnin elektrooperaterja iz preteklih let pokrije načr-
tovane upravičene stroške elektrooperaterja, ob upoštevanju 
vseh predvidenih okoliščin stroškovno učinkovitega poslovanja 
elektrooperaterja. 

(4) Metoda reguliranega letnega prihodka in reguliranih 
omrežnin temelji tudi na spodbudah in doseženi ravni kakovosti 
oskrbe.

9. člen
(določitev omrežnine za prenosni sistem in omrežnine 

za distribucijski sistem)
Načrtovani znesek omrežnine za prenosni sistem ali 

omrežnine za distribucijski sistem brez izravnave iz četrtega 
odstavka 5. člena tega akta za posamezno leto regulativnega 
obdobja se izračuna na naslednji način:

kjer oznake pomenijo:

OMRt načrtovani znesek omrežnine;
USt načrtovani upravičeni stroški;
OPMt načrtovani znesek omrežnine za priključno moč;
OČPJEt načrtovani znesek omrežnine za čezmerno prevzeto 

jalovo energijo;
DPt načrtovani drugi prihodki;

odstopanje od regulativnega okvira preteklih let;

t leto regulativnega obdobja;
TRO trajanje regulativnega obdobja, izraženo s številom 

let.

10. člen
(določitev regulativnega okvira)

Regulativni okvir za posameznega elektrooperaterja dolo-
či agencija z odločbo, v kateri se določijo tudi tarifne postavke 
za omrežnine. Za distribucijskega operaterja se regulativni 
okvir razdeli na posamezna območja distribucijskega sistema.

11. člen
(sprememba regulativnega okvira)

(1) Agencija spremeni regulativni okvir zaradi spremem-
be v obsegu uporabe sistema, če so nastale letne spremembe 
količinske porabe električne energije glede na načrtovano 
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porabo v obsegu, ki ima za posledico več kot 10-odstotno 
spremembo načrtovane omrežnine za prenosni sistem ali 
omrežnine za distribucijski sistem posameznega leta regula-
tivnega obdobja.

(2)  Če agencija ugotovi, da so v posameznem letu re-
gulativnega obdobja nastale spremembe v obsegu uporabe 
sistema, opredeljene v prejšnjem odstavku, ali druge nepri-
čakovane okoliščine, spremeni regulativni okvir za preostala 
leta regulativnega obdobja na postavki načrtovanih prihodkov 
iz omrežnin tako, da na podlagi načrtovanega količinskega 
obsega porabe električne energije, ki upošteva spremenjene 
okoliščine, spremeni tarifne postavke za omrežnino za prenosni 
ali distribucijski sistem v odstotku, ki bo zagotavljal, da bo do 
konca regulativnega obdobja načrtovana omrežnina za preno-
sni ali distribucijski sistem skupaj z realizirano omrežnino za 
prenosni ali distribucijski sistem od začetka regulativnega ob-
dobja do uvedbe spremembe tarifnih postavk enaka načrtovani 
omrežnini za prenosni ali distribucijski sistem v regulativnem 
obdobju.

12. člen
(nadzor nad poslovanjem elektrooperaterjev)

(1) Agencija nadzira izvajanje regulativnega okvira že 
med regulativnim obdobjem tako, da mesečno spremlja zara-
čunano omrežnino. Na podlagi letnih podatkov o poslovanju 
in kakovosti oskrbe po zaključku posameznega leta regulativ-
nega obdobja izvaja analize poslovanja elektrooperaterjev z 
namenom spremljanja izvajanja regulativnega okvira tekočega 
obdobja ter določitve regulativnega okvira za naslednje regu-
lativno obdobje.

(2) Agencija nadzira izvajanje regulativnega okvira in 
upoštevanje določb tega akta v postopku ugotavljanja od-
stopanj.

3. Kriteriji za določitev in način izračuna elementov 
regulativnega okvira 

3.1. Splošno

13. člen
(podatki za določitev regulativnega okvira)

(1) Agencija pri določitvi upravičenih stroškov in virov za 
pokrivanje upravičenih stroškov presoja podatke elektroope-
raterjev. 

(2) Za preračun upravičenih stroškov in virov za pokriva-
nje upravičenih stroškov se upoštevajo tudi podatki o realizira-
nih stroških, odhodkih in prihodkih iz poslovnih knjig elektroo-
peraterja ob upoštevanju določb tega akta.

(3) Če distribucijski operater ni lastnik vsega ali po-
membnega dela distribucijskega sistema in če naloge dis-
tribucijskega operaterja, vključno s strokovnimi nalogami za 
izvrševanje javnih pooblastil, izvaja distribucijsko podjetje, 
agencija pri določitvi upravičenih stroškov in virov za pokri-
vanje upravičenih stroškov presoja podatke distribucijskih 
podjetij.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se pri distribucijskih 
podjetjih prihodki iz naslova najemnine za distribucijski sistem 
in prihodki iz naslova izvajanja storitev za distribucijskega ope-
raterja ne upoštevajo pri določitvi omrežnine. Prav tako se med 
upravičenimi stroški distribucijskega operaterja ne upoštevajo 
stroški najemnine za distribucijski sistem in stroški storitev iz 
naslova prenesenih nalog, ker so ti stroški upoštevani v upra-
vičenih stroških, ki so določeni v skladu s 3.2. podpoglavjem 
II. poglavja tega akta.

14. člen
(količinski letni načrti porabe električne energije)

(1) Za določitev upravičenih stroškov, ki se ugotavljajo tudi 
na podlagi količinskega obsega porabe električne energije, je 
elektrooperater dolžan izdelati količinski načrt porabe električne 

energije iz prenosnega oziroma distribucijskega sistema za 
celotno načrtovano novo regulativno obdobje po posameznih 
letih regulativnega obdobja in ga agenciji posredovati na njeno 
zahtevo.

(2) Elektrooperater pripravi načrtovani količinski obseg 
porabe električne energije po posameznih odjemnih skupinah 
iz 119. člena tega akta na podlagi pričakovanega gibanja po-
rabe v posameznem letu regulativnega obdobja. Distribucijski 
operater pripravi načrtovani količinski obseg porabe električne 
energije tudi po območjih distribucijskega sistema.

(3) Načrtovani obseg porabe za potrebe ugotavljanja 
upravičenih stroškov pripravi in določi agencija po predhodni 
uskladitvi z napovedmi elektrooperaterjev in elektroenergetskih 
bilanc.

(4) Elektrooperater je dolžan izdelati tudi količinski letni 
načrt porabe električne energije iz prenosnega oziroma dis-
tribucijskega sistema in ga posredovati agenciji najpozneje v 
desetih dneh od dneva sprejetja letne elektroenergetske bilan-
ce za prihodnje leto. Če elektroenergetska bilanca ni sprejeta 
do 20. oktobra tekočega leta, sistemski operater posreduje 
agenciji ocenjen količinski načrt za prihodnje leto do 31. okto-
bra tekočega leta.

(5) V skladu z drugim odstavkom distribucijski operater 
izdela količinski letni načrt za prihodnje leto po posameznih 
mesecih leta za:

– količine distribuirane električne energije in moči za konč-
ne odjemalce, priključene na distribucijski sistem po posame-
znih odjemnih skupinah iz 119. člena tega akta za posamezna 
območja distribucijskega sistema in

– količine električne energije po posameznem območju 
distribucijskega sistema, prevzete od proizvajalcev, priključenih 
na distribucijski sistem.

(6) V skladu s četrtim odstavkom sistemski operater izdela 
količinski letni načrt za prihodnje leto po posameznih mesecih 
leta za:

– količine prevzete električne energije in moči, ki jo pre-
vzamejo končni odjemalci, priključeni na prenosni sistem, po 
posameznih odjemnih skupinah iz 119. člena tega akta in

– količine električne energije, predane na prenosnem 
sistemu distribucijskemu operaterju po posameznem obmo-
čju distribucijskega sistema, ki so usklajene z distribucijskim 
operaterjem.

15. člen
(faktor načrtovane inflacije)

(1) Pri določitvi stroškov delovanja in vzdrževanja ter 
drugih prihodkov za posamezno leto regulativnega obdobja se 
upošteva faktor načrtovane inflacije, ki se izračuna na naslednji 
način:

kjer oznake pomenijo:

NIt faktor načrtovane inflacije;
nit načrtovana stopnja inflacije za povprečje leta iz 

Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj (v 
nadaljnjem besedilu: pomladanska napoved), ki jo 
objavi Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 
(v nadaljnjem besedilu: UMAR) v letu pred začetkom 
regulativnega obdobja (leto t-1);

t leto regulativnega obdobja.

(2) Če UMAR v pomladanski napovedi iz prejšnjega od-
stavka ne objavi načrtovane stopnje inflacije za vsa posamezna 
leta regulativnega obdobja, se za manjkajoča leta upošteva 
objavljeni podatek o načrtovani stopnji inflacije za zadnje leto 
iz napovedi iz prejšnjega odstavka.
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3.2. Upravičeni stroški

3.2.1. Določanje upravičenih stroškov

16. člen
(določitev upravičenih stroškov)

(1) Upravičeni stroški regulativnega obdobja elektroope-
raterja se izračunajo kot vsota upravičenih stroškov posame-
znih let regulativnega obdobja.

(2) Dodatno se za distribucijskega operaterja upravičeni 
stroški za posamezno leto regulativnega obdobja izračunajo 
kot vsota upravičenih stroškov posameznih območij distribu-
cijskega sistema.

(3) Upravičeni stroški za posamezno leto regulativnega 
obdobja se izračunajo na naslednji način:

kjer oznake pomenijo:

USt upravičeni stroški;
SDVt stroški delovanja in vzdrževanja;
SEEIt stroški električne energije za izgube v omrežju;
AMt stroški amortizacije;
RDSt reguliran donos na sredstva;
SSt stroški sistemskih storitev;

kakovost oskrbe;
St spodbude;
t leto regulativnega obdobja.

(4) Pri določitvi upravičenih stroškov se upoštevajo na-
slednji kriteriji:

– namenska raba sredstev;
– gospodarna in učinkovita raba sredstev;
– zagotavljanje kakovosti oskrbe in
– upoštevanje zgolj tistih upravičenih stroškov, ki so ne-

posreden pogoj in posledica opravljanja dejavnosti elektroope-
raterja in nimajo značaja privatnosti ter so skladni z običajno 
poslovno prakso.

(5) V upravičenih stroških so tudi stroški, ki se pokrivajo iz 
plačila za druge storitve iz 122. člena tega akta.

(6) Kriterija značaj privatnosti in skladnost z običajno po-
slovno prakso iz prejšnjega odstavka se presojata po davčni 
zakonodaji.

3.2.2. Stroški delovanja in vzdrževanja

3.2.2.1. Splošno 

17. člen
(vrste stroškov delovanja in vzdrževanja)

(1) Stroški delovanja in vzdrževanja (SDVt) so stroški, ki 
nastajajo v zvezi z delovanjem in vzdrževanjem sistema v skla-
du s predpisi, slovenskimi tehničnimi standardi in zahtevami 
sistemskih obratovalnih navodil. 

(2) Stroški delovanja in vzdrževanja se obravnavajo lo-
čeno glede na možnost vpliva elektrooperaterja na stroške, in 
sicer se delijo na:

– nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja in
– nenadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja.
(3) Stroški delovanja in vzdrževanja za posamezno leto 

se izračunajo na naslednji način:

kjer oznake pomenijo:

SDVt stroški delovanja in vzdrževanja;
NSDVt nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja;
NNSDVt nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja;
t leto regulativnega obdobja.

(4) Stroški delovanja in vzdrževanja so:
– stroški materiala;
– stroški storitev;
– stroški dela;
– drugi poslovni odhodki in 
– drugi odhodki.

3.2.2.2. Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 

18. člen
(kriteriji za ugotavljanje nadzorovanih stroškov delovanja 

in vzdrževanja)
(1) Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja (NSDV) 

so tisti stroški, na katere lahko elektrooperater vpliva s svojim 
delovanjem in so odvisni tudi od naložb v sredstva, ki se odra-
žajo v spremembi dolžine vodov in števila postaj. Nadzorovani 
stroški delovanja in vzdrževanja distribucijskega operaterja 
so odvisni tudi od števila uporabnikov (končnih odjemalcev in 
proizvajalcev iz obnovljivih virov).

(2) Kot upravičeni nadzorovani stroški delovanja in vzdr-
ževanja se ne upoštevajo: 

– stroški reklam in sponzorstev;
– stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja;
– stroški, ki se ne priznajo v skladu z davčno zakonodajo;
– stroški in odhodki iz četrtega odstavka 17. člena, ki so 

vkalkulirani v usredstvene lastne proizvode in storitve v višini 
izkazanih prihodkov za te namene;

– stroški, ki se nanašajo na plače in druge vrste plačil 
delavcem na podlagi uspešnosti poslovanja vključno s pripa-
dajočimi dajatvami;

– stroški nagrad članom organov vodenja in nadzora 
vključno s pripadajočimi dajatvami;

– stroški, ki se nanašajo na plačila organom vodenja in 
nadzora na podlagi uspešnosti poslovanja vključno s pripada-
jočimi dajatvami; 

– izplačana nadomestila uporabnikom zaradi dokazanih 
kršitev zajamčenih standardov kakovosti oskrbe;

– stroški in odhodki, ki nastanejo kot posledica vračila 
brezplačno prevzetih sredstev vključno z denarnimi sredstvi;

– stroški iz naslova pilotnih projektov iz 71. člena tega 
akta;

– stroški najemnin za distribucijski sistem, če distribucijski 
operater ni lastnik distribucijskega sistema ali njegovega dela;

– stroški storitev iz naslova prenosa nalog distribucijskega 
operaterja na distribucijsko podjetje; 

– prevrednotovalni poslovni odhodki za ostala sredstva;
– stroški in odhodki, ki so posledica enkratnih poslovnih 

dogodkov in
– stroški, ki se zaradi spremembe Slovenskih računo-

vodskih standardov ne priznavajo več med stroški in odhodki.
(3) Stroški, ki se ne upoštevajo v skladu z davčno zako-

nodajo, se presojajo po predpisih, ki urejajo davke. Za potrebe 
tega akta so stroški iz tretje alinee prejšnjega odstavka:

– stroški, ki se nanašajo na privatno življenje;
– stroški donacij;
– odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih 

dajatev;
– odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ;
– odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance;
– odhodki za plače, druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo 

ter nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi izrabe 
letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela poslovodnih 
delavcev, prokuristov in delavcev s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi, ki presegajo znesek, obračunan v skladu z 
zakonom oziroma pogodbo in
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– odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi 
z zaposlitvijo, če niso obdavčeni po davčni zakonodaji.

(4) Stroški, ki se nanašajo na plače in druge vrste plačil 
delavcem iz pete alinee drugega odstavka, se upoštevajo v 
višini, ki se obračuna v skladu z zakonom in kolektivno pogod-
bo, ki velja za elektrogospodarstvo, razen stroški in odhodki, 
ki se nanašajo na plače in druge vrste plačil delavcem na pod-
lagi uspešnosti poslovanja vključno s pripadajočimi dajatvami. 
Druge vrste plačil delavcem so vsa plačila, ki jih zraven plače 
prejme delavec in so določeni z zakonom in kolektivno pogod-
bo, ki velja za elektrogospodarstvo. Plača in druge vrste plačil 
iz naslova uspešnosti poslovanja so posledica dogovora med 
delodajalci in delavci (sindikati), zato se krijejo iz reguliranega 
donosa na sredstva. 

(5) Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja iz dru-
gega odstavka se krijejo iz reguliranega donosa na sredstva.

19. člen
(določitev nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja 

za sistemskega operaterja)
(1) Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja (NDSV) 

za posamezno leto regulativnega obdobja za sistemskega 
operaterja se, če ta akt ne določa drugače, izračunajo na 
naslednji način: 

kjer oznake pomenijo: 

NSDVt nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja;
NSDVvzdt nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 

iz naslova vzdrževanja elektroenergetske 
infrastrukture in obratovanja prenosnega 
sistema;

NSDVmdt nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja iz 
naslova mednarodnega delovanja;

t leto regulativnega obdobja.

(2) Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja iz naslo-
va vzdrževanja elektroenergetske infrastrukture in obratovanja 
prenosnega sistema (NSDVvzdt) za posamezno leto regula-
tivnega obdobja za sistemskega operaterja se izračunajo na 
naslednji način: 

kjer oznake pomenijo: 

NSDVvzdt nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 
iz naslova vzdrževanja elektroenergetske 
infrastrukture in obratovanja sistema;

dvzd delež nadzorovanih stroškov delovanja in 
vzdrževanja, ki so namenjeni vzdrževanju 
elektroenergetske infrastrukture in 
obratovanju sistema;

NSDVpt nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 
predhodnega leta (pt);

Vt faktor učinkovitosti;
NIt faktor načrtovane letne inflacije;

povečanje ali zmanjšanje NSDVvzdt  zaradi 
spremembe dolžine vodov; 
povečanje ali zmanjšanje NSDVvzdt zaradi 
spremembe števila postaj; 

pt predhodno leto;
t leto regulativnega obdobja.

(3) Za prvo leto regulativnega obdobja se pri izračunu 
(dvzd.NSDVpt) iz prejšnjega odstavka za sistemskega opera-
terja upošteva sprememba obsega sistema v obdobju od leta 
t-1 do leta t-5 in se izračuna na naslednji način:

kjer oznake pomenijo: 

dvzd.NSDVpt nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 
iz naslova vzdrževanja elektroenergetske 
infrastrukture in obratovanja sistema; 

dvodi delež nadzorovanih stroškov delovanja in 
vzdrževanja, ki so namenjeni vzdrževanju 
elektroenergetske infrastrukture in 
obratovanju sistema in se spreminjajo v 
odvisnosti od dolžine vodov;

dvzd delež nadzorovanih stroškov delovanja in 
vzdrževanja, ki so namenjeni vzdrževanju 
elektroenergetske infrastrukture in 
obratovanju sistema;

NSDVpt nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 
predhodnega leta (pt);

ivodi odstotek spremembe dolžine vodov na 
dan 31. decembra leta t-1 glede na dan 
31. decembra leta t-5 pred začetkom 
regulativnega obdobja;

dpostaje delež nadzorovanih stroškov delovanja in 
vzdrževanja, ki so namenjeni vzdrževanju 
elektroenergetske infrastrukture in 
obratovanju sistema in se spreminjajo v 
odvisnosti od števila postaj;

ipostaje odstotek spremembe števila postaj na dan 31. 
decembra leta t-1 glede na dan 31. decembra 
leta t-5 pred začetkom regulativnega obdobja;

pt predhodno leto;

(4) Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja iz naslo-
va mednarodnega delovanja (NSDVmdt) za posamezno leto 
regulativnega obdobja za sistemskega operaterja se izračunajo 
na naslednji način:

kjer oznake pomenijo: 

NSDVmdt nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja iz 
naslova mednarodnega poslovanja;

dmd delež nadzorovanih stroškov delovanja 
in vzdrževanja, ki so vezani na projekte 
mednarodnega sodelovanja pri čezmejnem 
trgovanju na dolgoročnih in kratkoročnih trgih, na 
področje varnega in zanesljivega obratovanja in 
na področje izravnave nenamernih odstopanj;

NSDVpt nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 
predhodnega leta;

Ut faktor učinkovitosti;
NIt faktor načrtovane letne inflacije;
pt predhodno leto;
t leto regulativnega obdobja.

20. člen
(določitev nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja 

za distribucijskega operaterja)
(1) Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja (NSDVt) 

za posamezno leto regulativnega obdobja za distribucijskega 
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operaterja se, če ta akt ne določa drugače, izračunajo na na-
slednji način: 

kjer oznake pomenijo: 

NSDVt nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja;

NSDVvzdt nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 
iz naslova vzdrževanja elektroenergetske 
infrastrukture in obratovanja distribucijskega 
sistema;

NSDVstrt nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja iz 
naslova storitev za uporabnike;

t leto regulativnega obdobja.

(2) Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja iz naslo-
va vzdrževanja elektroenergetske infrastrukture in obratovanja 
distribucijskega sistema (NSDVvzdt) posameznega leta regu-
lativnega obdobja se za distribucijskega operaterja izračunajo 
v skladu z drugim in tretjim odstavkom 19. člena tega akta. Za 
prvo leto regulativnega obdobja se pri izračunu (dvdz.NSDVpt) 
za distribucijskega operaterja, skladno s tretjim odstavkom 
19. člena tega akta, stroški zmanjšajo še za nadzorovane stro-
ške delovanja in vzdrževanja zaradi prenosa 110 kV omrežja in 
se izračunajo skladno z 88., 89. in 90. členom tega akta.

(3) Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja iz naslo-
va storitev za uporabnike (NSDVstrt) za posamezno leto regu-
lativnega obdobja za distribucijskega operaterja se izračunajo 
na naslednji način: 

kjer oznake pomenijo: 

NSDVstrt nadzorovani stroški delovanja in 
vzdrževanja iz naslova storitev za 
uporabnike;

dstr delež nadzorovanih stroškov delovanja 
in vzdrževanja, ki so namenjeni 
zagotavljanju storitev za uporabnike;

NSDVpt nadzorovani stroški delovanja in 
vzdrževanja predhodnega leta;

Ut faktor učinkovitosti;

NIt faktor načrtovane letne inflacije;

povečanje ali zmanjšanje NSDVstrt 
zaradi spremembe števila končnih 
odjemalcev in proizvajalcev iz obnovljivih 
virov; 

pt predhodno leto;

t leto regulativnega obdobja.

21. člen
(osnova za določitev nadzorovanih stroškov delovanja 

in vzdrževanja)
(1) Če ta akt ne določa drugače in ob upoštevanju kri-

terijev iz tega akta, se pri določitvi nadzorovanih stroškov 
delovanja in vzdrževanja za prvo leto regulativnega obdobja za 
elektrooperaterja namesto NSDVpt upošteva povprečje realizi-
ranih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja let t-5, 
t-4 in t-3 pred začetkom regulativnega obdobja.

(2) Za določitev načrtovanih nadzorovanih stroškov de-
lovanja in vzdrževanja se deleža nadzorovanih stroškov delo-

vanja in vzdrževanja (dvzd in dmd) v celotnih nadzorovanih 
stroških delovanja in vzdrževanja za sistemskega operaterja 
izračunata na podlagi povprečnih realiziranih nadzorovanih 
stroškov delovanja in vzdrževanja let t-5, t-4 in t-3 pred 
začetkom regulativnega obdobja in sta enaka za vsa leta 
regulativnega obdobja. Prav tako se na podlagi povprečnih 
realiziranih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja 
let t-5, t-4 in t-3 pred začetkom regulativnega obdobja izra-
čunata deleža dvodi in dpostaje v celotnih NSDVvzdt in sta 
enaka za vsa leta regulativnega obdobja.

(3) Za določitev načrtovanih nadzorovanih stroškov 
delovanja in vzdrževanja se za določitev deležev nadzo-
rovanih stroškov delovanja in vzdrževanja (dvzd in dstr) 
v celotnih nadzorovanih stroških delovanja in vzdrževanja 
za distribucijskega operaterja upoštevajo podatki distribu-
cijskega operaterja iz poročil o fizični in finančni realizaciji 
vzdrževanja elektroenergetske infrastrukture in poročil o 
fizični ter finančni realizaciji storitev za uporabnike. Prav tako 
se na podlagi podatkov distribucijskega operaterja iz poročil 
o fizični in finančni realizaciji vzdrževanja elektroenerget-
ske infrastrukture in poročil o fizični ter finančni realizaciji 
storitev za uporabnike izračunata deleža NSDVvzdt, ki sta 
namenjena vzdrževanju vodov in postaj (dvodi in dpostaje) 
v celotnih NSDVvzdt. Deleži se izračunajo na podlagi pov-
prečnih podatkov o finančni realizaciji let t-5, t-4 in t-3 pred 
začetkom regulativnega obdobja in so enaki za vsa leta 
regulativnega obdobja. 

(4) Razmejitev nadzorovanih stroškov delovanja in 
vzdrževanja na vzdrževanje elektroenergetske infrastrukture 
in na storitve za uporabnike določi distribucijski operater ob 
sodelovanju distribucijskih podjetij. 

22. člen
(izračun spremembe nadzorovanih stroškov delovanja 

in vzdrževanja med leti regulativnega obdobja)
(1) Povečanje ali zmanjšanje NSDVvzdt zaradi spre-

membe dolžine vodov se v posameznem letu regulativnega 
obdobja izračuna tako, da se NSDVvzdt korigirani z načrto-
vano inflacijo in zahtevano učinkovitostjo, pomnožijo z de-
ležem NSDVvzdt, ki je namenjen vzdrževanju vodov (dvodi) 
in odstotkom spremembe dolžine vodov.

(2) Povečanje ali zmanjšanje NSDVvzdt zaradi spre-
membe števila postaj se v posameznem letu regulativnega 
obdobja izračuna tako, da se NSDVvzdt korigirani z načrto-
vano inflacijo in zahtevano učinkovitostjo. pomnožijo z dele-
žem NSDVvzdt, ki je namenjen vzdrževanju postaj (dpostaje) 
in odstotkom spremembe števila postaj.

(3) Povečanje ali zmanjšanje NSDVstrt zaradi spre-
membe števila končnih odjemalcev in proizvajalcev iz ob-
novljivih virov se v posameznem letu regulativnega obdobja 
izračuna tako, da se NSDVstrt korigirani z načrtovano in-
flacijo in zahtevano učinkovitostjo, pomnožijo z odstotkom 
spremembe števila končnih odjemalcev in proizvajalcev iz 
obnovljivih virov.

(4) Odstotek spremembe dolžine vodov in števila postaj 
ter števila končnih odjemalcev in proizvajalcev iz obnovljivih 
virov se izračuna s primerjavo stanja na dan 31. december 
posameznega leta regulativnega obdobja (t) glede na stanje 
na dan 31. december predhodnega leta (pt).

23. člen
(opredelitev faktorja učinkovitosti)

(1) Pri določitvi nadzorovanih stroškov delovanja in 
vzdrževanja za posamezno leto regulativnega obdobja se 
upošteva zahtevano povečevanje učinkovitosti, ki se odraža 
v faktorju učinkovitosti za posamezno leto regulativnega 
obdobja (Ut). Faktor učinkovitosti odraža zahtevo po potreb-
nem znižanju nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževa-
nja elektrooperaterja.
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(2) Faktor učinkovitosti za posamezno leto regulativnega 
obdobja se izračuna na naslednji način:

kjer oznake pomenijo:

Ut faktor učinkovitosti;
USplt načrtovana splošna produktivnost gospodarstva, 

opredeljena kot stopnja rasti produktivnost dela 
(BDP na zaposlenega) iz pomladanske napovedi, ki 
jo objavi UMAR v letu pred začetkom regulativnega 
obdobja (leto t-1);

UIndt faktor individualne učinkovitosti elektrooperaterja;
t leto regulativnega obdobja.

(3) Če UMAR v pomladanski napovedi iz prejšnjega od-
stavka ne objavi načrtovane produktivnosti dela za vsa po-
samezna leta regulativnega obdobja, se za manjkajoča leta 
upošteva objavljeni podatek o načrtovani produktivnosti dela 
za zadnje leto iz napovedi iz prejšnjega odstavka.

(4) Faktor individualne učinkovitosti elektrooperaterja se 
na podlagi rezultatov primerjalnih analiz za vsako regulativno 
obdobje določi v 1. poglavju Priloge 1, ki je sestavni del tega 
akta. Pri določitvi faktorja individualne učinkovitosti agencija 
upošteva tudi premik mejnega področja.

3.2.2.3. Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 

24. člen
(nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja)

(1) Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 
(NNSDV) so tisti stroški, na katere elektrooperater s svojim 
delovanjem ne more vplivati.

(2) Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja so: 
– dajatve, ki so predpisane s strani države; 
– prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s terjatvami 

do kupcev iz naslova omrežnine;
– prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s sredstvi, 

ki se nanašajo na elektroenergetsko infrastrukturo, razen 
prevrednotovalni poslovni odhodki, ki so nastali kot posledi-
ca odprave škod na sredstvih in uvedbe ter izvajanja pilotnih 
projektov;

– nadomestila sistemskega operaterja za izvajanje regu-
lativnih nalog agencije;

– rente in odškodnine, ki so posledica umestitve infra-
strukture v prostor in ne povečujejo nabavne vrednosti sredstev 
elektrooperaterja;

– članarine, kjer je obvezno članstvo predpisano z zako-
nom in uredbami Evropske unije;

– vplačila v mehanizem medsebojnih nadomestil med 
sistemskimi operaterji (Inter TSO Compensation; v nadaljnjem 
besedilu: mehanizem ITC);

– stroški, povezani z električno energijo za izravnavo 
sistema, in stroški odstopanj iz tega naslova;

– stroški škod;
– stroški električne energije za zasilno in nujno oskrbo ter 

neupravičen odjem električne energije, ki se kupuje skladno 
s pravili, veljavnimi za nakup električne energije za izgube v 
omrežju po tem aktu;

– stroški, ki so posledica ukrepov za zagotovitev dejanske 
razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti (prerazporeditev proizvo-
dnje in drugo) v skladu s šestim odstavkom 16. člena Uredbe 
(ES) št. 714/2009 in

– stroški in odhodki, povezani z novimi nalogami elektroo-
peraterja v posameznem letu regulativnega obdobja, ki jih mora 
izvajati na podlagi veljavne zakonodaje.

25. člen
(določitev nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja)

Načrtovani nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževa-
nja za posamezno leto regulativnega obdobja se, če ta akt ne 
določa drugače, izračunajo na naslednji način: 

kjer oznake pomenijo: 

NNSDVt nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja za 
posamezno leto regulativnega obdobja;

NNSDVpt nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 
predhodnega leta;

NIt faktor načrtovane letne inflacije;
pt predhodno leto;
t leto regulativnega obdobja.

26. člen
(stroški škod)

(1) Upravičeni stroški škod iz devete alinee drugega od-
stavka 24. člena tega akta so stroški, ki so posledica nesreč 
in nastanejo na nepremičninah in premičninah (v nadaljnjem 
besedilu: poškodovano sredstvo). Stroški škod obsegajo stro-
ške popravil in zamenjave poškodovanih sredstev ali delov 
sredstev za povrnitev in postavitev poškodovanih sredstev v 
stanje, v katerem je bilo pred nastankom nesreče. Za namene 
tega akta so stroški škod:

– tekoči stroški za popravila, če gre za manjše poškodbe, 
pri katerih se z manjšim popravilom odpravi poškodba in pri 
tem ne gre za zamenjavo dela ali celega sredstva (v naravi so 
to stroški materiala, storitev, dela in drugo) in

– prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z izločitvijo 
poškodovanega sredstva, če je poškodba tako velika, da je za-
radi poškodbe treba zamenjati del ali celo sredstvo, da sredstvo 
ohrani svojo funkcijo.

(2) Med stroški škod se ne upoštevajo stroški, ki so posle-
dica nadgradnje ali posodobitve sredstva, in stroški škod, ki so 
vkalkulirani v usredstvene lastne proizvode in storitve. 

(3) Vir za pokrivanje stroškov škod je odškodnina, ki jo 
prejme elektrooperater od zavarovalnice ali tretje osebe, in 
omrežnina v višini 10 odstotkov stroškov škod, ugotovljenih v 
skladu z določbami tega akta. 

(4) Morebitna razlika med stroški škod in viri za pokrivanje 
le-teh se krije iz reguliranega donosa na sredstva.

27. člen
(nove naloge v regulativnem obdobju)

(1) Nove naloge iz dvanajste alinee drugega odstavka 
24. člena tega akta, ki jih mora elektrooperater začeti izvajati 
na podlagi veljavne zakonodaje znotraj regulativnega obdobja, 
so dodatne naloge, ki jih elektrooperater še ni izvajal. V nove 
naloge ne spadata nadgradnja ali sprememba izvajanja že 
obstoječe naloge na podlagi veljavne zakonodaje. 

(2) Stroški iz prejšnjega odstavka so v regulativnem obdobju, 
v katerem se pojavljajo prvič, (t) in v naslednjem regulativnem 
obdobju (t+1) nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja, 
za regulativna obdobja (t+2, t+3, t+4 …) se ti stroški in odhodki 
obravnavajo kot stroški delovanja in vzdrževanja ob upoštevanju 
kriterijev za določitev stroškov delovanja in vzdrževanja. 

(3) Pilotni projekti, ki jih v skladu z 71. členom tega akta 
izvaja elektrooperater, v skladu s tem členom niso nove naloge. 

28. člen
(osnova za določitev nenadzorovanih stroškov delovanja 

in vzdrževanja)
(1) Če ta akt ne določa drugače in ob upoštevanju krite-

rijev iz tega akta, se pri določitvi načrtovanih nenadzorovanih 
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stroškov delovanja in vzdrževanja za prvo leto regulativnega 
obdobja namesto NNSDVpt upošteva povprečje realiziranih 
nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja let t-5, t-4 
in t-3 pred začetkom regulativnega obdobja. 

(2) Nadomestilo sistemskega operaterja za izvajanje re-
gulativnih nalog agencije se za prvo leto regulativnega obdobja 
načrtuje na podlagi načrta agencije, sprejetega skladno z zako-
nodajo, v naslednjih letih pa v skladu s 25. členom tega akta.

(3) Stroški škod in stroški električne energije za zasilno in 
nujno oskrbo ter neupravičen odjem električne energije se za 
posamezno leto regulativnega obdobja ne načrtujejo vnaprej.

(4) Stroški, ki so posledica ukrepov za zagotovitev de-
janske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti (prerazporeditev 
proizvodnje in drugo) v skladu s šestim odstavkom 16. člena 
Uredbe (ES) št. 714/2009, se za posamezno leto regulativnega 
obdobja načrtujejo v skladu z načrtom iz 78. člena tega akta. 

(5) Stroški, povezani z novimi nalogami elektrooperaterja, 
se za posamezno leto regulativnega obdobja načrtujejo na 
podlagi načrta, ki ga v postopku določitve regulativnega okvira 
elektrooperater predloži agenciji. 

3.2.3. Stroški električne energije za izgube v omrežju

29. člen
(postopek določitve stroška nakupa električne energije 

za izgube v omrežju)
(1) Stroški nakupa električne energije za izgube v omrežju 

(SEEI) se določijo na podlagi priznanih količin izgub električne 
energije in ob upoštevanju priznane cene električne energije.

(2) Priznane količine izgub v posameznih letih regulativ-
nega obdobja na območju distribucijskega sistema distribucij-
skega operaterja se določijo na podlagi priznanega odstotka 
količinskih izgub in ob upoštevanju količinskega letnega načrta 
porabe električne energije iz 14. člena tega akta. Agencija do-
loči priznani odstotek količinskih izgub glede na izmerjene koli-
čine na prevzemno-predajnih mestih pri končnih odjemalcih na 
distribucijskem sistemu distribucijskega operaterja v zadnjem 
štiriletnem obdobju in na podlagi ocenjenega gibanja deleža 
količinskih izgub v naslednjem regulativnem obdobju. Količine 
izgub na distribucijskem sistemu distribucijskega operaterja se 
ugotavljajo na podlagi razlik med količinami električne ener-
gije, evidentiranimi na meji med prenosnim in distribucijskim 
sistemom, ter količinami električne energije v medsebojni (med-
sosedski) izmenjavi (iz tujine) na območju distribucijskega sis-
tema in količinami električne energije, izmerjenimi na prevze-
mno-predajnih mestih pri končnih odjemalcih na distribucijskem 
sistemu distribucijskega operaterja v posameznih letih. Pri tem 
se upoštevajo tudi količine električne energije, ki jo v distribu-
cijski sistem distribucijskega operaterja oddajajo proizvajalci, 
priključeni na ta sistem, in medsebojne izmenjave med območji 
distribucijskega sistema distribucijskega operaterja.

kjer oznake pomenijo:

Wizg_dis količine izgub električne energije na distribucijskem 
sistemu;

Wpren količine evidentirane električne energije na meji 
med prenosnim in distribucijskim sistemom;

Wpro oddana količina električne energije proizvajalcev na 
distribucijskem sistemu;

Wizm_dis količine medsebojne izmenjave električne energije 
med distribucijskimi sistemi distribucijskega 
operaterja;

Wizm_ost količine medsebojne izmenjave električne energije 
med distribucijskim sistemom distribucijskega 
operaterja in sosednjim distribucijskim sistemom 
drugega distribucijskega operaterja;

Wko količina izmerjene električne energije pri končnih 
odjemalcih.

(3) Priznane količine izgub v posameznih letih regulativ-
nega obdobja za prenosni sistem se določijo na podlagi prizna-
nega odstotka količinskih izgub in ob upoštevanju količinskega 
letnega načrta porabe električne energije iz 14. člena tega 
akta ter priznane ocene količin izgub kot posledice tranzitnih 
pretokov električne energije. Agencija določi priznani odstotek 
količinskih izgub glede na izmerjene količine na prevzemno-
-predajnih mestih pri končnih odjemalcih na prenosnem in dis-
tribucijskem sistemu v zadnjem štiriletnem obdobju in na pod-
lagi ocenjenega gibanja deleža količinskih izgub v naslednjem 
regulativnem obdobju. Količine izgub na prenosnem sistemu se 
ugotavljajo na podlagi razlik med količinami električne energije 
na prevzemno-predajnih mestih med proizvajalci in prenosnim 
sistemom ter količinami električne energije na meji med preno-
snim in distribucijskim sistemom oziroma omrežji končnih odje-
malcev, priključenih na prenosni sistem v posameznih letih. Pri 
tem se upoštevajo tudi količine električne energije, izmerjene 
na merilnih napravah, ki so nameščene na čezmejnih povezo-
valnih vodih, na točki, kjer se nahaja referenčna meritev med 
sosednjima sistemskima operaterjema.

kjer oznake pomenijo:

Wizg_pren količine izgub električne energije na prenosnem 
sistemu;

Wpro oddana količina električne energije proizvajalcev 
na prenosnem sistemu;

Wdis količine evidentirane električne energije na meji 
med prenosnim in distribucijskim sistemom;

Wko količina izmerjene električne energije pri končnih 
odjemalcih;

Wt količine električne energije, izmerjene na merilnih 
napravah, ki so nameščene na čezmejnih 
povezovalnih vodih.

 
(4) Za posamezno leto regulativnega obdobja se priznana 

cena določi na podlagi povprečja cen električne energije za 
produkta pasovne in vršne energije v obdobju prvih štirih mese-
cev leta pred regulativnim obdobjem, doseženih na terminskem 
trgu, ki predstavlja referenčni trg za Slovenijo. V priznani letni 
ceni je upoštevan 70-odstotni delež cene za pasovno energijo 
in 30-odstotni delež cene za vršno energijo, kar izhaja iz profila 
povprečnega dnevnega diagrama porabe električne energije 
v Sloveniji.

3.2.4. Stroški sistemskih storitev 

30. člen
(opredelitev odgovornosti nakupa sistemskih storitev)
Za zagotavljanje zadostnih pogojev, ki omogočajo zane-

sljivo in stabilno delovanje sistema, je odgovoren sistemski 
operater, ki za izvajanje sistemskih storitev sklepa ustrezne 
pogodbe s ponudniki sistemskih storitev. Ponudniki zagota-
vljajo izvajanje sistemskih storitev iz proizvodnih objektov ali 
od končnih odjemalcev na območju interkonekcije. 

31. člen
(zbiranje ponudb)

(1) Za zagotavljanje potrebnega obsega sistemskih 
storitev, učinkovite in pregledne porabe sredstev ter ena-
kopravnosti med ponudniki mora sistemski operater izvesti 
postopek zbiranja ponudb po enotnih kriterijih, ki so navede-
ni v drugem odstavku. Sistemski operater pridobi ponudbe 
za eno ali več let.
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(2) V povabilu za zbiranje ponudb mora sistemski opera-
ter določiti kriterije, ki jih predpisujejo sistemska obratovalna 
navodila za prenosni sistem, in pogoje zagotavljanja posame-
zne sistemske storitve, in sicer najmanj:

a) za sekundarno regulacijo frekvence in moči:
–  obseg ponujene rezerve moči v MW;
–  gradient spreminjanja moči v MW/min in
–  mrtvi čas v sekundah;
b) za minutno rezervo za terciarno regulacijo:
–  obseg ponujene rezerve moči v MW;
–  število zagonov rezerve na leto;
–  odzivni čas aktiviranja rezerve;
–  minimalni čas med dvema zagonoma rezerve;
–  znižanje proizvodnje za pokrivanje izpadov večjih po-

rabniških enot in
–  možnost uporabe rezerve pri izravnavi odstopanj elek-

troenergetskega sistema;
c) za regulacijo napetosti in jalove moči:
–  seznam ponujenih agregatov, ki so v okviru svojih obra-

tovalnih diagramov tehnično sposobni izvajati storitev;
d) za zagon agregatov brez zunanjega napajanja:
–  seznam tehnično usposobljenih agregatov, ponujenih 

za izvajanje storitve.
(3) Ponudniki morajo podati ceno za vsako sistemsko 

storitev ločeno, pri čemer se lahko za izbiro najugodnejšega 
ponudnika upošteva tudi možnost sklenitve pogodb za obdobje, 
daljše od enega leta, če je na ta način zagotovljena nižja cena.

(4) Pri zagotavljanju sistemskih storitev za terciarno re-
gulacijo lahko sistemski operater med ponudnike uvrsti vire, 
ki temeljijo na prilagajanju odjema ter vključevanju razpršenih 
virov proizvodnje, pri čemer so manjši viri lahko agregirani v 
regulacijske enote, katerih velikost je primerljiva z drugimi viri 
v sistemu.

32. člen
(ocena in poročilo o zagotavljanju sistemskih storitev)
(1) Sistemski operater najkasneje do 31. julija izdela 

oceno potrebnega obsega posameznih sistemskih storitev za 
naslednje leto, ki mora vsebovati:

– količinski obseg posameznih sistemskih storitev, ki ga 
letno določi sistemski operater na podlagi sistemskih obrato-
valnih navodil za prenosni sistem;

– utemeljitev obsega sistemskih storitev iz prejšnje alinee;
– opis načrtovanega postopka izbire ponudnikov sis-

temskih storitev in navedbo okvirnih datumov izvedbe po-
stopka.

(2) Najkasneje do 31. marca sistemski operater izdela 
poročilo o zagotavljanju sistemskih storitev v tekočem letu, ki 
mora vsebovati:

– povabilo za zbiranje ponudb v postopku iz prejšnjega 
odstavka;

– prejete ponudbe v postopku iz prejšnjega odstavka;
– vse sklenjene pogodbe za zagotavljanje sistemskih 

storitev, ki so aktualne v tekočem letu.
(3) Sistemski operater mora oceno in poročilo iz prvega in 

drugega odstavka poslati agenciji do navedenih rokov.

33. člen
(določitev stroškov sistemskih storitev)

(1) Pri ugotavljanju upravičenih stroškov za zagotavlja-
nje sistemskih storitev agencija upošteva pogodbeno ceno 
za vsako posamezno sistemsko storitev v skladu z določbami 
31. in 32. člena tega akta in presoja, ali je bila pogodba skle-
njena z najugodnejšim ponudnikom ter upošteva najugodnejšo 
ceno in kakovost posameznih storitev.

(2) Če sistemski operater pri izbiri ponudnikov sistemskih 
storitev ni upošteval kriterijev iz 31. člena tega akta, agencija 
prizna upravičene stroške sistemskih storitev na podlagi gi-
banja cen sistemskih storitev v preteklih letih in gibanja cene 
energije.

3.2.5. Strošek amortizacije 

34. člen
(določitev stroška amortizacije)

(1) Strošek amortizacije (AM) se za posamezno leto regu-
lativnega obdobja izračuna na naslednji način: 

kjer oznake pomenijo:

AMt strošek amortizacije;

NVt nabavna vrednost posameznega sredstva;

ast amortizacijska stopnja za posamezno sredstvo, ki 
upošteva določeno dobo koristnosti;

t leto regulativnega obdobja.

(2) Strošek amortizacije posameznega leta regulativnega 
obdobja se izračuna kot seštevek stroška amortizacije obsto-
ječe elektroenergetske infrastrukture, nove elektroenergetske 
infrastrukture in ostalih sredstev.

35. člen
(kriteriji za ugotavljanje stroška amortizacije)

(1) Strošek amortizacije se izračuna po metodi enakomer-
nega časovnega amortiziranja.

(2) Amortizacijske stopnje, ki so višje od davčno priznanih 
amortizacijskih stopenj, se ne upoštevajo. Če elektrooperater 
za poslovne potrebe obračunava strošek amortizacije po amor-
tizacijskih stopnjah, ki so višje od davčno priznanih amortizacij-
skih stopenj, mora za obračunani strošek amortizacije, ki pre-
sega davčno priznano, voditi posebne računovodske evidence.

(3) Strošek amortizacije sredstev, ki so uporabljena pri 
izdelavi usredstvenih lastnih proizvodov in storitev ter je vkalku-
liran v usredstvene lastne proizvode in storitve, se ne upošteva 
v višini izkazanih prihodkov za te namene.

(4) Pri določitvi stroška amortizacije se amortizacija od 
posameznega sredstva ali dela sredstva obračuna in priznava 
le enkrat, dokler sredstvo ni v celoti amortizirano.

(5) V primeru prevrednotenja sredstva na višjo vrednost 
ali preprodaje po višji vrednosti med življenjsko dobo sredstva 
se pri izračunu stroška amortizacije upošteva nabavna vre-
dnost ob prvi usposobitvi za uporabo pri prvem elektrooperater-
ju ali prvem lastniku omrežja in naknadna vlaganja v sredstvo. 

(6) Strošek amortizacije sredstev iz naslova vlaganj v 
služnostne pravice se obračunava v dobi koristnosti te pravice. 
Strošek amortizacije sredstev iz naslova pridobitve časovno 
neomejenih služnostnih pravic na trasah vodov se upošteva 
glede na amortizacijsko osnovo s 100-letno dobo koristnosti teh 
sredstev. Za vlaganja v služnostne pravice, ki niso v uporabi, 
strošek amortizacije ni upravičeni strošek. Od 1. januarja 2013 
se morajo služnostne pravice na trasah daljnovodov voditi po 
pravilih, ki veljajo za dele opredmetenih sredstev večjih vre-
dnosti.

(7) Če elektrooperater pripiše stroške obresti posamezne-
mu sredstvu, ki ga je predal v uporabo po 1. 1. 2013, se stro-
šek amortizacije iz tega naslova ne priznava. Elektrooperater 
mora v tem primeru voditi evidenco tistega dela posameznega 
sredstva, ki se nanaša na obresti in pripadajoči del stroška 
amortizacije. 

(8) Pri naknadnih vlaganjih v sredstva se doba koristnosti 
teh sredstev zaradi novih vlaganj ustrezno podaljša, amortiza-
cijska stopnja pa ustrezno preračuna, ali pa se nova vlaganja 
obravnavajo kot samostojni del sredstev, za katerega se ločeno 
določi doba koristnosti in amortizacijska stopnja. 

(9) Strošek amortizacije sredstev, ki niso neposreden 
pogoj za opravljanje dejavnosti elektrooperaterja iz prvega 
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odstavka 39. člena tega akta, in strošek amortizacije sredstev, 
potrebnih za izvajanje pilotnih projektov iz 71. člena tega akta, 
se ne priznavata.

36. člen
(osnove za izračun stroška amortizacije)

(1) Strošek amortizacije se izračuna na podlagi stanja 
sredstev in amortizacijskih stopenj v poslovnih knjigah na dan 
31. december leta t-2 pred začetkom regulativnega obdobja, 
načrtovanih naložb v sredstva za leto t-1, pred začetkom re-
gulativnega obdobja, kot je določeno v odločbi o regulativnem 
okviru za leto t-1 in načrtovanih naložb v sredstva, ki so do-
ločene v skladu s 40. členom tega akta za posamezno leto 
regulativnega obdobja. 

(2) Za načrtovane naložbe v elektroenergetsko infrastruk-
turo se strošek amortizacije izračuna na podlagi predvidene 
35-letne dobe koristnosti sredstev.

(3) Za načrtovane naložbe v ostala sredstva se strošek 
amortizacije izračuna na podlagi predvidene 20-letne dobe 
koristnosti sredstev.

(4) Za načrtovane naložbe iz drugega in tretjega odstavka 
se v prvem letu amortiziranja upošteva 50 odstotkov vrednosti 
izračunanega stroška amortizacije.

(5) Strošek amortizacije vključuje tudi strošek amortiza-
cije brezplačno prevzetih sredstev (tudi evropskih), sredstev, 
zgrajenih s sofinanciranjem, drugih nepovratnih sredstev in 
sredstev, zgrajenih iz sredstev od prezasedenosti.

3.2.6. Reguliran donos na sredstva 

37. člen
(določitev reguliranega donosa na sredstva)

(1) Reguliran donos na sredstva (RDS) se za posamezno 
leto regulativnega obdobja izračuna na naslednji način:

kjer oznake pomenijo:

RDSt reguliran donos na sredstva;

PVRBt povprečna vrednost regulativne baze sredstev;

TPSK tehtani povprečni strošek kapitala, izražen v 
odstotku (WACC – Weighted Average Cost of 
Capital);

t leto regulativnega obdobja.

(2) Reguliran donos na sredstva posameznega leta re-
gulativnega obdobja se izračuna kot seštevek reguliranega 
donosa na sredstva obstoječe elektroenergetske infrastrukture, 
nove elektroenergetske infrastrukture in ostalih sredstev.

(3) Reguliran donos na sredstva se ne priznava za del 
vrednosti sredstev v višini brezplačno prevzetih sredstev, pri-
dobljenih s plačili nesorazmernih stroškov za priključitev na 
sistem, na sredstva v gradnji in izdelavi, sredstva, zgrajena iz 
sredstev od prezasedenosti, sredstva, zgrajena s sofinanci-
ranjem, brezplačno prevzeta evropska sredstva in druga ne-
povratna sredstva, ter sredstva, ki niso neposreden pogoj za 
opravljanje dejavnosti elektrooperaterja iz prvega odstavka 
39. člena tega akta in sredstva, potrebna za izvajane pilotnih 
projektov iz 71. člena tega akta.

38. člen
(povprečna vrednost regulativne baze sredstev)

(1) Povprečna vrednost regulativne baze sredstev za 
posamezno leto regulativnega obdobja se izračuna ločeno 
za:

– obstoječo elektroenergetsko infrastrukturo; 
– ostala sredstva in
– novo elektroenergetsko infrastrukturo.
(2) Povprečna vrednost regulativne baze sredstev za po-

samezno leto regulativnega obdobja se izračuna na naslednji 
način:

kjer oznake pomenijo:

PVRBt povprečna vrednost regulativne baze sredstev;

OVSt otvoritvena vrednost regulativne baze sredstev;

ZVSt zaključna vrednost regulativne baze sredstev;

t leto regulativnega obdobja.

39. člen
(določitev otvoritvene in zaključne vrednosti regulativne 

baze sredstev)
(1) V regulativno bazo sredstev so vključena samo tista 

sredstva, ki predstavljajo neposreden pogoj za opravljanje 
dejavnosti elektrooperaterja. Kot sredstva, ki niso neposreden 
pogoj za opravljanje dejavnosti elektrooperaterja, se v skladu 
s tem aktom štejejo zlasti stanovanjski, počitniški in muzej-
ski objekti s pripadajočo opremo in zemljišči, polnilnice za 
električna vozila (razen javne infrastrukture hitrih polnilnic na 
avtocestnem križu), umetniška dela in elektrarne za proizvo-
dnjo električne energije iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z 
visokim izkoristkom.

(2) V otvoritveni vrednosti regulativne baze sredstev so 
upoštevane neodpisane vrednosti sredstev, razen vrednosti 
sredstev, na katere se ne priznava reguliran donos na sredstva 
v skladu s 37. členom tega akta na prvi dan posameznega leta 
regulativnega obdobja.

(3) Zaključna vrednost regulativne baze sredstev za po-
samezno leto regulativnega obdobja se izračuna na naslednji 
način:

kjer oznake pomenijo:

ZVSt zaključna vrednost regulativne baze sredstev za 
leto t regulativnega obdobja, ki je enaka neodpisani 
vrednosti sredstev na zadnji dan leta t;

OVSt otvoritvena vrednost regulativne baze sredstev za 
leto t regulativnega obdobja, ki je enaka neodpisani 
vrednosti sredstev na prvi dan leta t, zmanjšani za 
vrednost sredstev, na katere se ne priznava donos;

NNt vrednost novih naložb v sredstva v letu t, potrebnih za 
izvajanje dejavnosti elektrooperaterja, razen sredstev, 
potrebnih za izvajanje pilotnih projektov;

AMt strošek amortizacije za leto t regulativnega obdobja, 
zmanjšana za strošek amortizacije ;

ISt neodpisana vrednost izločenih sredstev v letu t 
regulativnega obdobja;

BPSt vrednost novih naložb v sredstva v letu t 
regulativnega obdobja, na katera se ne priznava 
donos v skladu s 37. členom tega akta; 

t leto regulativnega obdobja.

(4) Zaključna vrednost regulativne baze sredstev za leto 
t regulativnega obdobja je enaka otvoritveni vrednosti regula-
tivne baze sredstev leta t+1. 
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(5) Naknadna vlaganja v obstoječo elektroenergetsko 
infrastrukturo, izvedena po 31. decembru 2010, se vključujejo 
v novo elektroenergetsko infrastrukturo. 

(6) V izračunu regulativne baze sredstev se upošteva ne-
odpisana vrednost sredstva, ki izhaja iz nabavne vrednosti ob 
prvi usposobitvi za uporabo ter naknadna vlaganja v sredstvo 
pri prvem elektrooperaterju ali prvem lastniku omrežja.

40. člen
(načrtovane naložbe v sredstva)

(1) Pri določitvi vrednosti načrtovanih naložb v sredstva, 
ki so v regulativnem obdobju vključene v izračun povprečne 
vrednosti regulativne baze sredstev, agencija presoja potrebna 
sredstva za naložbe iz naložbenih načrtov elektrooperaterjev.

(2) Pri oceni vrednosti načrtovanih naložb v sredstva v 
letu t-1 pred začetkom regulativnega obdobja, ki so vključene v 
izračun povprečne vrednosti regulativne baze sredstev leta t-1, 
agencija upošteva vrednosti načrtovanih naložb v sredstva, kot 
je določeno v odločbi o regulativnem okviru za leto t-1.

(3) Agencija določa upravičene stroške, povezane z na-
ložbami v sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti elektro-
operaterja, na podlagi ocene in presoje naložbenega načrta, 
skladno z EZ-1 in aktom, ki ureja metodologijo za pripravo in 
ocenitev naložbenega načrta elektrooperaterja. Elektrooperater 
je dolžan na podlagi akta, ki ureja metodologijo za pripravo in 
ocenitev naložbenega načrta elektrooperaterja, izdelati na-
ložbeni načrt za naslednje regulativno obdobje in ga do 31. 
januarja v letu, ko agencija odloča o regulativnem okviru, 
posredovati agenciji.

(4) Če agencija pri oceni naložbenega načrta ugotovi, da 
bi upoštevanje vseh naložb iz naložbenega načrta v upraviče-
nih stroških elektrooperaterja imelo prevelik vpliv na omrežnino, 
lahko upošteva le določene naložbe po prioritetnem vrstnem 
redu.

(5) Načrtovane naložbe v sredstva so v regulativno bazo 
sredstev vključene, kot sledi:

– 70 odstotkov vrednosti načrtovanih naložb je vključenih 
v letu načrtovane naložbe in

– 30 odstotkov vrednosti načrtovanih naložb je vključenih 
v regulativno bazo sredstev v naslednjem letu.

(6) Investicije v teku na dan 31. december leta t-2 pred za-
četkom regulativnega obdobja so v regulativno bazo sredstev v 
celoti vključene v letu t-1 pred začetkom regulativnega obdobja.

41. člen
(določitev tehtanega povprečnega stroška kapitala)
(1) Tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo 

izračuna agencija na naslednji način:

kjer oznake pomenijo:
TPSK tehtani povprečni strošek kapitala, izražen v odstotku;
DLK delež lastniškega kapitala, ki je enak razmerju: vrednost 

lastniškega kapitala/vrednost lastniškega kapitala + 
vrednost dolžniškega kapitala, izražen v odstotku;

SLK strošek lastniškega kapitala, izražen v odstotku;
EDS efektivna davčna stopnja v višini, ki izhaja iz ekonomsko 

upravičenega oziroma davčno optimalnega poslovanja 
podjetja, izražena v deležu;

DDK delež dolžniškega kapitala, ki je enak razmerju vrednost 
dolžniškega kapitala/vrednost lastniškega kapitala + 
vrednost dolžniškega kapitala, izražen v odstotku;

SDK strošek dolžniškega kapitala, izražen v odstotku.

(2) Pri izračunu tehtanega povprečnega stroška kapitala 
se kot ciljno optimalno razmerje med lastniškim in dolžniškim 

kapitalom upošteva 40-odstotni delež lastniškega kapitala 
(DLK) in 60-odstotni delež dolžniškega kapitala (DDK).

(3) Strošek lastniškega kapitala (SLK) odraža tveganje 
opravljanja regulirane dejavnosti. Za določanje stopnje dono-
snosti lastniškega kapitala je uporabljen model določanja cen 
dolgoročnih naložb CAPM (Capital Asset Pricing Model). Stro-
šek lastniškega kapitala se prilagodi z upoštevanjem efektivne 
davčne stopnje v višini, ki izhaja iz ekonomsko upravičenega 
oziroma davčno optimalnega poslovanja.

(4) Strošek dolžniškega kapitala (SDK) se določi z upo-
števanjem ocenjene dolgoročne ravnotežne obrestne mere. 
Ocena je narejena na podlagi netvegane stopnje donosa za 
slovenski trg, povečan za premijo za tveganje, ki je v nor-
malnih pogojih ustrezna za podjetja bonitetne ocene AAA.

(5) Višino tehtanega povprečnega stroška kapitala (TPSK) 
za potrebe izračuna reguliranega donosa na sredstva določa 
2. poglavje Priloge 1. 

3.2.7. Kakovost oskrbe 

3.2.7.1. Splošno

42. člen
(namen reguliranja s kakovostjo oskrbe)

Nameni reguliranja s kakovostjo oskrbe so:
– doseči tako neprekinjenost napajanja, da bodo prekini-

tve napajanja čim manj pogoste in čim krajše oziroma da bodo 
doseženi minimalni standardi kakovosti oskrbe;

– pri udeležencih na trgu električne energije vzpostaviti 
takšne razmere, ki bodo spodbujale izboljšanje neprekinjenosti 
napajanja uporabnikov;

– uvesti ukrepe in postopke v skladu s stanjem tehnike za 
optimalno raven neprekinjenosti napajanja glede na trenutna in 
načrtovana obratovalna stanja;

– zajamčiti ustrezno raven netehnične oziroma komerci-
alne kakovosti, ki se odraža pri izvajanju posameznih storitev;

– zagotavljati raven kakovosti napetosti, kot jo opredeljuje 
standard SIST EN 50160 in

– spodbuditi vlaganje v infrastrukturo ter ustrezno podpreti 
procese delovanja in vzdrževanja, da bodo trajno doseženi cilji, 
opisani v prejšnjih alineah.

43. člen
(reguliranje s kakovostjo oskrbe)

(1) V regulativnem obdobju se reguliranje s kakovostjo 
oskrbe izvaja po posameznih območjih distribucijskega sistema 
glede na vrednost parametra povprečnega trajanja prekinitev 
napajanja v sistemu (v nadaljnjem besedilu: SAIDI) in para-
metra povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu (v 
nadaljnjem besedilu: SAIFI), ki odražata nenačrtovane dolgo-
trajne prekinitve in so posledica lastnih vzrokov.

(2) Vrednosti parametrov se izračunajo za posamezno 
območje distribucijskega sistema, in sicer posebej za njegovo 
urbano območje (mestni in mešani SN-izvodi) in ruralno obmo-
čje (podeželski SN-izvodi).

(3) Agencija z reguliranjem s kakovostjo oskrbe spod-
buja vlaganja v razvoj sistema, ki prinašajo največje koristi, 
in zagotavlja racionalno vodenje, obratovanje in vzdrževanje 
sistema. Reguliranje s kakovostjo oskrbe je povratnozančno 
vodenje procesa, pri katerem agencija vpliva na proces tako, 
da se raven kakovosti oskrbe, ki jo regulira, čim bolj ujema z 
želenimi (referenčnimi) veličinami, ne glede na motnje, ki jim 
je sistem izpostavljen.

(4) Temelj ekonomskega reguliranja s kakovostjo oskr-
be so informacije, ki jih agencija pridobiva iz procesa nad-
zora kakovosti oskrbe pri elektrooperaterju in distribucijskih 
podjetjih in obsega merjenje in spremljanje veličin za izračun 
parametrov kakovosti oskrbe, zajem in obdelavo podatkov 
ter poročanje.



Uradni list Republike Slovenije Št. 66 / 14. 9. 2015 / Stran 7637 

44. člen
(nadzor kakovosti oskrbe)

(1) Nadzor kakovosti oskrbe pri elektrooperaterju in distri-
bucijskih podjetjih obsega:

– zajem in obdelavo podatkov o kakovosti oskrbe, ki ob-
sega zajem in shranjevanje podatkov ter izračun parametrov 
neprekinjenosti napajanja, komercialne kakovosti in kakovosti 
napetosti;

– merjenje in spremljanje veličin, potrebnih za izračun 
parametrov kakovosti napetosti, ki obsegajo stalni in občasni 
monitoring kakovosti napetosti ter beleženje časa nastanka 
dogodkov v omrežju in beleženje stanj poslovnih procesov pri 
izvajanju storitev;

– poročanje o kakovosti oskrbe in izdajanje potrdil, ki obse-
gata pripravo poročil in posredovanje le-teh upravi, ministrstvu, 
pristojnemu za energijo, agenciji in uporabnikom ter pripravo izjav 
o skladnosti oziroma neskladnosti kakovosti napetosti.

(2) Elektrooperater in distribucijska podjetja lahko v skla-
du z določbami 121. člena EZ-1 prenesejo izvajanje nalog, 
povezanih z nadzorom kakovosti oskrbe, na tretjo osebo. V 
tem primeru morajo v pogodbi, s katero prenesejo izvajanje teh 
nalog, zagotoviti, da bo ta oseba na območju distribucijskega 
sistema, na katerem izvaja te naloge, izvajala nadzor in omo-
gočila presoje kakovosti oskrbe v skladu z določbami akta, ki 
ureja pravila monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo.

45. člen
(posredovanje podatkov)

Elektrooperater in distribucijska podjetja so dolžni agenciji 
posredovati vse podatke, ki so potrebni za izvajanje reguliranja s 
kakovostjo oskrbe. Nabor podatkov, ki jih potrebuje agencija, na-
čin zbiranja in obdelave podatkov (spremljanja parametrov) o ka-
kovosti oskrbe ter način in dinamika poročanja so določeni v aktu, 
ki ureja pravila monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo.

46. člen
(spremljanje dimenzij kakovosti oskrbe)

Agencija spremlja za izvajanje reguliranja s kakovostjo 
oskrbe naslednje dimenzije:

– neprekinjenost napajanja;
– komercialno kakovost in
– kakovost napetosti.

47. člen
(neprekinjenost napajanja)

(1) Neprekinjenost napajanja se spremlja s parametri na 
podlagi števila in trajanja prekinitev ter s količinami nedoba-
vljene energije zaradi prekinitev napajanja. Elektrooperater in 
distribucijska podjetja vodijo register podatkov o prekinitvah 
napajanja za celoten sistem in za vsa prevzemno-predajna 
mesta.

(2) Za neprekinjenost napajanja se uporabljajo parametri, 
določeni v aktu, ki ureja pravila monitoringa kakovosti oskrbe 
z električno energijo.

48. člen
(komercialna kakovost)

(1) Komercialna kakovost označuje vidike kakovosti sto-
ritev, ki izhajajo iz odnosov med distribucijskim operaterjem ali 
distribucijskimi podjetji in uporabniki sistema.

(2) Za komercialno kakovost se uporabljajo parametri, 
določeni v aktu, ki ureja pravila monitoringa kakovosti oskrbe 
z električno energijo.

49. člen
(kakovost napetosti)

(1) Kakovost napetosti zajema tehnične karakteristike 
napetosti na prevzemno-predajnem mestu uporabnika, ki so 

predpisane v tehničnih standardih. Elektrooperater in distri-
bucijska podjetja so dolžni uporabnikom zagotavljati kakovost 
napetosti na prevzemno-predajnem mestu v skladu z veljavno 
zakonodajo in stanjem tehnike.

(2) Elektrooperater in distribucijska podjetja so dolžni 
zagotavljati stalno spremljanje in periodično preverjanje stanja 
kakovosti napetosti, in sicer na zbiralkah VN/VN in VN/SN RTP, 
na meji med prenosnim in distribucijskim sistemom in na točkah 
povezav prenosnega sistema s sosednjimi sistemi. Na zahtevo 
uporabnika oziroma po potrebi elektrooperater in distribucijska 
podjetja preverjajo kakovost napetosti na prevzemno-predaj-
nem mestu uporabnika.

(3) Za preverjanje kakovosti napetosti iz prejšnjega od-
stavka elektrooperater in distribucijska podjetja spremljajo vse 
parametre po standardu SIST EN 50160 (odkloni napajalne 
napetosti, harmonske in medharmonske napetosti, hitre spre-
membe napetosti, neravnotežje napajalne napetosti, signal-
ne napetosti, odstopanje omrežne frekvence, upadi in porasti 
napetosti, kratkotrajne in dolgotrajne prekinitve napetosti). Za 
ocenjevanje ustreznosti kakovosti napetosti uporabljajo elek-
trooperater in distribucijska podjetja standard SIST EN 50160.

50. člen
(načini reguliranja s kakovostjo oskrbe)

(1) Načini reguliranja s kakovostjo oskrbe, ki jih agencija 
uporablja za posamezno dimenzijo kakovosti oskrbe, so:

– javna objava podatkov o vrednostih posameznih para-
metrov kakovosti oskrbe;

– funkcijska povezava med neprekinjenostjo napajanja in 
upravičenimi stroški distribucijskega operaterja in

– določitev minimalnih standardov kakovosti oskrbe.
(2) Pri javni objavi rezultatov analiz stanja kakovosti na-

petosti iz prve alinee prejšnjega odstavka agencija upošteva 
minimalne standarde kakovosti napetosti, ki so določeni z 
veljavnimi tehničnimi standardi iz 42. člena tega akta.

(3) Reguliranje s kakovostjo oskrbe na območju sistem-
skega operaterja se izvaja le na način iz prve alinee prvega 
odstavka.

51. člen
(javna objava podatkov o kakovosti oskrbe)

Agencija javno objavi podatke o vrednostih parametrov 
kakovosti oskrbe glede na koristnost in učinke objave podatkov 
ter upoštevaje pravila poslovne etike. Za javno objavo se šteje 
objava na spletnih straneh agencije, v letnih poročilih agencije 
ali v okviru elektronskih in tiskanih publikacij.

52. člen
(presoja podatkov o kakovosti oskrbe)

(1) Agencija lahko pred določitvijo načrtovanih upraviče-
nih stroškov novega regulativnega obdobja presodi podatke o 
kakovosti oskrbe let t-4, t-3 in t-2, ki so jih posredovali elektro-
operater ali distribucijska podjetja. Presoja se izvede v tekočem 
letu regulativnega obdobja za izbrano preteklo leto.

(2) Presoja podatkov o kakovosti oskrbe se izvede po 
postopku, ki je določen v aktu, ki ureja pravila monitoringa s 
kakovostjo oskrbe z električno energijo.

3.2.7.2. Minimalni standardi kakovosti oskrbe

53. člen
(minimalni standardi kakovosti oskrbe)

(1) Minimalni standardi kakovosti oskrbe se izražajo z za-
jamčenimi standardi ali s sistemskimi standardi kakovosti oskrbe.

(2) Minimalne standarde kakovosti oskrbe za izbrane 
dimenzije kakovosti oskrbe in raven opazovanja posameznih 
parametrov kakovosti oskrbe določajo 1.2. in 1.6. točki 1. po-
glavja, 2.1., 2.2. in 2.3. točke 2. poglavja Priloge 2, ki je sestav-
ni del tega akta.
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54. člen
(zajamčeni standardi neprekinjenosti napajanja)

(1) Zajamčeni standardi neprekinjenosti napajanja, ki jih 
mora zagotavljati elektrooperater ali distribucijsko podjetje, so 
določeni z:

– maksimalnim dopustnim skupnim trajanjem in številom 
dolgotrajnih prekinitev (prekinitve napajanja, ki so daljše od 
treh minut) in so posledica lastnih vzrokov elektrooperaterja ali 
distribucijskega podjetja za vsako prevzemno-predajno mesto;

– maksimalnim dopustnim skupnim številom kratkotrajnih 
prekinitev (prekinitve napajanja, ki so krajše ali enake trem 
minutam) za vsako prevzemno-predajno mesto;

– maksimalnim trajanjem posamezne nenačrtovane dol-
gotrajne prekinitve zaradi lastnih vzrokov;

– maksimalnim trajanjem posamezne načrtovane dolgo-
trajne prekinitve.

(2) Ob dokazanem kršenju zajamčenih standardov ne-
prekinjenosti napajanja so uporabniki upravičeni do izplačila 
nadomestila.

(3) Zajamčene standarde neprekinjenosti napajanja dolo-
ča 1.6. točka 1. poglavja Priloge 2.

55. člen
(nadomestilo ob kršitvah zajamčenih standardov 

neprekinjenosti napajanja)
(1) Uporabnik na SN-izvodu je zaradi kršitve zajamčenih 

standardov neprekinjenosti napajanja s strani distribucijske-
ga operaterja upravičen do izplačila nadomestila na podlagi 
utemeljene zahteve, ki jo uporabnik lahko poda do konca 
tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Pogoj za zahtevo je, 
da uporabnik z vzdrževanjem svojega notranjega omrežja in 
napeljav ter s svojim delovanjem zagotavlja skladnost napetosti 
s tehničnimi standardi na svojem prevzemno-predajnem mestu 
v obdobju opazovanja (koledarsko leto) in da ima vgrajeno 
merilno napravo, ki zagotavlja registracijo in prenos podatkov 
o prekinitvah v informacijski sistem distribucijskega operaterja. 
Prizadeti uporabnik prejme nadomestilo od distribucijskega 
operaterja na pisno zahtevo.

(2) Distribucijski operater je dolžan utemeljenost zahteve 
uporabnika o kršenju zajamčenih standardov neprekinjenosti 
napajanja presoditi v tridesetih dneh od prejema zahtevka, v 
nasprotnem primeru je uporabnik upravičen do nadomestila.

(3) Če distribucijski operater ugotovi, da je zahteva upo-
rabnika utemeljena, mu je nadomestilo dolžan plačati najka-
sneje v naslednjem mesecu po potrditvi zahteve uporabnika 
oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka.

(4) Nadomestila iz prejšnjega odstavka niso upravičeni 
stroški distribucijskega operaterja. Distribucijski operater je 
dolžan voditi podrobno (vrednostno in količinsko) evidenco 
potrjenih zahtev zaradi kršitve zajamčenih standardov, ki jih 
je potrdil, in podrobno (vrednostno in količinsko) evidenco 
izplačanih nadomestil. Višino nadomestila določa 1.7. točka 1. 
poglavja Priloge 2.

56. člen
(posamezne dolgotrajne prekinitve)

(1) Najdaljše dopustno trajanje posamezne dolgotrajne 
prekinitve napajanja, je časovno omejeno, kot sledi:

– normalna situacija (brez izrednih dogodkov): devet ur za 
nenačrtovane prekinitve zaradi lastnih vzrokov in za načrtovane 
prekinitve;

– izredni dogodki: 18 ur za nenačrtovane prekinitve zaradi 
lastnih vzrokov.

(2) Izredni dogodek iz prejšnje točke je dogodek, ki je 
posledica lastnega vzroka ali pri katerem je za vzpostavitev 
napajanja potrebno daljše časovno obdobje iz drugih upraviče-
nih razlogov, pri čemer se izvzamejo dogodki, ki so posledica 
prekinitev napajanja zaradi delovanja višje sile.

(3) Uporabnik ima pravico do nadomestila, če trajanje po-
samezne prekinitve preseže mejne vrednosti osnovne omejitve 
trajanja dolgotrajne prekinitve napajanja. Pogoj za zahtevo je 
vgrajena merilna naprava pri uporabniku, ki zagotavlja registra-
cijo in hranjenje podatkov o prekinitvah. 

(4) Nadomestila iz prejšnjega odstavka niso upravičeni 
stroški distribucijskega operaterja. Distribucijski operater je 
dolžan voditi podrobno (vrednostno in količinsko) evidenco 
potrjenih zahtev zaradi kršitve zajamčenih standardov, ki jih je 
potrdil, in podrobno (vrednostno in količinsko) evidenco izpla-
čanih nadomestil.

(5) Višina nadomestila se poveča za 100 odstotkov vre-
dnosti osnovne višine nadomestila za vsako dodatno 100-od-
stotno prekoračitev osnovne omejitve trajanja dolgotrajne preki-
nitve napajanja. Nadomestilo je navzgor omejeno s trikratnikom 
njegove osnovne višine. Višino nadomestila določa 1.8. točka 
1. poglavja Priloge 2.

57. člen
(sistemski standardi neprekinjenosti napajanja)

(1) Parametra neprekinjenosti napajanja, ki se uporabljata 
za sistemske standarde neprekinjenosti napajanja, sta:

– SAIDI in
– SAIFI.
(2) Obdobje, v katerem se zahteva zagotavljanje sistem-

skih standardov, ne more biti krajše od enega koledarskega 
leta, obenem pa ne sme biti daljše od regulativnega obdobja, 
skrajšanega za eno koledarsko leto.

(3) Sistemski standardi neprekinjenosti napajanja dolo-
čajo:

– referenčno raven kakovosti oskrbe, ki jo mora elektro-
operater ali distribucijsko podjetje zagotoviti v vnaprej določe-
nem obdobju v distribucijskem sistemu, posameznih območjih 
distribucijskega sistema ali v prenosnem sistemu s ciljem po-
stopnega približevanja dosežene ravni neprekinjenosti napaja-
nja k ciljni vrednosti ali

– referenčno območje ravni kakovosti oskrbe, v okviru 
katere mora elektrooperater ali distribucijsko podjetje v vna-
prej določenem obdobju zagotavljati raven kakovosti oskrbe v 
distribucijskem sistemu, posameznih območjih distribucijskega 
sistema ali v prenosnem sistemu za ohranitev ravni neprekinje-
nosti napajanja v okviru referenčnega območja.

(4) Sistemski standardi neprekinjenosti napajanja se kot 
referenčna vrednost oziroma območje določijo:

– z zahtevanim relativnim izboljšanjem ravni nepreki-
njenosti napajanja glede na izhodiščno vrednost kazalnikov 
neprekinjenosti napajanja ali

– z zahtevano absolutno ravnijo neprekinjenosti napaja-
nja, določeno glede na izhodiščno vrednost kazalnikov nepre-
kinjenosti napajanja, ali

– z zahtevo po ohranitvi ravni neprekinjenosti napajanja 
znotraj referenčnega območja, določenega z vrednostmi para-
metrov neprekinjenosti napajanja.

(5) Sistemski standardi neprekinjenosti napajanja so 
določeni s stopnjami izboljšanja kakovosti oskrbe glede na 
izhodiščno raven neprekinjenosti napajanja za posamezno 
območje distribucijskega sistema za vsako posamezno leto 
regulativnega obdobja.

(6) Izhodiščna raven kakovosti oskrbe je enaka doseženi 
ravni neprekinjenosti napajanja v preteklem obdobju.

(7) Zahtevano izboljšanje ravni neprekinjenosti napaja-
nja v obliki sistemskih standardov neprekinjenosti napajanja 
določa referenčno gibanje ravni kakovosti oskrbe proti ciljni 
ravni. Ko elektrooperater ali distribucijsko podjetje z ukrepi 
doseže predpisane ciljne ravni kakovosti oskrbe, se zahteva 
le še ohranitev ravni kakovosti oskrbe. Obdobje, v katerem 
agencija od elektrooperaterja ali distribucijskega podjetja 
pričakuje dosego ciljnih ravni kakovosti oskrbe, je posredno 
odvisno od sheme zahtevanega izboljšanja posameznih pa-
rametrov neprekinjenosti napajanja. Če sistemski standardi 
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kakovosti oskrbe določajo referenčno območje ravni kakovo-
sti oskrbe, je le-to konstantno za čas trajanja regulativnega 
obdobja.

(8) Pri oblikovanju sheme zahtevanega izboljšanja agen-
cija upošteva tudi značilnosti omrežja in okoljske, geografske 
ter demografske značilnosti posameznega območja distribu-
cijskega sistema.

(9) Sistemske standarde neprekinjenosti napajanja v di-
stribucijskem sistemu, posameznih območjih distribucijskega 
sistema in v prenosnem sistemu določa 1.2. točka 1. poglavja 
Priloge 2.

58. člen
(zajamčeni standardi komercialne kakovosti)

(1) Zajamčeni standardi komercialne kakovosti se nana-
šajo na minimalne ravni kakovosti storitev, ki jih je distribucijski 
operater ali distribucijsko podjetje dolžan zagotavljati vsem 
uporabnikom.

(2) Uporabnik ima pravico do izplačila nadomestila, če di-
stribucijski operater ob izvajanju storitve dokazano krši določeni 
zajamčeni standard komercialne kakovosti.

(3) Distribucijski operater je dolžan utemeljenost zahte-
ve uporabnika o kršenju zajamčenih standardov komercialne 
kakovosti presoditi v osmih delovnih dneh od prejema pisnega 
zahtevka, v nasprotnem primeru je uporabnik upravičen do 
izplačila nadomestila.

(4) Distribucijski operater je dolžan uporabniku plačati 
nadomestilo v naslednjem mesecu po potrditvi zahtevka upo-
rabnika oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka.

(5) Nadomestila iz prejšnjega odstavka niso upravičeni 
stroški distribucijskega operaterja. Distribucijski operater je dol-
žan voditi evidenco potrjenih zahtev zaradi kršitve zajamčenih 
standardov komercialne kakovosti, ki jih je potrdil, in evidenco 
izplačanih nadomestil.

(6) Višina nadomestila se poveča za 100 odstotkov vre-
dnosti osnovne višine nadomestila za vsako dodatno 100 od-
stotkov prekoračitev osnovne omejitve zajamčenega standar-
da. Distribucijski operater je dolžan uporabniku plačati nado-
mestilo v naslednjem mesecu po potrditvi zahtevka uporabnika. 
Če distribucijski operater tega ne stori, se višina nadomestila 
poveča za 100 odstotkov. Nadomestilo je navzgor omejeno s 
trikratnikom osnovne višine. Višino nadomestila določa 2.3. 
točka 2. poglavja Priloge 2.

59. člen
(nadomestilo ob kršitvah zajamčenega standarda pri odpravi 

neskladja odklonov napajalne napetosti)
(1) Uporabnik je zaradi kršitve zajamčenega standarda 

komercialne kakovosti, ki opredeljuje maksimalni čas trajanja 
do odprave neskladja odklonov napajalne napetosti s strani 
distribucijskega operaterja, upravičen do izplačila nadomestila 
na podlagi upravičene zahteve.

(2) Upravičenost zahteve do izplačila nadomestila se 
ugotavlja na podlagi izjave o skladnosti kakovosti napetosti s 
standardom SIST EN 50160 ter pisne zaveze distribucijskega 
operaterja, v kateri opredeli maksimalni čas za odpravo ne-
skladja kakovosti napetosti.

(3) Uporabnik je upravičen do izplačila nadomestila, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

– uporabnik pri distribucijskem operaterju vloži pritožbo 
glede neustrezne kakovosti napetosti;

– distribucijski operater izvede meritve kakovosti napeto-
sti v skladu s stanjem tehnike, ki morajo biti izvedene v času 
normalnega obratovalnega stanja;

– na podlagi meritev je ugotovljeno neskladje odklonov 
napajalne napetosti s standardom SIST EN 50160, kar je opre-
deljeno v izjavi o neskladnosti kakovosti napetosti;

– presežen je maksimalni čas trajanja do odprave ne-
skladja, ki ga je distribucijski operater določil glede na zahtev-
nost izvedbe ukrepa za odpravo neskladja v pisni zavezi.

(4) Distribucijski operater pri določanju roka za odpravo 
neskladja smiselno upošteva zahtevnost izvedbe ukrepa za od-
pravo tega neskladja in glede na ukrep določi rok za odpravo, 
ki je lahko krajši od maksimalnega časa za odpravo neskladij.

(5) Distribucijski operater je dolžan utemeljenost zahte-
ve uporabnika o kršenju zajamčenega standarda kakovosti 
napetosti presoditi v tridesetih dneh od prejema zahtevka, v 
nasprotnem primeru je uporabnik upravičen do nadomestila. 

(6) Distribucijski operater je dolžan uporabniku plačati na-
domestilo v naslednjem mesecu po potrditvi zahtevka uporab-
nika oziroma po preteku roka iz  prejšnjega odstavka. Pravica 
do nadomestila preneha v trenutku, ko distribucijski operater z 
meritvami dokaže, da je odpravil neskladje.

(7) Višina nadomestila je navzgor omejena s 50 odstotki 
uporabnikove mesečne omrežnine za distribucijski sistem. Viši-
no nadomestila določa 2.3. točka 2. poglavja Priloge 2.

60. člen
(sistemski standardi komercialne kakovosti)

(1) Sistemski standardi komercialne kakovosti se nana-
šajo na vnaprej določeno minimalno raven kakovosti izvajanja 
storitev, ki jo uporabniki lahko pričakujejo od distribucijskega 
operaterja ali distribucijskega podjetja z določenim deležem 
odstopanja.

(2) Sistemske standarde določa 2.1. točka 2. poglavja 
Priloge 2.

3.2.7.3. Funkcijska povezava med doseženo ravnijo 
neprekinjenosti napajanja in dejanskimi upravičenimi stroški 

distribucijskega operaterja

61. člen
(ciljna raven neprekinjenosti napajanja)

(1) Ciljna raven neprekinjenosti napajanja določa opti-
malno raven neprekinjenosti napajanja za vrsto oziroma obseg 
sistema, na katerega se nanaša. Ciljna raven neprekinjenosti 
napajanja je sistemska raven kakovosti oskrbe distribucijskega 
sistema, posameznega območja distribucijskega sistema ali 
prenosnega sistema, ki ga elektrooperater ali distribucijsko 
podjetje z ustreznimi ukrepi postopoma doseže v predvidenem 
obdobju, ki lahko presega časovni okvir regulativnega obdobja.

(2) Ciljna raven neprekinjenosti napajanja se izraža s 
parametri neprekinjenosti napajanja SAIDI in SAIFI, ki odraža-
ta nenačrtovane dolgotrajne prekinitve in so posledica lastnih 
vzrokov ter za določeno vrsto ali območje sistema (mestno, 
mešano, podeželsko, urbano ali ruralno območje ali območje 
distribucijskega sistema oziroma celotni sistem). 

(3) Agencija za posamezno regulativno obdobje postavi 
ciljne ravni neprekinjenosti napajanja na podlagi izsledkov ana-
liz dosežene ravni neprekinjenosti napajanja, načrtov razvoja 
sistema, učinkov realiziranih investicij ter drugih ukrepov. Ciljna 
raven neprekinjenosti napajanja je opredeljena v 1.1. točki 1. 
poglavja Priloge 2.

62. člen
(vpliv kakovosti oskrbe na upravičene stroške distribucijskega 

operaterja)
(1) Kakovost oskrbe  iz 16. člena tega akta se za 

posamezno leto regulativnega obdobja t izračuna na podlagi 
sistemskih parametrov neprekinjenosti napajanja, dejanskih 
nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja  ter vrednosti 
NSDV(Q)t v tem letu predane opreme in nadomestnih delov 
elektroenergetske infrastrukture v uporabo NS(Q)t.

(2) Vpliv  se v obliki spodbude za boljšo kakovost 
oziroma sankcije za slabšo kakovost za posamezno leto regu-
lativnega obdobja t ugotavlja na podlagi faktorjev upravičenosti 
qt, NSDV(Q)t  in NS(Q)t za distribucijskega operaterja za distri-
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bucijski sistem oziroma za območje distribucijskega sistema i  
ter se določi na naslednji način:

kjer oznake pomenijo:
kakovost oskrbe;

qt faktor upravičenosti NSDV(Q)t in NS(Q)t  
distribucijskega operaterja za distribucijski 
sistem oziroma za območje distribucijskega 
sistema i za posamezno leto regulativnega 
obdobja t;

NSDV(Q)t dejanski nadzorovani stroški delovanja in 
vzdrževanja distribucijskega operaterja v 
posameznem letu regulativnega obdobja t 
za distribucijski sistem oziroma za območje 
distribucijskega sistema i;

NS(Q)t vrednost v tem letu predane opreme in 
nadomestnih delov infrastrukture v uporabo;

i distribucijski sistem oziroma območje 
distribucijskega sistema;

t posamezno leto regulativnega obdobja, za 
katerega se ugotavlja vpliv neprekinjenosti 
napajanja na NSDV(Q)t in NS(Q)t.

(3) Distribucijski operater določi faktorje upravičenosti qt 
za distribucijski sistem oziroma območje distribucijskega siste-
ma i na podlagi določb 1.5. točke 1. poglavja Priloge 2.

(4) Nabor sistemskih parametrov neprekinjenosti napaja-
nja iz prvega odstavka je določen v 43. členu tega akta.

63. člen
(faktor upravičenosti)

(1) Faktor upravičenosti qt je odvisen od faktorja qK, ki je 
določen kot funkcija odstopanj izbranega parametra nepreki-
njenosti napajanja K od referenčne vrednosti. Faktor upravi-
čenosti qt je lahko pozitiven ali negativen. Na podlagi sheme 
upravičenosti se za distribucijski sistem oziroma posamezno 
območje distribucijskega sistema i in za posamezno leto regu-
lativnega obdobja t faktor upravičenosti qt določi na naslednji 
način:

kjer oznake pomenijo:
qt faktor upravičenosti;
PK ponder vpliva parametra neprekinjenosti napajanja K;
qK faktor qK, izračunan za posamezni parameter 

neprekinjenosti napajanja K;
VO vrsta območja, po katerem potekajo SN-izvodi 

distribucijskega sistema in za katerega je opredeljena 
shema upravičenosti.

(2) Ponderja pK za posamezni parameter K in vrsto obmo-
čja VO sta določena v 1.5. točki 1. poglavja Priloge 2.

(3) Faktor qK se izračuna glede na odstopanje doseže-
ne ravni kakovosti oskrbe , ki je izraženo z odstopanjem 
dosežene vrednosti posameznega parametra neprekinjenosti 
napajanja Kdos od referenčne vrednosti posameznega para-
metra neprekinjenosti napajanja Kref in se izračunava za vsak 
reguliran parameter neprekinjenosti napajanja posebej. Določi 
se na naslednji način:

kjer oznake pomenijo:
qK faktor qK;
f funkcijska odvisnost faktorja  od odstopanja 

dosežene ravni kakovosti oskrbe;
odstopanje dosežene ravni kakovosti oskrbe;

Kref referenčna vrednost posameznega parametra 
neprekinjenosti napajanja, določena na podlagi 
sistemskih standardov neprekinjenosti napajanja;

Kdos dosežena vrednost posameznega parametra 
neprekinjenosti napajanja v obdobju opazovanja.

(4) Faktor qK se izračunava za distribucijski sistem oziro-
ma območje distribucijskega sistema i za posamezni parameter 
neprekinjenosti napajanja K na koncu vsakega leta t regula-
tivnega obdobja za nazaj s pomočjo sheme upravičenosti iz 
64. člena tega akta.

64. člen
(shema upravičenosti)

(1) Shema upravičenosti ( ) je matematično dolo-
čena s kosoma linearno funkcijo, ki je izražena z matematičnim 
modelom »metode razredov kakovosti z interpolacijo na robu« 
in je navzgor in navzdol omejena ter se določi na naslednji 
način:

kjer oznake pomenijo:

Parametri qs določajo stopnje upravičenosti 
oziroma neupravičenosti 
NSDV(Q)t in NS(Q)t in so 
izraženi z njihovim deležem;

Parametri ks določajo meje posameznih 
razredov neprekinjenosti 
napajanja. Izražajo se z 
relativnim odstopanjem od 
zahtevane referenčne ravni 
neprekinjenosti napajanja;

Parameter d določa odzivnost sheme 
upravičenosti na spremembe 
ravni neprekinjenosti 
napajanja v območju med 
dvema razredoma oziroma 
širino robov kakovostnega 
razreda. Na robu predvidene 
debeline se vrednost funkcije 
linearno interpolira.

(2) Parametri qs in ks  za s={1, 2, 3, 4}  ter parameter d  so 
določeni v 1.5. točki 1. poglavja Priloge 2.

3.2.8. Spodbude

65. člen
(učinkovitost poslovanja elektrooperaterja)

(1) Če elektrooperater realizira nižje stroške, kot so dejan-
ski upravičeni stroški, razliko stroškov zadrži.
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(2) Če elektrooperater realizira višje stroške, kot so de-
janski upravičeni stroški, razliko pokriva iz reguliranega donosa 
na sredstva.

(3) Če sistemski operater zagotovi eno ali več sistemskih 
storitev na brezplačen način, ki ni posledica zakonodajne zah-
teve, se mu prizna spodbuda v višini 10 odstotkov vrednosti 
prihranka, ki je enak vrednosti, ki bi jo sistemski operater  plačal 
za nakup te sistemske storitve.

66. člen
(brezplačno prevzeta evropska sredstva)

(1) Če elektrooperater pridobi brezplačno prevzeta evrop-
ska sredstva vključno z denarnimi sredstvi, se mu v upravičenih 
stroških prizna stimulacija v enkratni višini 0,5 odstotka od 
neodpisane vrednosti sredstva na dan 31. december v letu, ko 
je bilo sredstvo predano v uporabo.

(2) Če mora elektrooperater iz kakršnega koli razloga vr-
niti brezplačno prevzeta evropska sredstva, prejeta stimulacija 
na podlagi prejšnjega odstavka zmanjšuje upravičene stroške 
pri ugotavljanju odstopanj od regulativnega okvira za tisto leto 
regulativnega obdobja, ko je izvedeno vračilo teh sredstev. Vsi 
stroški in odhodki, nastali iz naslova vračila brezplačno prevze-
tih evropskih sredstev, niso upravičeni stroški elektrooperaterja.

67. člen
(spodbude za prihranke pri nabavi sistemskih števcev 

električne energije s komunikacijskim modulom)
V primeru doseganja nižje letne povprečne dejanske na-

bavne cene od zamejene cene iz 82. člena tega akta agencija 
prizna enkratno spodbudo v višini 10 odstotkov od realizirane-
ga letnega prihranka pri nabavi sistemskih števcev. Letni prihra-
nek je razlika med vrednostjo nabavljenih sistemskih števcev 
po povprečni dejanski nabavni ceni in vrednostjo nabavljenih 
sistemskih števcev po zamejeni ceni iz 82. člena tega akta.

68. člen
(spodbujanje naložb v pametna omrežja)

(1) Za dosego cilja iz druge in tretje alinee 6. člena tega 
akta agencija spodbuja naložbe elektrooperaterja v pametna 
omrežja s ciljem omogočiti uvajanje sprejetih tehnologij pame-
tnih omrežij v Evropski uniji za učinkovito združevanje ravnanja 
in ukrepov vseh uporabnikov, priključenih na elektroenergetski 
sistem, zlasti proizvajanje električne energije iz obnovljivih ali 
distribuiranih virov energije ter odziv na povpraševanje upo-
rabnikov.

(2) Shema spodbud obsega finančne spodbude za in-
vesticijske projekte in izvedbene spodbude v smislu odprave 
regulativnih ovir za pilotne projekte. V shemo spodbud se lahko 
uvrščajo naslednji projekti: 

– investicijski projekti na področju pametnih omrežij s ci-
ljem spodbujati najbolj učinkovit razvoj omrežij, katerih skupna 
investicijska vrednost presega 200.000 EUR;

– pilotni projekti na področju pametnih omrežij s ciljem 
odgovoriti na ključna razvojna vprašanja uporabnosti uvajanja 
novih tehnologij in storitev na področju pametnih omrežij in z 
njimi povezanih tržnih mehanizmov.

(3) Za uvrstitev posameznega projekta v shemo spodbud 
morajo biti izpolnjeni kriteriji, ki so določeni s tem aktom.

69. člen
(osnovni kriteriji sheme spodbud)

(1) Projekti in oprema, ki je vgrajena za nadgradnjo 
obstoječega omrežja s komunikacijsko, merilno, nadzorno, 
regulacijsko tehnologijo in tehnologijo za avtomatizacijo ter 
ustreznimi rešitvami na področju informacijskih tehnologij, mo-
rajo biti skladni z definicijo pametnih omrežij oziroma pametne 
infrastrukture.

(2) Projekti iz 67. člena tega akta morajo biti usmerjeni 
v reševanje problematike na vsaj enem izmed naslednjih po-
dročij:

– integracija proizvodnje iz obnovljivih virov ter soproi-
zvodnje elektrike in toplote z visokim izkoristkom v omrežje, 
zagotavljanje otočnega obratovanja in drugo;

– spodbujanje energetske učinkovitosti v smislu zmanjša-
nja porabe elektrike, izgub v omrežju, povečanje deleža rabe 
elektrike (vključevanje pametne polnilne infrastrukture v sistem 
upravljanja s porabo) in drugo;

– razvoj trga z električno energijo oziroma uvajanje napre-
dnih tržnih mehanizmov v smislu aktivnega vključevanja upo-
rabnikov v ukrepe elektrooperaterja kot na primer prilagajanje 
odjema, postavitev zahtev proizvodnim enotam, omejevanje 
delovanja proizvodnih enot in drugo;

– neprekinjenost napajanja in kakovost napetosti v smislu 
obvladovanja problematike neskladnosti kakovosti napetosti 
in drugo;

– zagotavljanje prenosne zmogljivosti v smislu obvlado-
vanja lokalnih preobremenitev.

(3) Komponente za izvajanje tržnih mehanizmov, ki se 
uvajajo v okviru projektov iz 67. člena in ne služijo omrežju, 
niso predmet upravičenih stroškov in te sheme spodbud.

70. člen
(spodbude za investicijske projekte)

(1) Investicijskim projektom iz prve alinee drugega od-
stavka 67. člena tega akta, ki izpolnjujejo osnovne kriterije 
iz 69. člena tega akta, se v primeru izpolnjevanja zahtevanih 
pogojev prizna enkratna spodbuda v višini treh odstotkov od 
neodpisane vrednosti sredstva na dan 31. decembra leta, v 
katerem je bilo sredstvo aktivirano. Vsota spodbud je obenem 
navzgor zamejena z vrednostjo desetih odstotkov izkazanih 
neto koristi celotnega projekta. Spodbuda ne zajame brezplač-
no prevzeta sredstva oziroma sredstva, ki so bila pridobljena z 
nepovratnimi sredstvi. Projekti skupnega interesa na področju 
pametnih omrežij (PCI Smart Grids), ki jih je dokončno potrdila 
Evropska Komisija, so do spodbude upravičeni brez presoje iz 
četrtega odstavka tega člena.

(2) Elektrooperater mora z dokumentacijo dokazati, da bo 
določena naložba v razvoj pametnih omrežij namenjena reše-
vanju problematike omrežja na področjih iz drugega odstavka 
69. člena tega akta. Za vsako tako naložbo mora vlagatelj 
izvesti analizo stroškov in koristi po priporočilih Evropske ko-
misije (»Guidelines for conducting a cost-benefit analysis of 
Smart Grid projects«, Report EUR 25246 EN), s katero doka-
zuje upravičenost posamezne naložbe glede na zgoraj naštete 
kriterije. Prav tako mora prikazati učinek oziroma uspešnost 
projekta na podlagi standardiziranih kazalnikov uspešnosti iz 
tretje alinee četrtega odstavka.

(3) Elektrooperater mora zagotoviti korelacijo identifika-
torja vsakega posameznega osnovnega sredstva iz projektne 
dokumentacije z identifikatorjem istega osnovnega sredstva v 
registru osnovnih sredstev, ki ga elektrooperater uporablja za 
namene računovodenja. Če agencija iz predložene dokumen-
tacije ne more učinkovito preveriti vrste osnovnega sredstva ter 
povezanosti osnovnega sredstva z naložbo, za katero elektroo-
perater uveljavlja spodbudo, se spodbuda ne prizna.

(4) Agencija bo v okviru ugotavljanja odstopanj na podlagi 
posredovanih podatkov in dokumentacije pri odločitvi, ali je 
posamezen projekt upravičen do spodbude, presojala: 

– izpolnjevanje osnovnih kriterijev; 
– analizo stroškov in koristi po priporočilih Evropske ko-

misije;
– kazalnike uspešnosti (uporabijo se izbrani kazalniki 

uspešnosti, ki so določeni v stališču ERGEG (»Position Pa-
per on Smart Grids«, An ERGEG Conclusions Paper, Ref: 
E10-EQS-38-05, 10 June 2010) na vsaj šestih izmed osmih 
področjih uspešnosti);

– časovno izvedbo projekta in 
– dejansko izvedbo projekta.
(5) Predložena dokumentacija mora poleg vsebin iz dru-

gega odstavka vsebovati tudi:
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– tehnično poročilo oziroma izvleček iz tehničnega po-
ročila (raven PGD, PZI);

– dokument, iz katerega je razviden začetek in konec 
dejanskega izvajanja projekta;

– tehnično poročilo oziroma izvleček iz tehničnega po-
ročila, iz katerega je razvidna dejanska izvedba (raven PID);

– evidenco aktiviranih osnovnih sredstev.
(6) Agencija po opravljenem ugotavljanju odstopanj od 

regulativnega okvira na spletnih straneh objavi seznam in-
vesticijskih projektov, za katere so elektrooperaterji pridobili 
spodbudo iz tega člena.

71. člen
(spodbude za pilotne projekte)

(1) Agencija v okviru spodbud iz druge alinee drugega 
odstavka 67. člena tega akta omogoča pilotnim projektom 
uporabo pilotne tarife iz 123. člena tega akta, če so skladni 
z osnovnimi kriteriji iz 69. člena tega akta ter izpolnjujejo 
naslednje kriterije:

– projekti na področju distribucijskega sistema, ki jih je 
z vidika nacionalnega pomena odobrilo ministrstvo, pristojno 
za energijo;

– projekti upoštevajo stanje tehnike;
– projekti imajo naravo pilotnih oziroma demonstracij-

skih projektov, ki temeljijo na že znani tehnologiji;
– pilotni projekti se morajo začeti in zaključiti v obdobju 

trajanja regulativnega obdobja.
(2) Izvedbena spodbuda za projekte iz prvega odstavka 

se omogoči za projekte na področju uvajanja tarif za spodbu-
janje programov prilagajanja odjema in upravljanja s porabo 
električne energije, v okviru katerih elektrooperater presku-
ša mehanizme za zmanjšanje ali časovni zamik porabe, ki 
prinašajo prihranek energije pri končni porabi, ter z učinko-
vitejšo rabo omrežij in proizvodnih zmogljivosti povečujejo 
učinkovitost proizvodnje, prenosa in distribucije energije.

(3) Projekti iz prejšnjega odstavka lahko vključujejo tudi 
druge ukrepe elektrooperaterja, ki jih le-ta izvaja za zago-
tavljanje ali izboljševanje ravni kakovosti oskrbe, doseganje 
energetske učinkovitosti oziroma uravnavanja odjema ali 
porazdeljene proizvodnje, s katerimi nadgradnja ali nadome-
ščanje elektroenergetskih zmogljivosti ne bi bila potrebna ali 
se lahko časovno zamakne.

(4) Število prostovoljno vključenih uporabnikov v vse 
kvalificirane pilotne projekte na področju prilagajanja odjema 
in upravljanja s porabo je omejeno na 10000 odjemalcev 
z obračunsko močjo do vključno 43 kW. Število vključenih 
odjemalcev v posameznem projektu ne sme biti manjše od 
10 odstotkov vseh odjemalcev, ki so priključeni na sistem za 
točkami v omrežju, v katerih se ugotavlja učinek teh ukrepov. 
Vključevanje uporabnikov v projekt mora biti izvedeno na 
podlagi preglednega in nediskriminatornega načina izbire.

(5) Elektrooperaterju je v okviru vsakega kvalificiranega 
pilotnega projekta omogočena uporaba in obračun omrežni-
ne ob predhodnem soglasju uporabnika na podlagi pilotne 
tarife iz 123. člena tega akta. 

(6) V shemo spodbud se kvalificira največ šest najbo-
lje ocenjenih projektov. Agencija določi nabor kvalificiranih 
pilotnih projektov v regulativnem obdobju na podlagi ocene 
vseh prijavljenih projektov. Projekti se klasificirajo na podlagi 
indeksa prioritete:

kjer oznake pomenijo:

indeks prioritete projekta i;
načrtovani stroški projekta i v 1 000 EUR, ki upošte-
vajo tudi brezplačno prevzeta sredstva;
ocena projekta i (število točk) na področju ocenje-
vanja j;

i identifikator projekta;
j identifikator področja ocenjevanja;
N število področij ocenjevanja.

(7) Področja ocenjevanja so:
– prepoznavnost projekta;
– dimenzija projekta;
– raven inovacije;
– izvedljivost projekta;
– ponovljivost projekta.
(8) Sistem ocenjevanja je opredeljen v Prilogi 3, ki je 

sestavni del tega akta.
(9) Elektrooperater mora najkasneje do 30. junija pr-

vega leta regulativnega obdobja agenciji prijaviti pilotni pro-
jekt in ji predložiti dokazila za vsako področje ocenjevanja. 
Agencija izvede ocenjevanje vseh prispelih vlog in objavi 
rezultate najkasneje do 30. septembra prvega leta regula-
tivnega obdobja. Če na podlagi predložene dokumentacije 
ni mogoče opraviti ocene projekta, projekt ne bo uvrščen v 
shemo spodbud. 

(10) Elektrooperater mora agenciji najkasneje do 
31. marca koledarskega leta po letu, v katerem se začne 
pilotni projekt, predložiti poročilo o izvajanju projekta. Če je 
projekt končan, mora elektrooperater agenciji posredovati 
končno poročilo o izvedbi projekta. Vsebino obeh poročil 
določi agencija v pozivu za posredovanje podatkov, ki ga 
elektrooperaterju posreduje najkasneje 1. februarja teko-
čega leta.

(11) Manjko omrežnine, ki nastane zaradi uporabe 
pilotne tarife iz 123. člena tega akta za storitve, ki jih izvaja 
v okviru te sheme posamezen elektrooperater, mora le-ta 
kriti iz reguliranega donosa na sredstva in se za posa-
mezno leto regulativnega obdobja izračuna na naslednji 
način:

kjer oznake pomenijo:

manjko omrežnine;

OMRt omrežnina za distribucijski sistem, izračunana z 
upoštevanjem 119. člena tega akta;

OMRppt omrežnina za distribucijski sistem, izračunana z 
upoštevanjem tarife iz 123. člena tega akta;

t leto regulativnega obdobja.

72. člen
(nadzor nad izvajanjem pilotnih projektov)

(1) Agencija izvaja nadzor nad izvajanjem pilotnih pro-
jektov v okviru te sheme spodbud na letni ravni z uporabo 
naslednjih instrumentov:

– analiza vmesnega letnega poročila in končnega poročila 
o izvedbi projekta;

– pridobivanje informacij o projektu na zahtevo.
(2) Če agencija ugotovi bistvena odstopanja od la-

stnosti, na podlagi katerih je potrdila projekt v postopku 
izbire, naloži elektrooperaterju korektivne ukrepe ter rok 
za njihovo izvedbo. Če elektrooperater v roku ne zago-
tovi skladnosti, lahko agencija projekt izloči iz podporne 
sheme.

ipI _
iS

jiO ,
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3.3. Viri za pokrivanje upravičenih stroškov

3.3.1. Splošno

73. člen
(viri za pokrivanje upravičenih stroškov)

(1) Viri za pokrivanje upravičenih stroškov regulativnega 
obdobja se izračunajo kot vsota virov za pokrivanje upravičenih 
stroškov posameznih let regulativnega obdobja.

(2) Dodatno se za distribucijskega operaterja viri za po-
krivanje upravičenih stroškov za posamezno leto regulativnega 
obdobja izračunajo kot vsota virov za pokrivanje upravičenih 
stroškov posameznih območij distribucijskega sistema.

(3) Viri za pokrivanje upravičenih stroškov za posamezno 
leto regulativnega obdobja se izračunajo na naslednji način:

kjer oznake pomenijo:

Vt viri za pokrivanje upravičenih stroškov;
RPt reguliran prihodek, ki se v skladu s petim odstavkom 

7. člena tega akta izračuna kot seštevek zneska 
zaračunanih omrežnin in drugih prihodkov;

 odstopanje od regulativnega okvira (primanjkljaj ali 
presežek omrežnine) preteklih let;

t leto regulativnega obdobja.

3.3.2. Reguliran letni prihodek 

74. člen
(omrežnina in način določitve omrežnine)

(1)  Omrežnina za prenosni sistem, omrežnina za distri-
bucijski sistem, omrežnina za priključno moč in omrežnina za 
čezmerno prevzeto jalovo energijo so viri za pokrivanje upravi-
čenih stroškov elektrooperaterjev.

(2) Omrežnina se izračuna v skladu s četrtim odstavkom 
7. člena tega akta. 

(3) Načrtovana omrežnina za prenosni sistem in načrto-
vana omrežnina za distribucijski sistem se izračunata na način, 
kot je določeno v 9. členu tega akta.

75. člen
(določitev drugih prihodkov)

Načrtovani drugi prihodki za posamezno leto regulativ-
nega obdobja se, če ta akt ne določa drugače, izračunajo na 
naslednji način:

 

kjer oznake pomenijo: 

DPt drugi prihodki posameznega leta regulativnega 
obdobja;

DPpt drugi prihodki predhodnega leta;
NIt faktor načrtovane letne inflacije;
pt predhodno leto;
t leto regulativnega obdobja.

76. člen
(vrste drugih prihodkov)

(1) Drugi prihodki (DP) , ki izvirajo iz opravljanja dejav-
nosti elektrooperaterja in so namenjeni pokrivanju upravičenih 
stroškov elektrooperaterja, so:

– prihodki od prodaje električne energije v okviru de-
javnosti elektrooperaterja (zasilna oskrba, neupravičen odjem 
električne energije in drugo);

– prihodki od prodaje drugih storitev iz 121. člena tega 
akta;

– prihodki iz upravljanja prezasedenosti v skladu s pred-
pisi, ki urejajo zadevno področje; 

– prihodki iz naslova medsebojnih nadomestil med sis-
temskimi operaterji (mehanizem ITC);

– prihodki, povezani z električno energijo za izravnavo 
sistema, in prihodki odstopanj iz tega naslova; 

– prihodki, povezani s povprečnimi stroški priključevanja 
in omrežnino za priključno moč, ki je bila končnim odjemalcem 
zaračunana do 31. decembra 2015;

– prihodki, povezani z brezplačno prevzetimi sredstvi, 
sredstvi, pridobljenimi s plačili nesorazmernih stroškov za pri-
ključitev na sistem, brezplačno prevzetimi evropskimi sredstvi 
in drugimi nepovratnimi sredstvi ter sredstvi, ki so zgrajena s 
sofinanciranjem;

– prevrednotovalni poslovni prihodki;
– odškodnine od zavarovalnic ali tretjih oseb ter druga 

nepovratna sredstva za pokrivanje stroškov škod; 
– ostali prihodki od prodaje;
– ostali poslovni prihodki in 
– ostali drugi prihodki.
(2) Kot drugi prihodki se ne upoštevajo finančni prihodki 

in prihodki od usredstvenih lastnih proizvodov in storitev ter 
prihodki, ki so posledica predhodno nepriznanih stroškov de-
lovanja in vzdrževanja, vendar največ do višine teh predhodno 
nepriznanih stroškov.

77. člen
(osnova za določitev drugih prihodkov)

(1)  Če ta akt ne določa drugače in ob upoštevanju krite-
rijev iz tega akta, se pri določitvi načrtovanih drugih prihodkov 
za prvo leto regulativnega obdobja namesto (DPpt) upošteva 
povprečje realiziranih drugih prihodkov let t-5, t-4 in t-3 pred 
začetkom regulativnega obdobja. 

(2) Prihodki iz upravljanja prezasedenosti se za posame-
zna leta regulativnega obdobja načrtujejo v skladu z načrtom, 
ki ga predloži sistemski operater in ga agencija v postopku 
določitve regulativnega okvira presodi.

(3) Odškodnine od zavarovalnic ali tretjih oseb ter druga 
nepovratna sredstva za pokrivanje stroškov škod se ne načr-
tujejo vnaprej. Prav tako se vnaprej ne načrtujejo prihodki od 
prodaje električne energije v okviru dejavnosti elektroopera-
terja (zasilna oskrba, neupravičen odjem električne energije 
in drugo).

(4) Prihodki od prodaje drugih storitev iz 120. člena tega 
akta se za posamezno leto regulativnega obdobja načrtujejo v 
višini realiziranih prihodkov leta t-2 pred začetkom regulativ-
nega obdobja.

78. člen
(prihodki iz upravljanja prezasedenosti)

(1) Sistemski operater v postopku priprave novega regu-
lativnega okvira agenciji predloži načrt prihodkov iz upravljanja 
prezasedenosti po posameznih letih regulativnega obdobja in 
načrt porabe prihodkov za namene iz šestega odstavka 16. čle-
na Uredbe (ES) št. 714/2009 po posameznih letih regulativne-
ga obdobja, ki ju agencija prouči z vidika skladnosti s pogoji iz 
Uredbe (ES) št. 714/2009.

(2) Agencija v regulativnem okviru za sistemskega ope-
raterja po posameznih letih regulativnega obdobja ločeno raz-
krije: 

– načrtovane prihodke iz upravljanja prezasedenosti te-
kočega leta; 

– načrtovano porabo prihodkov iz upravljanja prezasede-
nosti po posameznih ukrepih za zagotovitev dejanske razpo-
ložljivosti dodeljene zmogljivosti (prerazporeditev proizvodnje 
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in drugo) z ločenim prikazom načrtovane porabe iz naslova 
prihodkov iz upravljanja prezasedenosti tekočega leta in iz 
naslova načrtovane porabe prihodkov iz upravljanja prezase-
denosti preteklih let iz internega računa; 

– načrtovano porabo prihodkov iz upravljanja prezase-
denosti po posameznih naložbah za vzdrževanje ali poveče-
vanje povezovalne zmogljivosti za namene naložb v omrežje 
z ločenim prikazom načrtovane porabe iz naslova prihodkov iz 
upravljanja prezasedenosti tekočega leta in iz naslova načrto-
vane porabe prihodkov iz upravljanja prezasedenosti preteklih 
let iz internega računa; 

– načrtovano porabo prihodkov iz upravljanja prezasede-
nosti tekočega leta za namene znižanja omrežnine;

– načrtovan prenos prihodkov iz upravljanja prezasede-
nosti tekočega leta na ločen interni račun (povečanje sredstev 
na internem računu), ločeno za ukrepe za zagotovitev dejanske 
razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti (prerazporeditev proizvo-
dnje in drugo) in ločeno za načrtovane naložbe v omrežje za 
vzdrževanje ali povečevanje povezovalne zmogljivosti;

– načrtovano porabo prihodkov iz upravljanja prezase-
denosti preteklih let na ločenem internem računu (zmanjšanje 
sredstev na internem računu), ločeno za ukrepe za zagotovitev 
dejanske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti (prerazpore-
ditev proizvodnje in drugo) in ločeno za načrtovane naložbe 
v omrežje za vzdrževanje ali povečevanje povezovalne zmo-
gljivosti;

– načrtovano začetno in končno stanje načrtovanih pri-
hodkov iz upravljanja prezasedenosti na ločenem internem 
računu.

3.3.3. Odstopanje od regulativnega okvira

79. člen
(odstopanje od regulativnega okvira)

(1) Odstopanje od regulativnega okvira za posamezno 
leto regulativnega obdobja se odraža v presežku ali primanj-
kljaju omrežnine ( ).

(2) Presežek omrežnin se ugotovi kot presežek celotnega 
letnega zneska zaračunanih omrežnin (zmanjšanega za pri-
manjkljaj omrežnin iz preteklih let ali povečanega za presežek 
omrežnin iz preteklih let) in drugih letnih prihodkov iz dejavnosti 
elektrooperaterja nad dejanskimi letnimi upravičenimi stroški. 
Presežek omrežnine agencija upošteva pri določitvi omrežnin v 
naslednjem regulativnem obdobju kot že zaračunano omrežni-
no preteklih obdobij in se tako namensko uporabi za izvajanje 
dejavnosti elektrooperaterja.

(3) Primanjkljaj omrežnin se ugotovi kot presežek dejan-
skih 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. Agencija znesek 
primanjkljaja omrežnin upošteva pri določitvi omrežnin v nasle-
dnjem regulativnem obdobju.

(4) Odstopanje od regulativnega okvira za posamezno 
leto regulativnega obdobja, ki se odraža v presežku ali primanj-
kljaju omrežnine, je dolžan ugotavljati elektrooperater. 

80. člen
(izračun odstopanja od regulativnega okvira)

(1) Odstopanje od regulativnega okvira za posamezno 
leto regulativnega obdobja se izračuna na naslednji način: 

kjer oznake pomenijo: 

odstopanje od regulativnega okvira, pri čemer 
negativna vrednost pomeni presežek omrežnine, 
pozitivna vrednost pa primanjkljaj omrežnine; 

DUSt dejanski upravičeni stroški;
DRPt dejanski reguliran prihodek;

odstopanje od regulativnega okvira preteklih let 
ugotovljeno v skladu s 86. členom tega akta;

TROt trajanje regulativnega obdobja, izraženo s številom 
let;

t posamezno leto regulativnega obdobja, za katerega 
se ugotavljajo odstopanja od regulativnega okvira.

(2) Agencija za pregleden in enoten pristop ugotavljanja 
odstopanj od regulativnega okvira elektrooperaterju posredu-
je računalniški model za izračun odstopanj od regulativnega 
okvira.

81. člen
(pravila za določitev dejanskih upravičenih stroškov)
(1) Elektrooperater po zaključku posameznega leta regu-

lativnega obdobja izračuna dejanske upravičene stroške tako, 
da upošteva kriterije za določitev elementov regulativnega 
okvira iz II. poglavja tega akta in pravila iz tega člena.

(2) Pravila za določitev dejanskih upravičenih stroškov po 
posameznih vrstah upravičenih stroškov, če ta akt ne določa 
drugače, so:

– dejanski nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 
elektrooperaterja iz naslova vzdrževanja elektroenergetske 
infrastrukture ter obratovanja sistema (NSDVvzdt) se izraču-
najo na podlagi načrtovanih nadzorovanih stroškov delovanja 
in vzdrževanja ter ob upoštevanju vpliva spremembe stanja 
dolžine vodov in števila postaj na dan 31. december glede na 
predhodno leto;

– dejanski nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 
distribucijskega operaterja iz naslova storitev za uporabnike 
(NSDVstrt) se izračunajo na podlagi načrtovanih nadzorovanih 
stroškov delovanja in vzdrževanja ter ob upoštevanju vpliva 
spremembe števila končnih odjemalcev in proizvajalcev iz ob-
novljivih virov na dan 31. december glede na predhodno leto;

– dejanski nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja 
sistemskega operaterja iz naslova mednarodnega delovanja 
(NSDVmdt) so enaki načrtovanim nadzorovanim stroškom de-
lovanja in vzdrževanja;

– pri izračunu dejanskih nadzorovanih stroškov delovanja 
in vzdrževanja se na podlagi realiziranih podatkov preračuna 
tudi delež nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja, ki 
so namenjeni vzdrževanju elektroenergetske infrastrukture in 
obratovanju sistema (dvzd), in delež nadzorovanih stroškov 
delovanja in vzdrževanja, ki so namenjeni zagotavljanju storitev 
za uporabnike (dstr);

– pri izračunu dejanskih nadzorovanih stroškov delovanja 
in vzdrževanja elektrooperaterja iz naslova vzdrževanja elektro-
energetske infrastrukture ter obratovanja sistema (NSDVvzdt) se 
na podlagi realiziranih podatkov preračuna delež teh stroškov, 
ki je namenjen vzdrževanju vodov (dvodi) in delež teh stroškov, 
ki je namenjen vzdrževanju postaj (dpostaje); dejanski prevre-
dnotovalni poslovni odhodki v zvezi s terjatvami do kupcev iz 
naslova omrežnin za distribucijskega operaterja se ugotovijo na 
podlagi realiziranih odhodkov iz poslovnih knjig distribucijskega 
operaterja, vendar se v izračunu upoštevajo največ v višini 0,2 
odstotka od zaračunanih omrežnin za distribucijski sistem na 
posameznem območju distribucijskega sistema;

– dejanski prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s 
terjatvami do kupcev iz naslova omrežnin za sistemskega 
operaterja se ugotovijo na podlagi realiziranih odhodkov iz 
poslovnih knjig sistemskega operaterja, vendar se v izračunu 
upoštevajo največ v višini 0,2 odstotka od zaračunanih omre-
žnin za prenosni sistem; 

– dejanski stroški, ki so povezani z novimi nalogami, se 
presojajo na podlagi poročila elektrooperaterja o realizaciji 
novih nalog iz 27. člena tega akta; 
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– preostali dejanski nenadzorovani stroški delovanja in 
vzdrževanja iz 24. člena tega akta se ugotovijo na podlagi 
realiziranih stroškov in odhodkov iz poslovnih knjig elektroo-
peraterja;

– dejanski stroški električne energije za izgube v omrežju 
za distribucijskega operaterja se izračunajo na podlagi de-
janskih količin električne energije, zaračunane končnim od-
jemalcem, in priznanega odstotka količinskih izgub električne 
energije v omrežju iz odločbe o regulativnem okviru in tržnih 
cen dolgoročnih in kratkoročnih nakupov električne energije za 
regulativno obdobje, ki jih je distribucijski operater izvedel na 
pregleden način na trgu z električno energijo, ter cen odstopanj, 
ki jih izračuna in objavi operater trga z elektriko;

– dejanski stroški električne energije za izgube v omrežju 
za sistemskega operaterja se izračunajo na podlagi izmerjenih 
količin izgub električne energije na prenosnem sistemu, evi-
dentiranih v uradni evidenci Informacijskega portala Direktorata 
za energijo - EPOS, v katere so vključene količine električne 
energije za izgube, ki se sistemskemu operaterju priznajo 
v mehanizmu ITC, in tržnih cen dolgoročnih in kratkoročnih 
nakupov električne energije za regulativno obdobje, ki jih je 
sistemski operater izvedel na pregled način na trgu z električno 
energijo, ter cen odstopanj, ki jih izračuna in objavi operater 
trga z elektriko;

– pri ugotavljanju dejanskih stroškov električne energije 
za izgube v omrežju agencija presoja, ali so nakupne cene, 
ki jih je dosegel elektrooperater na tržen način, najugodnej-
še;

– dejanski strošek amortizacije se izračuna na podlagi 
realiziranih stroškov amortizacije, razen v primeru iz 82. člena 
tega akta; 

– dejanska povprečna vrednost regulativne baze sredstev 
se izračuna na podlagi stanja sredstev v poslovnih knjigah na 
dan 31. december ob upoštevanju  82. člena tega akta; 

– dejanski reguliran donos na sredstva se izračuna na 
podlagi tehtanega povprečnega stroška kapitala, ki je bil upo-
števan pri določitvi reguliranega donosa na sredstva za po-
samezno leto regulativnega obdobja, in dejanske povprečne 
vrednosti regulativne baze sredstev;

– dejanski stroški sistemskih storitev se izračunajo na 
podlagi količinskega obsega posameznih sistemskih storitev 
in cen iz pogodb; 

– kakovost oskrbe se ugotovi v skladu s 3.2.7. podpoglav-
jem II. poglavja tega akta in 

– spodbude se ugotovijo v skladu s 3.2.8 podpoglavjem 
II. poglavja tega akta. 

82. člen
(uvajanje naprednih sistemov merjenja)

(1) Pri izračunu dejanske regulativne baze sredstev in de-
janskega stroška amortizacije posameznega leta regulativnega 
okvira se za sistemske števce električne energije s komunika-
cijskim modulom za odjemno skupino gospodinjskega odjema 
in ostalega odjema brez merjenja moči priznajo nabavne cene 
največ do višine cene enofaznih oziroma trifaznih števcev s 
komunikacijskim modulom, ki je bila uporabljena pri izračunu 
skupne neto koristi za scenarije uvedbe naprednih sistemov 
merjenja iz ekonomske ocene agencije iz drugega odstavka 
49. člena EZ-1, ki prinašajo največje neto koristi (zamejena 
cena). Pojasnilo izračuna zamejene cene je v Prilogi 4.

(2) Povprečna dejanska nabavna cena za posamezno 
vrsto sistemskih števcev (enofazni, trifazni) v posameznem 
letu regulativnega obdobja se izračuna ob upoštevanju skupne 
letne nabavne vrednosti ter števila posamezne vrste sistemskih 
števcev električne energije s komunikacijskim modulom.

(3) Distribucijski operater mora zagotoviti korelacijo sis-
temskih števcev iz prvega odstavka z registrom sredstev, ki jih 
uporablja za namene računovodenja.

(4) Sistemski števci iz prvega odstavka niso upravičeni do 
spodbude iz 68. člena tega akta. 

83. člen
(pravila za določitev dejanskih virov za pokrivanje 

upravičenih stroškov)
(1) Elektrooperater po zaključku posameznega leta re-

gulativnega obdobja izračuna dejanske vire za pokrivanje 
upravičenih stroškov tako, da upošteva kriterije za določitev 
elementov regulativnega okvira iz II. poglavja tega akta in 
pravila iz tega člena.

(2) Pravila za določitev dejanskih virov za pokrivanje 
upravičenih stroškov po posameznih vrstah virov so:

– dejanske omrežnine, ki so zaračunani zneski omrežnine 
za distribucijski sistem, omrežnine za prenosni sistem in omre-
žnine za priključno moč ter omrežnine za čezmerno prevzeto 
jalovo energijo;

– dejanski prihodki iz upravljanja prezasedenosti v skladu 
s 84. členom tega akta;

– dejanski prihodki, povezani s povprečnimi stroški priklju-
čevanja in omrežnino za priključno moč, ki je bila končnim od-
jemalcem zaračunana do 31. decembra 2015, ki se izračunajo 
na podlagi realizirane amortizacije teh sredstev iz poslovnih 
knjig elektrooperaterja;

– dejanski prihodki, povezani z brezplačno prevzetimi 
sredstvi, sredstvi, pridobljenimi s plačili nesorazmernih stro-
škov za priključitev na sistem, brezplačno prevzetimi evrop-
skimi sredstvi in drugimi nepovratnimi sredstvi ter sredstvi, 
ki so zgrajena s sofinanciranjem, ki se izračunajo na podlagi 
realizirane amortizacije teh sredstev iz poslovnih knjig ele-
ktrooperaterja;

– dejanski prihodki iz naslova odškodnin od zavarovalnic 
in tretjih oseb ter druga nepovratna sredstva za pokrivanje 
škod, ki se izračunajo na podlagi realiziranih prihodkov ob 
upoštevanju 26. člena tega akta;

– preostali dejanski regulirani drugi prihodki iz 76. člena 
tega akta, ki se izračunajo na podlagi realiziranih prihodkov iz 
poslovnih knjig elektrooperaterja in

– odstopanje od regulativnega okvira preteklih let iz 
86. člena tega akta, ki je bilo upoštevano v regulativnem okviru 
tistega leta, za katerega se ugotavlja odstopanje od regulativ-
nega okvira.

84. člen
(prihodki iz upravljanja prezasedenosti)

(1) Sistemski operater je za potrebe ugotavljanja odsto-
panj od regulativnega okvira v zvezi s prihodki iz upravljanja 
prezasedenosti dolžan za posamezno leto regulativnega ob-
dobja zagotoviti naslednje evidence in podatke o: 

– realiziranih prihodkih iz upravljanja prezasedenosti te-
kočega leta; 

– realizirani porabi prihodkov iz upravljanja prezasede-
nosti tekočega leta po posameznih ukrepih za zagotovitev de-
janske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti (prerazporeditev 
proizvodnje in drugo); 

– realizirani porabi prihodkov iz upravljanja prezasedeno-
sti tekočega leta po posameznih naložbah za vzdrževanje ali 
povečevanje povezovalne zmogljivosti za izvedene naložbe v 
omrežje; 

– realiziranem prenosu prihodkov iz upravljanja prezase-
denosti tekočega leta, ki se prenesejo na ločen interni račun 
(povečanje sredstev na internem računu), ločeno za ukrepe 
za zagotovitev dejanske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti 
(prerazporeditev proizvodnje in drugo) in ločeno za načrtovane 
naložbe v omrežje za vzdrževanje ali povečevanje povezovalne 
zmogljivosti;

– realizirani porabi prihodkov iz upravljanja prezasede-
nosti preteklih let na ločenem internem računu (zmanjšanje 
sredstev na internem računu), ločeno za ukrepe za zagotovitev 
dejanske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti (prerazpore-
ditev proizvodnje in drugo) in ločeno za načrtovane naložbe 
v omrežje za vzdrževanje ali povečevanje povezovalne zmo-
gljivosti; 
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– realizirani porabi prihodkov iz upravljanja prezasedeno-
sti tekočega leta za namene znižanja omrežnine in 

– sredstvih, ki so bila financirana z namenskimi sredstvi 
iz upravljanja prezasedenosti in so bila predana v uporabo 
(nabavna vrednost, amortizacija, sedanja vrednost).

(2) Agencija ugotavlja upravičenost porabe prihodkov iz 
upravljanja prezasedenosti za namene iz druge do pete ali-
nee prejšnjega odstavka na podlagi dokumentacije, ki mora 
biti skladna z nameni porabe, ki jih predpisuje Uredba (ES) 
št. 714/2009 in jo posreduje sistemski operater. 

(3) Sistemski operater prihodke od prezasedenosti iz 
četrte alinee prvega odstavka prenese na ločen interni račun, 
če pričakuje, da v prihodnjih obdobjih ne bo mogoče zagotoviti 
teh sredstev iz naslova bodočih prihodkov iz upravljanja pre-
zasedenosti in če upravičeno pričakuje, da bodo sredstva na 
ločenem internem računu porabljena v razumnem času. 

(4) Realizirana poraba prihodkov iz upravljanja prezase-
denosti tekočega leta za namene znižanja omrežnine (šesta 
alinea prvega odstavka) se izračuna tako, da se od realiziranih 
prihodkov iz upravljanja prezasedenosti tekočega leta (prva 
alinea prvega odstavka) odšteje: 

– realizirana poraba prihodkov iz upravljanja prezasede-
nosti tekočega leta za zagotovitev dejanske razpoložljivosti 
dodeljene zmogljivosti (prerazporeditev proizvodnje in drugo 
– druga alinea prvega odstavka); 

– realizirana poraba prihodkov iz upravljanja prezasede-
nosti tekočega leta za vzdrževanje ali povečevanje povezoval-
ne zmogljivosti za izvedene naložbe v omrežje (tretja alinea 
prvega odstavka) in 

– realizirana poraba prihodkov iz upravljanja prezasede-
nosti tekočega leta, ki se prenese na ločen interni račun (četrta 
alinea prvega odstavka).

(5) Dejanski prihodki iz upravljanja prezasedenosti so: 
– realizirana poraba prihodkov iz upravljanja prezasede-

nosti za ukrepe za zagotovitev dejanske razpoložljivosti dode-
ljene zmogljivosti (prerazporeditev proizvodnje in drugo); 

– amortizacija sredstev, ki so bila financirana z namenski-
mi sredstvi iz upravljanja prezasedenosti in predana v uporabo; 

– realizirana poraba prihodkov iz upravljanja prezasede-
nosti za namene znižanja omrežnine, ki so izračunani v skladu 
s prejšnjim odstavkom. 

85. člen
(obrestovanje)

(1) Odstopanje od regulativnega okvira, ki se odraža v 
presežku ali primanjkljaju omrežnine za posamezno leto regu-
lativnega obdobja, in sredstva na ločenem internem računu iz 
84. člena tega akta se letno obrestujejo.

(2) Odstopanje od regulativnega okvira, ki se odraža v 
presežku ali primanjkljaju omrežnine za posamezno leto regu-
lativnega obdobja, se letno obrestuje z upoštevanjem povpreč-
ne letne vrednosti odstopanj in letne obrestne mere, ki je za 
posamezno regulativno obdobje določena v poglavju Priloge 1. 

(3) Povprečna letna vrednost odstopanj od regulativnega 
okvira za posamezno leto regulativnega obdobja se izračuna 
kot povprečna vrednost stanja odstopanja na začetku posame-
znega leta in stanja odstopanja na koncu posameznega leta 
regulativnega obdobja.

(4) Sredstva na ločenem internem računu iz 84. člena 
tega akta se obravnavajo kot presežek omrežnine in se letno 
obrestujejo z upoštevanjem povprečne letne vrednosti sredstev 
na ločenem internem računu in letne obrestne mere, ki je za po-
samezno regulativno obdobje določena v 3. poglavju Priloge 1. 

(5) Povprečna letna vrednost sredstev na ločenem inter-
nem računu za posamezno leto regulativnega obdobja se izra-
čuna kot povprečna vrednost stanja na začetku posameznega 
leta in stanja sredstev na ločenem internem računu na koncu 
posameznega leta regulativnega obdobja.

(6) Obresti za posamezno leto regulativnega obdobja se 
izračunajo na naslednji način:

kjer oznake pomenijo:

OBRt obresti;
obresti od primanjkljaja ali presežka omrežnine;

obrirt obresti od sredstev na internem računu iz 84. člena 
tega akta;

t leto regulativnega obdobja.

(7) Vrednost izračunanih obresti v skladu z določbami 
tega člena letno povečuje oziroma zmanjšuje ugotovljena od-
stopanja od regulativnega okvira, ki se pri določitvi načrto-
vanega zneska omrežnine za naslednje regulativno obdobje 
upošteva v skladu s 86. členom tega akta.

86. člen
(način upoštevanja ugotovljenih odstopanj 

od regulativnega okvira)
Pri določitvi načrtovane omrežnine za prenosni sistem 

in omrežnine za distribucijski sistem se kumulativni presežek 
oziroma primanjkljaj omrežnin preteklih let izračuna na nasle-
dnji način: 

kjer oznake pomenijo:

odstopanje od regulativnega okvira preteklih let, ki se 
upošteva v regulativnem okviru;
odstopanje od regulativnega okvira posameznega leta 
regulativnega obdobja; 

OBRt obresti posameznega leta regulativnega obdobja;
časovno obdobje, opredeljeno z leti t-4, t-3 in t-2 pred 
začetkom regulativnega obdobja;

t leto, za katerega se ugotavljajo odstopanja od 
regulativnega okvira.

4. Regulativni okvir, če distribucijski operater 
ni lastnik pomembnega dela distribucijskega sistema 

ali če bistvene naloge distribucijskega operaterja izvaja 
druga oseba

87. člen
(pravila za določitev najemnine in plačila za izvajanje nalog)

(1) Če distribucijski operater najame distribucijski sistem, 
se najemnina za posameznega najemodajalca izračuna na 
naslednji način:

kjer oznake pomenijo:

NAJEMt najemnina za najeti distribucijski sistem;
AMeeit strošek amortizacije obstoječe in nove 

elektroenergetske infrastrukture najetega 
distribucijskega sistema;

RDSeeit reguliran donos na sredstva od obstoječe in 
nove elektroenergetske infrastrukture najetega 
distribucijskega sistema;

t leto regulativnega obdobja.

(2) Če distribucijski operater prenese izvajanje svojih 
nalog na distribucijsko podjetje, se na podlagi odločbe o re-
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gulativnem okviru plačilo za izvajanje nalog za posamezno 
distribucijsko podjetje izračuna na naslednji način:

kjer oznake pomenijo:

PINt plačilo za izvajanje nalog distribucijskega podjetja;
SDVt stroški delovanja in vzdrževanja območja 

distribucijskega sistema;
AMost strošek amortizacije ostalih sredstev območja 

distribucijskega sistema;
RDSost reguliran donos na ostala sredstva območja 

distribucijskega sistema;
DOstrt stroški delovanja in vzdrževanja, strošek 

amortizacije ostalih sredstev in reguliran donos na 
ostala sredstva distribucijskega operaterja;

PNstrt stroški delovanja in vzdrževanja, strošek 
amortizacije ostalih sredstev in reguliran donos 
na ostala sredstva za prenesene naloge iz 
distribucijskega podjetja na distribucijskega 
operaterja;

t leto regulativnega obdobja.

(3) Distribucijski operater mora najkasneje do začetka 
postopka za določitev regulativnega okvira v pogodbi z distri-
bucijskim podjetjem določiti vrste in obseg posameznih nalog, 
ki jih bo v posameznem letu regulativnega obdobja izvajal 
sam, in vrste in obseg posameznih nalog, ki jih bo prenesel v 
izvajanje distribucijskemu podjetju. Obseg nalog se določi na 
podlagi deleža posamezne naloge v finančni realizaciji iz poro-
čil o fizični in finančni realizaciji vzdrževanja elektroenergetske 
infrastrukture in poročil o fizični ter finančni realizaciji storitev za 
uporabnike za leta t-5, t-4 in t-3 pred začetkom regulativnega 
obdobja. 

(4) PNstrt se določi upoštevaje vsoto deležev prenesenih 
nalog iz distribucijskega podjetja na distribucijskega operaterja 
in vsoto stroškov delovanja in vzdrževanja, stroškov amortiza-
cije ostalih sredstev in reguliranega donosa na ostala sredstva. 

(5) Distribucijski operater in distribucijsko podjetje pogod-
beno uredita vire financiranja najemnine in plačila za izvajanje 
nalog, način financiranja, medletno zaračunavanje najemnine 
in plačila za izvajanje nalog ter roke plačil. 

5. Prenos 110 kV omrežja

88. člen
(odplačen prenos 110 kV omrežja)

(1) Če je sistemski operater na podlagi zakona ali druge-
ga predpisa prevzel 110 kV omrežje od gospodarskih družb, 
ki imajo v lasti visokonapetostno 110 kV prenosno omrežje, 
je v postopku določitve regulativnega okvira dolžan agenciji 
posredovati naslednje podatke:

– normativ (kalkulacijo stroškov) za vzdrževanje elemen-
tov prevzetega 110 kV omrežja, ki mora biti usklajen z distribu-
cijskim operaterjem. Normativ se določi na podlagi nadzorova-
nih stroškov delovanja in vzdrževanja, ki so določeni v skladu 
s tem aktom glede na vrsto prevzetega omrežja (na primer 
daljnovod, daljnovodno polje in drugo);

– evidenco prevzetega 110 kV omrežja za posamezno 
leto regulativnega obdobja in 

– razdelitev sredstev, ločeno na obstoječo in novo elek-
troenergetsko infrastrukturo ter na ostala sredstva na podlagi 
datumov predaje v uporabo pri gospodarski družbi, ki prenaša 
110 kV omrežje.

(2) Če normativ stroškov vzdrževanja prevzetega 110 kV 
omrežja iz prve alinee prejšnjega odstavka med elektroopera-
terjema ni usklajen, posredujeta vsak svoj normativ. Za potrebe 
določitve nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja se 
upošteva povprečje posredovanih normativov elektroopera-
terjev.

89. člen
(določitev načrtovanih upravičenih stroškov)

(1) Če sistemski operater prevzame 110 kV omrežje, se 
načrtovani upravičeni stroški sistemskega operaterja povečajo 
na naslednji način:

– nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja se določijo 
na podlagi 50-odstotne vrednosti normativa stroškov vzdrže-
vanja iz prve alinee 88. člena tega akta in obsega prevzetega 
110 kV omrežja;

– strošek amortizacije se obračuna na podlagi dobe ko-
ristnosti sredstev iz 36. člena tega akta in ocenjene vrednosti 
sredstev iz obrazložitve uredbe iz četrtega odstavka 35. člena 
EZ-1 in 

– reguliran donos na sredstva se izračuna na podlagi 
razdelitve sredstev iz tretje alinee 88. člena tega akta, vrednosti 
sredstev, določenih v prejšnji alinei, in določbami 3.2.6 podpo-
glavja II. poglavja tega akta.

(2) Če distribucijski operater prenese 110 kV omrežje, 
se načrtovani upravičeni stroški distribucijskega operaterja 
zmanjšajo po enakih kriterijih, kot so se povečali sistemskemu 
operaterju.

90. člen
(določitev dejanskih upravičenih stroškov)

(1) Če sistemski operater prevzame 110 kV omrežje, se 
dejanski upravičeni stroški sistemskega operaterja povečajo 
na naslednji način:

– nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja se določijo 
na podlagi normativa stroškov vzdrževanja iz 88. člena tega 
akta, ki je bil določen v postopku določitve regulativnega okvira, 
in dejansko prevzetega obsega 110 kV omrežja sorazmerno 
glede na mesece prevzema tega omrežja in

– strošek amortizacije in reguliran donos na sredstva 
se izračunata na podlagi pravil za določitev teh stroškov iz 
81. člena tega akta. 

(2) Če distribucijski operater prenese 110 kV omrežje, se 
dejanski upravičeni stroški distribucijskega operaterja zmanj-
šajo po enakih kriterijih, kot so se povečali sistemskemu ope-
raterju.

6. Nepomemben del distribucijskega sistema

91. člen
(določanje upravičenih stroškov za nepomemben del 

distribucijskega sistema)
(1) Če ima distribucijski operater v najemu del distribucij-

skega sistema, ki ni v lasti distribucijskih podjetij, se pri določitvi 
upravičenih stroškov za ta del sistema določi strošek amortiza-
cije in reguliran donos na sredstva v skladu z določbami tega 
akta. Pri določitvi stroškov delovanja in vzdrževanja za distribu-
cijskega operaterja se stroški najemnine ne upoštevajo, ker so 
vključeni v strošek amortizacije in reguliran donos na sredstva.

(2) Za določitev načrtovanih stroškov amortizacije in re-
guliranega donosa na sredstva je distribucijski operater dolžan 
posredovati podatke, ki jih agencija potrebuje za določitev na-
vedenih stroškov v skladu z določbami tega akta. Distribucijski 
operater je dolžan zagotoviti te podatke v okviru pogodbenega 
razmerja z najemodajalcem.

(3) Če distribucijski operater ne zagotovi podatkov v skla-
du s prejšnjim odstavkom, mora za določitev stroška amortiza-
cije in reguliranega donosa na sredstva posredovati podatke 
za primerljivo sredstvo, ki ga ima v lasti ali najemu od distribu-
cijskega podjetja.
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(4) Dejanski strošek amortizacije in dejanski reguliran 
donos na sredstva se izračunata na podlagi določb tega akta in 
podatkov, potrebnih za izračun stroška amortizacije in donosa 
na sredstva. Če je vsota dejanskih stroškov amortizacije in 
dejanskega reguliranega donosa na sredstva višja, kot znaša 
višina najemnine iz pogodbe z najemodajalcem, se v izračunu 
odstopanj od regulativnega okvira upošteva najemnina. 

7. Zaprti distribucijski sistemi

92. člen
(način določanja omrežnine)

(1) Če operater zaprtega distribucijskega sistema pridobi 
izjemo v skladu s 93. členom EZ-1, omrežnino določi operater 
zaprtega distribucijskega sistema v skladu z določbami tega 
akta. 

(2) Če operater zaprtega distribucijskega sistema ne pri-
dobi izjeme v skladu s 93. členom EZ-1 ali če uporabnik zaprte-
ga distribucijskega sistema zahteva, da omrežnino določi agen-
cija, omrežnino določi agencija v skladu z določbami tega akta.

III. METODOLOGIJA ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE 

1. Splošno

93. člen
(načela metode obračunavanja omrežnine)

(1) Agencija kot osnovo metodologije za obračunavanje 
omrežnine uporablja netransakcijsko metodo poštne znam-
ke. Ta izhaja iz sistema enotnih tarifnih postavk, ki jih glede 
na merilno mesto pristojni elektrooperater obračuna končnim 
odjemalcem.

(2) Tarifne postavke za omrežnino za prenosni in distribu-
cijski sistem se izračunajo na podlagi omrežnine, določene v 
skladu z metodologijo za določitev omrežnine.

(3) Agencija določa metodologijo za obračunavanje omre-
žnine s cilji:

– zagotoviti preglednost tarifnih postavk;
– uporabe netransakcijske metode določanja tarifnih po-

stavk, po kateri so tarifne postavke za omrežnino na celotnem 
območju Republike Slovenije enotne;

– spodbujati uporabnike k optimalni uporabi omrežij.
(4) Metodologija za obračunavanje omrežnine v povezavi 

z metodologijo za določitev omrežnine zagotavlja porazdelitev 
upravičenih stroškov, ki se pokrivajo iz omrežnine, na posame-
zne odjemne skupine v odvisnosti od stroškov, ki jih posame-
zna skupina povzroča v omrežju.

94. člen
(metoda za obračun omrežnine)

(1) Porazdelitev stroškov na posamezne odjemne skupine 
temelji na upoštevanju: 

– metode poštne znamke, ki proporcionalno razdeli sku-
pne stroške na posamezne odjemalce v sorazmerju z veliko-
stjo njihove porabe (obračunana moč ali električna energija), 
predstavlja geografsko neodvisno tarifo ter je za posamezno 
odjemno skupino in napetostni nivo na celotnem območju 
Slovenije enotna;

– bruto načina upoštevanja stroškov omrežja, pri čemer 
se pri odjemalcih na distribucijskem sistemu upoštevajo celotni 
stroški VN-omrežja v sorazmerju odjema posameznih odjemnih 
skupin in 

– metode delitve stroškov omrežja za vse napetostne 
nivoje in vse končne odjemalce, razvrščene v isto odjemno 
skupino oziroma skupine končnih odjemalcev.

(2) Za izračun tarifnih postavk omrežnine se načrtovani 
znesek omrežnine za prenosni sistem in načrtovani znesek 
omrežnine za distribucijski sistem obravnavata kot strošek 
sistema, ki se razdeli po napetostnih nivojih, na katere so 

priključeni odjemalci. Načrtovani znesek omrežnine za preno-
sni sistem se v celoti pripiše VN-nivoju prenosnega sistema. 
Načrtovani znesek omrežnine za distribucijski sistem se raz-
poredi po napetostnih nivojih distribucijskega sistema v skladu 
z nabavno vrednostjo naprav.

(3) Za določitev tarifnih postavk omrežnine za prenosni 
oziroma distribucijski sistem se uporabljajo naslednja merila in 
kriteriji razdelitve stroškov omrežja: 

– z bruto metodo porazdelitve stroškov omrežja odjemna 
skupina posameznega napetostnega nivoja krije sorazmeren 
delež stroškov pripadajočega napetostnega nivoja in višjih 
napetostnih nivojev omrežja; 

– stroški uporabe omrežja za posamezno odjemno sku-
pino na določenem napetostnem nivoju se določijo na podlagi 
razmerja med letno konično močjo odjemne skupine in vsoto 
letnih koničnih moči tistih odjemnih skupin, ki so neposredno 
ali posredno na nižjih nivojih priključeni na ta nivo; 

– letna konična moč posamezne odjemne skupine se do-
loči iz povprečne mesečne obračunane moči odjemne skupine 
in faktorja istočasnosti te odjemne skupine, ki se izračuna iz 
letne obračunane moči in letne obračunane energije odjemne 
skupine. Vsota letnih koničnih moči odjemnih skupin se ujema 
s konično močjo sistema, ki je maksimalna letna prevzeta urna 
energija sistema; 

– odjemalci na istem napetostnem nivoju, ki sem jim 
meri maksimalna dosežena moč, so razdeljeni na odjemne 
skupine glede na letne obratovalne ure pod in nad 2500 ur ter 
na VN še nad 6000 ur. Meja 2500 ur predstavlja ločnico med 
enoizmenskim in večizmenskim statističnim delovnikom, kar se 
kaže v dnevnem profilu porabe električne energije. Meja 6000 
ur na VN predstavlja način uporabe omrežja, kjer se šteje, 
da odjemalec trajno obremenjuje omrežje s svojih odjemom 
električne energije; 

– za zagotovitev učinkovite in racionalne rabe omrežja se 
uporablja binomen način obračuna omrežnine, to je na doseže-
no obračunsko moč in prevzeto električno energijo. 

(4) Razmerja med tarifnimi postavkami omrežnine za pre-
nosni oziroma distribucijski sistem za posamezno odjemno sku-
pino so določena v odvisnosti od nabavne vrednosti naprav po 
napetostnih nivojih in načrtovanega odjema električne energije.

95. člen
(tarifne postavke za omrežnino)

Za pokrivanje upravičenih stroškov sistemskega in dis-
tribucijskega operaterja, ki se pokrivajo iz omrežnine, so do-
ločene tarifne postavke za posamezne odjemne skupine iz 
119. člena tega akta in to ločeno za:

– omrežnino za prenosni sistem;
– omrežnino za distribucijski sistem;
– omrežnino za čezmerno prevzeto jalovo energijo in
– omrežnino za priključno moč.

2. Obračunavanje omrežnine

96. člen
(obračunavanje omrežnine za prenosni in distribucijski 

sistem)
(1) Pri obračunavanju omrežnine elektrooperater upošte-

va uvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino, ločeno za 
vsako prevzemno-predajno mesto.

(2) Elektrooperater uvrsti končnega odjemalca v odjemno 
skupino upoštevaje njegovo uvrstitev glede na napetostni nivo 
(VN, SN, NN), način priključitve (zbiralke, izvod), režim obrato-
vanja (obratovalne ure) in vrsto odjema, in sicer: 

– VN (visoka napetost) nazivne napetosti 400, 220 in 
110 kV; 

– SN na zbiralki SN v RTP VN/SN; 
– SN (srednja napetost) nazivne napetosti 35, 20, 10 kV; 
– NN na zbiralki NN v TP SN/NN; 
– NN (nizka napetost) nazivne napetosti 400/230 V.
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(3) Elektrooperater obračuna omrežnino na podlagi obra-
čunskih elementov:

– obračunske moči,
– prevzete električne (delovne) energije in
– čezmerno prevzete jalove energije.

97. člen
(opredelitev sezonskih obdobij pri obračunavanju omrežnine)

Pri končnih odjemalcih, ki so razvrščeni po napetostnih ni-
vojih prevzemno-predajnega mesta v odjemne skupine na VN, 
SN in NN in se jim moč meri, se tarifne postavke za del omre-
žnine za prenosni in distribucijski sistem delijo po sezonah.

VS – višja sezona: januar, februar, marec, oktober, 
november, december

NS – nižja sezona: april, maj, junij, julij, avgust, september

98. člen
(opredelitev dnevnih obdobij pri obračunavanju omrežnine)

(1) Po dnevnem času se tarifne postavke za omrežnino 
za prenosni in distribucijski sistem delijo na:

– konične dnevne tarifne postavke v času KT (za končne 
odjemalce na VN in SN, ki uporabljajo merilne naprave za 
evidentiranje 15-minutne konične obremenitve);

– višje dnevne tarifne postavke v času VT in
– nižje dnevne tarifne postavke v času MT.
(2) Višje dnevne tarifne postavke (VT) se obračunavajo od 

ponedeljka do petka od 6.00 do 22.00. V obdobju, ko velja po-
letni čas, se za končnega odjemalca, ki nima krmilne naprave 
z možnostjo programske nastavitve prilagajanja na poletni čas, 
višje dnevne tarifne postavke obračunavajo od 7.00 do 23.00. 

(3) Nižje dnevne tarifne postavke (MT) se obračunavajo v 
preostalem času in ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih 
od 00.00 do 24.00. Če končni odjemalec nima ustrezne krmilne 
naprave, ki bi evidentirala porabo električne energije v času 
MT ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, se upošteva 
čas MT glede na sposobnost prilagoditve naprave registraciji 
odjema ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.

(4) Če se končni odjemalec odjemne skupine na NN ne 
odloči za dvotarifni način obračuna omrežnine, se mu omrežni-
na obračunava po enotarifnem načinu (ET).

(5) Krmilne stikalne ure za preklop dvotarifnih oziroma 
tritarifnih števcev, ki jih ni mogoče daljinsko nastaviti, so stalno 
nastavljene po srednjeevropskem času in se ob prehodu na 
poletno računanje časa ne pomaknejo za uro naprej.

(6) Ure konične dnevne tarifne postavke (KT) določa sis-
temski operater vsako leto do 15. oktobra za leto vnaprej in jih 
objavi na svojih spletnih straneh.

(7) Za končne odjemalce na VN in končne odjemalce na 
SN, ki uporabljajo merilne naprave za evidentiranje 15-minutne 
konične obremenitve, veljajo ure KT za čas, ko veljajo konične 
dnevne tarifne postavke za uporabo elektroenergetskega sis-
tema. Ure KT veljajo le ob delavnikih, od ponedeljka do petka, 
in trajajo:

– v času VS šest ur na dan in
– v času NS štiri ure na dan.

99. člen
(določanje letnih obratovalnih ur za končne odjemalce, ki se 

jim meri moč)
(1) Letne obratovalne ure (T) se uporabljajo za razvrstitev 

končnega odjemalca v odjemno skupino in se določijo iz raz-
merja med prevzeto energijo v preteklem letu (Wletni) in med 
največjo 15-minutno izmerjeno močjo v istem obdobju (Pmax), 
doseženo na prevzemno-predajnem mestu. Določijo se na 
podlagi enačbe:

kjer oznake pomenijo:
Wletni količina letno prevzete električne energije (v kWh);
Pmax največja 15-minutna izmerjena moč (v kW).

(2) Če končni odjemalec ni priključen na sistem vse leto, 
se desna stran enačbe iz prejšnjega odstavka pomnoži s količ-
nikom števila dni v letu in številom dni, ko je končni odjemalec 
priključen.

(3) Končnemu odjemalcu, ki se priključi na omrežje na 
novo, se letne obratovalne ure določijo iz pogodbe o uporabi 
sistema.

100. člen
(pogoji pri določanju odjemne skupine)

(1) Elektrooperater tistega končnega odjemalca, ki se mu 
moč meri, najkasneje v roku 15 dni po zaključku koledarskega 
leta pisno obvesti o ugotovljenih letnih obratovalnih urah (T) 
preteklega leta ter o njegovi uvrstitvi v eno od odjemnih skupin 
iz 119. člena tega akta. Odjemno skupino končnega odjemal-
ca elektrooperater izkazuje tudi na vsakokratnem računu za 
omrežnino.

(2) Odjemalec, ki pogodbo o uporabi sistema sklepa za 
čas veljavnosti soglasja za priključitev, lahko pri elektroopera-
terju na podlagi utemeljenih dokazov vloži predlog razvrstitve v 
odjemno skupino glede na pričakovane letne obratovalne ure. 

(3) Elektrooperater za odjemalca iz prejšnjega odstavka 
po preteku koledarskega leta na podlagi obračunskih podatkov 
preveri dosežene letne obratovalne ure iz 99. člena tega akta 
in izvede poračun omrežnin ob prvem naslednjem obračunu 
omrežnine.

101. člen
(pogoji pri določanju odjemne skupine v primeru lastništva 

omrežja)
Elektrooperater uvrsti končnega odjemalca v odjemno 

skupino na podlagi njegove pisne zahteve naslednji mesec 
po prejemu zahteve »priključitev na zbiralke RTP oziroma TP, 
če je:

a) priključen z vodom, ki je v odjemalčevi lasti, na zbiralke 
SN v RTP oziroma zbiralke NN v TP elektrooperaterja;

b) izvedena ustrezna meritev na prevzemno-predajnem 
mestu;

c) izpolnjen kriterij minimalne priključne moči (P):
– P ≥ 8 MW (na nivoju SN – zbiralke SN) in
– P ≥ 130 kW (na nivoju NN – zbiralke NN).

102. člen
(izjema pri obračunavanju obračunske moči za končne 

odjemalce, ki obratujejo na prevzemno-predajnem mestu 
s proizvodnimi napravi)

Za proizvodne naprave iz obnovljivih virov in proizvodne 
naprave s soproizvodnjo toplote in električne energije z viso-
kim izkoristkom, ki imajo nazivno moč manjšo od 50 kW in so 
priključene na prevzemno-predajnih mestih, elektrooperater pri 
obračunu omrežnine ne obračuna obračunske moči.

103. člen
(izjema pri obračunavanju obračunske moči za namene 

delovanja siren za obveščanje in alarmiranje prebivalstva)
Na prevzemno-predajnih mestih, ki so namenjena izključ-

no delovanju siren za obveščanje in alarmiranje prebivalstva, 
elektrooperater pri obračunu omrežnine ne obračuna obračun-
ske moči.

104. člen
(zaokroževanje obračunskih količin)

Pri določanju priključne moči, ugotavljanju mesečne ob-
računske moči ter prevzete električne energije se kilovati (kW), 
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kilovatne ure (kWh) in prekomerno prevzete jalova energija 
(kvarh) zaokrožujejo na cela števila.

105. člen
(kriterij določitev obračunskih količin v primeru medmesečnih 

sprememb tarifnih postavk)
Pri spremembi vrednosti tarifnih postavk za omrežnino 

med mesecem se pri končnem odjemalcu, ki nima daljinskega 
merjenja električne energije, obračunski elementi iz drugega 
odstavka 96. člena tega akta za koledarski mesec obračunajo 
sorazmerno s številom dni veljavnosti posamezne tarifne po-
stavke.

106. člen
(kriterij določitev obračunske moči v primeru posebnih 

okoliščin)
(1) Če se končni odjemalec odjavi ali priključi na sistem 

sistemskega operaterja v koledarskem mesecu, elektroopera-
ter obračuna obračunsko moč sorazmerno številu dni uporabe 
sistema v tem mesecu.

(2) Pri priključitvah merilnih mest za določen čas elek-
trooperater obračuna obračunsko moč sorazmerno številu dni 
uporabe sistema.

107. člen
(določitev obračunskih količin za proizvajalce, ko le-ti 

prevzemajo električno energijo iz sistema)
(1) Proizvajalec električne energije za posamezno prevze-

mno-predajno mesto plača omrežnino za prevzem električne 
energije iz sistema glede na določbe tega akta, razen za 
prevzeto električno energijo izključno namenjeno shranjevanju 
energije v hranilnik energije za namene kasnejše pretvorbe 
shranjene energije v električno energijo, ki se preko prevze-
mno-predajnega mesta iz drugega odstavka odda v prenosno 
omrežje.

(2) Proizvajalcu električne energije, ki ima več kot 10 MW 
inštalirane moči in je priključen na prenosni sistem, se omre-
žnina obračuna od urnega salda prevzete in oddane električne 
energije na prevzemno-predajnem mestu, pri čemer se kot pre-
vzemno-predajno mesto šteje mesto, kjer se vršita prevzem in 
oddaja električne energije in za katerega se organizatorju trga 
z električno energijo prijavlja obratovalna napoved.

(3) Za določitev obračunske moči proizvajalca električne 
energije se upošteva mesečno povprečje urnih moči iz prej-
šnjega odstavka.

108. člen
(upoštevanje faktorja izgub transformacije)

Končnemu odjemalcu, ki je uvrščen v odjemno skupino 
na SN in ima merjenje električne energije izvedeno na sekun-
darni strani transformacije SN/NN, elektrooperater pri obračunu 
omrežnine upošteva faktor izgube transformacije, ki je odvisen 
od letnih obratovalnih ur:

Vrsta odjema Faktor izgub transformacije
T ≥ 6 000 ur 1,01

6 000 > T ≥ 2 500 ur 1,03
T < 2 500 ur 1,05

109. člen
(določanje obračunske moči končnemu odjemalcu)
(1) Obračunska moč se pri končnem odjemalcu z merilno 

napravo, ki evidentira 15-minutne meritve in omogoča lokalni 
prikaz obračunskih vrednosti ločeno po tarifnih časih, ugotavlja 
kot povprečje treh največjih 15-minutnih povprečnih moči v 
obračunskem mesecu v urah KT oziroma v urah VT, kjer se KT 
ne meri. Če končni odjemalec na VN ali SN doseže v času KT 

oziroma VT, kjer se KT ne meri, obračunsko moč, ki je manjša 
od 15 odstotkov treh največjih 15-minutnih povprečnih moči, 
doseženih v času zunaj KT oziroma VT, kjer se KT ne meri, 
se mu za obračunsko moč obračuna 15 odstotkov treh najve-
čjih 15-minutnih povprečnih moči, doseženih v času zunaj KT 
oziroma VT;

(2) Pri končnem odjemalcu na NN, ki se mu moč ugotavlja 
s pripravo za preprečevanje prekoračitev dogovorjene obreme-
nitve, se obračunska moč določa na podlagi naslednje tabele:

Gospodinjski odjem
Nazivna jakost 

omejevalca toka
Enofazni  
priključek

Trifazni  
priključek

(A) Obračunska moč 
(kW)

Obračunska moč 
(kW)

16 3 7
20 3 7
25 6 10
32 7 22
35 7 24
40 - 28
50 - 35
63 - 43

Odjem na NN brez merjene moči
Nazivna jakost 

omejevalca toka
Enofazni  
priključek

Trifazni  
priključek

(A) Obračunska moč 
(kW)

Obračunska moč 
(kW)

16 3 11
20 5 14
25 6 17
32 7 22
35 8 24
40 - 28
50 - 35
63 - 43

(3) Pri priključevanju novih odjemalcev gospodinjskega 
odjema in odjema na NN brez merjenja moči se uporabljajo 
standardne vrednosti omejevalca toka.

110. člen
(določanje obračunske moči končnemu odjemalcu z več 

priključnimi mesti)
Končnemu odjemalcu, ki se na eni lokaciji napaja po več 

priključkih in ima več merilnih mest ter se mu sumarno merita 
električna energija in konična obremenitev, se pri obračunu 
omrežnine upošteva hkratna sumarna konična obremenitev 
na vseh merilnih mestih znotraj posameznega napetostnega 
nivoja.

111. člen
(obračunavanje omrežnine za čezmerni prevzem jalove 

energije)
(1) Elektrooperater ugotavlja čezmerni prevzem jalove 

ali oddane energije na osnovi 15-minutnih meritev jalove in 
delovne energije na posameznih prevzemno-predajnih mestih 
uporabnika. 

(2) Čezmerna prevzeta jalova energija je razlika med 
dejansko izmerjeno jalovo energijo in dovoljeno prevzeto ali 
oddano jalovo energijo v 15-minutnem merilnem intervalu, ki 
ustreza faktorju tg φind=+0,32868 ali tg φkap=-0,32868. 
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kjer oznake pomenijo:
čezmerno prevzeta jalova energija v kvarh;
jalova energija, izmerjena v 15-minutnem intervalu 
i v kvarh;
delovna energija, izmerjena v 15-minutnem inter-
valu i v kWh;

N število 15-minutnih intervalov v mesecu.

(3) Čezmerna prevzeta jalova energija se obračuna 
mesečno in je vsota vseh 15-minutnih absolutnih vrednosti 
čezmerno prevzete in čezmerno oddane jalove energije v ob-
računskem mesecu. Elektrooperater ne obračuna čezmerno 
prevzete in čezmerno oddane jalove energije uporabniku, ki 
se mu moč ugotavlja s pripravo za preprečevanje prekoračitev 
dogovorjene obremenitve oziroma uporabniku, čigar priključna 
moč je enaka ali manjša od 43 kW.

(4) Glede na lokalne razmere v sistemu v določenih ča-
sovnih intervalih se lahko elektrooperater pogodbeno dogovori 
z uporabnikom o prevzemu ali oddaji jalove energije izven meja 
tg φ, določenega v drugem odstavku. 

(5) Sistemski operater ne zaračunava čezmerne jalove ener-
gije uporabniku, ki na podlagi pogodbe s sistemskim operaterjem 
zagotavlja sistemsko storitev regulacije napetosti in jalove moči.

(6)  Proizvajalcem električne energije, ki so priključeni v 
distribucijsko omrežje in sodelujejo pri regulaciji napetosti in 
uravnavanju pretokov jalove energije skladno z zahtevami iz 
Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega omrežja ele-
ktrične energije, se prekomerno prevzeta ali oddana jalova 
energija ne obračunava, za kar ni treba sklepati pogodbe.

112. člen
(obračunavanje omrežnine za priključno moč)

Ob sklenitvi pogodbe o priključitvi za povečanje priključne 
moči plača obstoječi končni odjemalec za dodatno priključno 
moč iz soglasja za priključitev omrežnino za priključno moč v 
enkratnem znesku. Vsak novi končni odjemalec plača omrežni-
no za priključno moč v enkratnem znesku za priključno moč iz 
soglasja za priključitev.

113. člen
(določitev zneska za omrežnino za priključno moč)
Znesek omrežnine za priključno moč, ki ga plača konč-

ni odjemalec za priključitev na sistem, je odvisen priključne 
moči in tarifne postavke za omrežnino za priključno moč ob 
upoštevanju uvrstitve končnega odjemalca v skupino končnih 
odjemalcev, pri čemer se upošteva pripadajoč faktor. 

114. člen
(skupine končnih odjemalcev pri obračunavanju omrežnine za 

priključno moč)
Za posamezno skupino končnih odjemalcev so določeni 

faktorji, ki določajo razmerje stroškov, potrebnih za ojačitev 
elektroenergetskega sistema za posamezno skupino končnih 
odjemalcev na različnih napetostnih nivojih zaradi priključitev 
novih končnih odjemalcev ali povečanja moči obstoječih konč-
nih odjemalcev:

Skupina končnih odjemalcev Faktor

Odjem na VN 1,10

Odjem na SN 2,13

Odjem na NN 
z merjenjem moči

2,54

Odjem na NN 
brez merjenja moči

1,78

Gospodinjski odjem 1,00

115. člen
(določanje priključne moči za končne odjemalce na NN brez 

merjenja moči)
Priključna moč pri končnem odjemalcu se za gospodinjski 

odjem in odjem na NN brez merjenja moči določi na podlagi 
naslednje tabele:

Nazivna jakost 
omejevalca toka

Enofazni priključek Trifazni priključek

(A) Priključna moč (kW) Priključna moč (kW)
16 3 11
20 5 14
25 6 17
32 7 22
35 8 24
40 - 28
50 - 35
63 - 43
80* - 55

100* - 69
125* - 86
160* - 110
200* - 138

* - Uporablja se za obstoječe končne odjemalce.

116. člen
(pogoji za določanje omrežnine za priključno moč)
(1) Če končni odjemalec:
– poveča obstoječo priključno moč v isti odjemni skupini 

končnih odjemalcev ali
– spremeni svojo uvrstitev iz skupine gospodinjski odjem 

v skupino odjem NN brez merjenja moči ali
– spremeni svojo uvrstitev iz skupine odjem NN brez mer-

jenja moči v skupino odjem NN z merjenjem moči ali
– spremeni svojo uvrstitev iz skupine odjem na SN v sku-

pino odjem NN z merjenjem moči ali
– spremeni svojo uvrstitev iz skupine odjem na VN v sku-

pine odjem na SN ali odjem NN z merjenjem moči ali odjem NN 
brez merjenja moči ali

– razdeli prevzemno-predajno mesto na več prevzemno- 
predajnih mest z manjšo priključno močjo

se omrežnina za priključno moč izračuna kot razlika med omre-
žnino za priključno moč iz novega soglasja za priključitev 
in omrežnine za priključno moč iz predhodnega soglasja za 
priključitev.

(2) Omrežnina za priključno moč se po izvedbi priključitve 
ne vrača.

117. člen
(minimalni pogoji za določanje omrežnine za priključno moč)

Za novega končnega odjemalca, priključenega na NN, ki 
se mu moč ugotavlja s pripravo za preprečevanje prekoračitev 
dogovorjene obremenitve, elektrooperater pri izdaji soglasja za 
priključitev upošteva najnižjo priključno moč 6 kW za enofazni 
priključek in 14 kW za trifazni priključek. Če uporabnik priklju-
čuje na sistem enostavne ali nezahtevne objekte, lahko elek-
trooperater na zahtevo uporabnika obračuna nižjo priključno 
moč, vendar ne manj kot 3 kW za enofazni priključek in 11 kW 
za trifazni priključek.

118. člen
(pogoji za določanje omrežnine za priključno moč za namene 

odjema električne energije proizvajalca)
Proizvajalec električne energije, ki se priključi na prevze-

mno-predajnem mestu, plača za prevzem električne energije 
iz elektroenergetskega sistema omrežnino za priključno moč. 

iizmQW ,

iizmPW ,
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Elektrooperater uvrsti odjem proizvajalca glede na skupino 
končnih odjemalcev, določeno v 119. člena tega akta.

119. člen
(tarife za obračunavanje omrežnin)

(1) Omrežnine za posameznega končnega odjemalca 
oziroma uporabnika elektrooperater obračuna na podlagi na-
slednjih tarif:

– tarifa za obračunavanje omrežnine za prenosni in dis-
tribucijski sistem:

– tarifa za obračunavanje omrežnine za čezmerno pre-
vzeto jalovo energijo:

– tarifa za obračunavanje omrežnine za priključno moč:

kjer oznake pomenijo:
ET – enotna dnevna tarifna postavka
KT – konična dnevna tarifna postavka
MT – nižja dnevna tarifna postavka
NN – nizka napetost
NS – nižja sezona
SN – srednja napetost
T – letne obratovalne ure
VN – visoka napetost
VS – višja sezona
VT – višja dnevna tarifna postavka
Polnjenje 
EV na AC

– odjemna mesta za polnjenje električnih 
avtomobilov na javni infrastrukturi hitrih 
polnilnic na avtocestnem križu

(2) Tarifne postavke iz odločbe agencije elektrooperater 
objavi na svoji spletni strani.

120. člen
(obračun omrežnine za čezmejni prenos)

(1) Uporabnik, ki ima na podlagi odločbe agencije odo-
breno izvzetje za novo infrastrukturo – nov povezovalni vod, 

oziroma dobavitelji, ki po distribucijskem vodu, ki prečka dr-
žavno mejo, oskrbujejo z električno energijo odjemalce zunaj 
Republike Slovenije, so dolžni plačati omrežnino iz 95. člena 
tega akta, razen omrežnine za priključno moč. 

(2) Elektrooperater za določitev odjemne skupine upo-
rabnika iz prejšnjega odstavka upošteva določbe 96., 97., 98., 
100., 109. in 111. člena tega akta.

121. člen
(obračunavanje drugih storitev elektrooperaterja)

Cene za druge storitve zajemajo stroške, ki niso vsebo-
vani v omrežnini in nastajajo ob izvajanju storitev elektroope-
raterja na zahtevo uporabnikov. Elektrooperater lahko izvaja za 
posameznega uporabnika druge storitve, kot so:

– podatkovne storitve (posredovanje podatkov odjemal-
cem in dobaviteljem, in drugo);

– storitve na sistemu (prevzem, priklop, meritve, in drugo) in 
– ostale storitve. 

122. člen
(določitev cene drugih storitev elektrooperaterja)

(1) Cena posameznih storitev iz prvega odstavka 121. čle-
na je določena ob upoštevanju stroška dela, materiala in pre-
voza, pri čemer agencija na podlagi predloga elektrooperaterja 
potrdi za posamezen strošek normativne količine stroškovnih 
elementov. 

(2) Cenik in nabor drugih storitev elektrooperater javno 
objavlja na svoji spletnih strani.

123. člen
(pilotna kritična konična tarifa)

(1) Za potrebe celovitega izvajanja pilotnih projektov iz 
petega odstavka 71. člena se omogoči obračun omrežnine za 
distribucijski sistem na podlagi modela kritične konične tarife, 
kot sledi:
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kjer dodatna oznaka k tarifi pomeni:

KKT tarifna postavka v času kritične konične tarife, ki lahko 
nastopi v času VT ali MT

Kritična konična tarifa je namenjena dinamični preusme-
ritvi končnih odjemalcev iz obremenitve sistema v času konic 
na obremenitev zunaj konic ob upoštevanju razpoložljivosti 
energije iz obnovljivih virov energije, energije, pridobljene v so-
proizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom, 
in porazdeljenega pridobivanja električne energije.

(2) Distribucijski operater mora o nastopu ter času trajanja 
KKT obvestiti končnega odjemalca najmanj 24 ur vnaprej. Isto 
informacijo mora istočasno objaviti na svojih spletnih straneh. 
Število ur KKT v koledarskem letu je 50.

(3) Tarifne postavke za omrežnino za distribucijski sistem 
na prevzeto električno energijo, ki so vključene v pilotni projekt, 
so določene na način, da se ob neodzivnosti odjema končne-
ga odjemalca v obdobju KKT obračuna v obdobju enega leta 
enaka omrežnina, kot v primeru, če bi distribucijski operater 
končnemu odjemalcu obračunal omrežnino za distribucijski 
sistem na podlagi tarifnih postavk iz 119. člena.

(4) Elektrooperater mora končnega odjemalca, ki je na 
podlagi soglasja vključen v projekt, obvestiti o pričetku in tra-
janju obračuna omrežnine po pilotni tarifi in mu v tem obdobju 
zagotavljati razčlenjen obračun omrežnine po vseh tarifnih 
postavkah. Minimalno obdobje obračuna omrežnine po pilotni 
tarifi je eno leto.

3. Zaračunavanje in plačevanje omrežnine

124. člen
(način zaračunavanja omrežnin)

(1) Končnim odjemalcem, ki imajo dostop do sistema pre-
ko prevzemno-predajnega mesta na prenosnem sistemu, zara-
čuna omrežnino (omrežnino za prenosni sistem in omrežnino 
za čezmerno prevzeto jalovo energijo) neposredno sistemski 
operater ali tretja oseba za račun sistemskega operaterja. 

(2) Končnim odjemalcem, ki imajo dostop do sistema pre-
ko prevzemno-predajnega mesta na distribucijskem sistemu, 
zaračuna omrežnino distribucijski operater ali tretja oseba za 
račun distribucijskega operaterja, pri čemer se omrežnina za 
prenosni sistem zaračunava za račun sistemskega operaterja, 
omrežnina za distribucijski sistem in omrežnina za čezmerno 
prevzeto jalovo energijo pa se zaračunava za račun distribu-
cijskega operaterja. 

(3) Na računu, ki ga izda distribucijski operater ali tretja 
oseba za račun distribucijskega operaterja, se omrežnina prika-
že kot seštevek tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem 
in omrežnine za distribucijski sistem.

(4) Distribucijski operater mora na svoji spletni strani pri-
kazati ločeno tarifne postavke omrežnine za prenosni sistem 
in omrežnine za distribucijski sistem.

125. člen
(roki in obveznosti plačevanja omrežnine)

(1) Končni odjemalec iz prvega odstavka 124. člena 
tega akta ali dobavitelj s sklenjeno pogodbo, na podlagi 
katere plačuje omrežnino za končnega odjemalca, plača 
omrežnino (omrežnino za prenosni sistem in omrežnino za 
čezmerno prevzeto jalovo energijo) sistemskemu opera-
terju v 15 dneh od datuma izstavitve računa sistemskega 
operaterja.

(2) Končni odjemalec iz drugega odstavka 124. člena 
tega akta ali dobavitelj s sklenjeno pogodbo, na podlagi 
katere plačuje omrežnino za končnega odjemalca, plača 
omrežnino (omrežnino za prenosni sistem, omrežnino za 
distribucijski sistem in omrežnino za čezmerno prevzeto 
jalovo energijo) distribucijskemu operaterju v 15 dneh od 
datuma izstavitve računa distribucijskega operaterja. Distri-

bucijski operater prenese zaračunane zneske omrežnine za 
prenosni sistem sistemskemu operaterju v skladu z določbo 
128. člena tega akta. 

126. člen
(obveznost posredovanja podatkov  

o zaračunanih količinah)
(1) Distribucijski operater mesečno posreduje sistemske-

mu operaterju in agenciji izvirne podatke o močeh in količinah 
električne energije, zaračunane končnim odjemalcem, in sicer 
do osmega delovnega dne v tekočem mesecu za pretekli me-
sec. Distribucijski operater mora mesečne podatke o količinah, 
ki se nanašajo na pretekla obdobja in so bile v mesecu, za 
katerega poroča, zaračunane končnim odjemalcem, prikazati 
ločeno po posameznih obdobjih, za katera so veljale različne 
tarifne postavke.

(2) Sistemski operater mesečno, do desetega delovnega 
dne v tekočem mesecu za pretekli mesec, posreduje agenciji 
izvirne podatke o obračunanih in zaračunanih močeh in količi-
nah električne energije končnim odjemalcem.

127. člen
(nadzor nad obračunom omrežnine)

Agencija lahko kadar koli preveri resničnost in točnost 
posredovanih izvirnih podatkov o količini in obračunski moči 
zaračunane uporabe elektroenergetskega sistema končnim 
odjemalcem.

128. člen
(roki za izvedbo obračuna omrežnine)

(1) Mesečni obračun uporabe prenosnega sistema za pre-
tekli mesec opravi sistemski operater do desetega delovnega 
dne v tekočem mesecu na podlagi končnih podatkov.

(2) Distribucijski operater poravna obveznosti za omrežni-
no najpozneje v 18 dneh od datuma izstavitve računa.

(3) Sistemski operater poravna obveznost za nadomestilo 
za izvajanje regulativnih nalog agencije najpozneje v 18 dneh 
od datuma izstavitve računa agencije.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

129. člen
(začetek prvega regulativnega obdobja)

Prvo regulativno obdobje po tem aktu za elektrooperaterje 
se začne 1. januarja 2016. 

130. člen
(prenehanje uporabe predpisa)

Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt o 
metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje 
upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodo-
logiji za obračunavanje omrežnine (Uradni list RS, št. 81/12, 
47/13, 112/13, 7/14 in 17/14 – EZ-1), ki pa se uporablja za 
ugotavljanje odstopanj od regulativnega okvira 2013–2015.

131. člen
(uveljavitev akta)

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 211-34/2015-65/435
Maribor, dne 7. avgusta 2015
EVA 2015-2430-0073

Predsednica sveta
Agencije za energijo

Ivana Nedižavec Korada l.r.
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OBČINE
ILIRSKA BISTRICA

2714. Tržni red javne tržnice v Občini Ilirska Bistrica

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), 
na podlagi drugega odstavka 28. člena in 12. člena Pravilni-
ka o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in Odloka o tržnem in se-
jemskem redu v občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, 
št. 5/2003) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na nadalje-
vanju 7. redne seje dne 31. 7. 2015 sprejel

T R Ž N I   R E D
javne tržnice v Občini Ilirska Bistrica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Tržni red javne tržnice v Občini Ilirska Bistrica (v nada-

ljevanju: tržni red) določa pogoje trgovanja na tržnici, lokacijo 
tržnice, obratovalni čas, seznam blaga, s katerim se trguje in 
dneve za prodajo blaga na tržnici v Ilirski Bistrici (v nadaljeva-
nju: tržnica).

2. člen
Upravljavec tržnice v Ilirski Bistrici je Društvo za razvoj 

podeželja med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 
Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).

3. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja z določili tr-

žnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim 
in drugim blagom.

Trgovanje izven urejenega tržnega prostora, določenega 
s tem tržnim redom, v mestu Ilirska Bistrica ni dovoljeno.

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

4. člen
Upravljavec tržnice ima naslednje pravice in dolžnosti:
1. skrbeti, da je ureditev in poslovanje tržnice usklajeno 

z veljavnimi predpisi,
2. organizirano voditi poslovanje na tržnici ter razporejati 

in oddajati v najem tržne površine in tržno opremo prodajalcem 
ter sklepati ustrezne pogodbe s prodajalci na tržnici,

3. skrbeti za urejenost tržnice in manipulativnih površin, 
uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpad-
kov,

4. pregledati ustreznost dokumentacije, ki je potrebna 
za dovoljeno trgovanje na tržnici in izrekati prepoved prodaje 
prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,

5. skrbeti za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme,
6. upravljati z objekti in napravami za izvajanje gospodar-

ske javne službe,
7. pripraviti letno poročilo o tekočem in investicijskem 

vzdrževanju,
8. določiti vrste blaga, ki se prodaja po conah ter vrste bla-

ga, čas prodaje in lokacijo kolikor se blago izjemoma prodaja 
na drugih lokacijah (npr. center mesta).

III. LOKACIJA TRŽNICE

5. člen
Lokacija tržnice je na odprtem tržnem prostoru ob objektu 

MIKOZA, na parc. št. 341/1, k.o. Ilirska Bistrica, po potrebi pa 

se lahko ob določenih priložnostih uredi tudi v okviru centra 
mesta. Sanitarije so mobilne.

Dejavnost tržnice zajema stalna prodajna mesta – posta-
vitev stojnic na površini tržnice, predvidena za prodajo doma 
pridelanega sadja, zelenjave in izdelkov domače obrti ter ob-
časna prodajna mesta. Dejavnost tržnice zajema tudi območje 
občasne sejemske prodaje, ki se ob določenih priložnostih 
lahko uredi tudi v okviru centra mesta.

Posamezna lokacija in shema organizacije tržnice (raz-
pored tržnih mest), dovoz blaga na tržnico in potrebni parkirni 
režim ob njej, so predpisani s projektom ureditve tržnice, ki ga 
izdela upravljavec.

IV. OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE

6. člen
Tržnica obratuje:
a) vse dni v letu glede na želje razstavljavcev – glede na:
– letni čas od 1. 4. do 31. 10.:
vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih od 7.30 h–17.00 h
– zimski čas od 1. 11. do 31. 3.
vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih od 8.00 h–15.00 h
b) ne glede na letni čas:
– vsakega 1. in 16. v mesecu, od 6.30 do 17.00 ure
(če je 1. ali 16. v mesecu nedelja ali praznik, se dejavnost 

tržnice izvaja na prvi naslednji delovni dan).

7. člen
Uporabnikom tržnih površin (prodajalcem) ni dovoljeno 

podaljševanje obratovalnega časa tržnice določenega v 6. čle-
nu, brez dovoljenja upravljavca.

V. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNA MESTA

8. člen
Tržne površine se glede na namen uporabe delijo:
– na prodajna mesta
– na manipulativne površine.

9. člen
Prodajna mesta na tržnici so stalna in občasna.
Stalni so:
– neprenosne stojnice,
– prodajne hišice,
– prodajni kioski,
– stalno nameščena vozila s prodajnimi vitrinami.
Občasna so:
– odprte sestavljive stojnice,
– pokrite sestavljive stojnice in nadstreški,
– dopolnilne prodajne mize na odprtem tržnem delu,
– občasno nameščena vozila s prodajnimi vitrinami,
– občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike). 

Dopolnilne prodajne mize lahko namesti upravljavec po potrebi 
oziroma prodajalec s soglasjem upravljavca.

10. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni. Med stalne pro-

dajalce se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo prodajo ali 
vsako leto v sezoni vezano vsaj tri mesece. Drugi so občasni 
prodajalci.

Prodajna mesta dodeli prodajalcem upravljavec tržnice v 
skladu z načrtom razporeditve prodajnih prostorov:

a) stalnim prodajalcem – za določeno obdobje s pisno 
pogodbo

b) občasnim prodajalcem – dnevno z ustno pogodbo, za 
katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen pro-
dajni prostor, za kar se izkaže s potrdilom o plačilu pristojbine.
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Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da se 
bo ravnal po tržnem redu in ceniku storitev tržnice.

V primeru večjega števila možnih uporabnikov prodajnih 
mest upravljavec odda prodajna mesta v najem do zapolnitve 
števila prodajnih mest, lahko pa izvede tudi natečaj za njihovo 
oddajo v najem.

11. člen
Nepogodbeni prodajalci si lahko na svojo željo rezervirajo 

prosto prodajno mesto za določen čas le v primeru, če ima 
upravljavec tržnice na razpolago prodajna mesta za rezerva-
cijo.

12. člen
Če prodajalec ne zasede pogodbenega ali rezerviranega 

odprtega prodajnega mesta do 30 minut po pričetku obratoval-
nega časa, lahko upravljavec na to prodajno mesto razporedi 
drugega prodajalca za tisti dan. Kolikor se prodajalec predho-
dno dogovori z upravljavcem tržnice lahko tudi kasneje zasede 
rezervirano mesto. Plačani znesek najemnine ali rezervacije za 
tisti dan ostane upravljavcu.

13. člen
Najemnik – prodajalec ne sme najeto prodajno mesto 

oddati drugemu v uporabo oziroma v podnajem.

14. člen
Na prodajnem mestu – stojnici mora biti po zasedbi na 

vidnem mestu izobešen napis z navedbo imena in naslova 
prodajalca, oznako blaga in cenikom za blago, ki ga prodaja. 
Vsi njihovi prodajalci pa morajo imeti na prsih pripeto priponko 
z navedbo imena ter priimka prodajalca.

Upravljavec oddaja prodajalcem prodajna mesta v najem 
na podlagi pisnih vlog, ki jim je priložena dokumentacija (potrdi-
lo o registraciji in davčna številka) ter na podlagi s strani občine 
Ilirska Bistrica izdanega soglasja k prodaji blaga, odločbe o 
komunalni taksi in za prodajna mesta z rezervacijo, sklenjenih 
najemnih pogodb.

Prodajni prostori se oddajajo za določen čas.

15. člen
Prodajalcu, ki ima s pogodbo dodeljeno prodajno me-

sto pa na tem prodajnem mestu brez predhodnega dogovora 
z upravljavcem tržnice ne prodaja v letnem času vsaj eno 
soboto v mesecu, lahko upravljavec tržnice pogodbo brez 
odpovednega roka razveljavi in dodeli prodajno mesto drugim 
prodajalcem.

16. člen
Inventar (kioski, stojnice ipd.), ki se uporablja na tržnici 

je lahko last upravljavca ali prodajalca, vendar morajo biti 
enotnega videza.

VI. PRODAJA BLAGA

17. člen
Blago na tržnici se prodaja na območju, navedenem v 

6. členu tržnega reda. Na stojnicah se prednostno prodajajo 
ekološko pridelana sadje, zelenjava, doma pridelani in prede-
lani lokalni pridelki in izdelki domače obrti, v primeru prostih 
prodajnih mest pa tudi ostali živilski in neživilski izdelki (blago, 
obutev, galanterijsko blago za gospodinjstvo …). Ob občasnih 
sejemskih prodajah ob posebnih priložnostih se v centru mesta 
lahko prodajajo promocijski izdelki, izdelki domače obrti, spo-
minki, gotova živila, oblačila in izdelki povezani z letnim časom, 
praznikom oziroma prireditvijo.

Na tržnici se lahko na osnovi pisnega dogovora z upra-
vljavcem prodaja in opravlja gostinske storitve v skladu s pri-
stojno zakonodajo.

Prednost pri prodaji blaga iz prvega odstavka tega člena 
imajo kmetovalci in drugi posamezniki s stalnim prebivališčem 

in z lastnimi ali najetimi kmetijskimi zemljišči v Občini Ilirska 
Bistrica, in sicer prodajalci ekološko pridelane hrane in domače 
proizvodnje.

18. člen
Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo v okviru 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejav-

nost domače obrti in prodajajo na drobno proizvode lastne 
proizvodnje,

– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– občani vredne rabljene predmete – starine, zbirateljske 

predmete,
– društva in humanitarne organizacije.
Prodajalci morajo imeti za prodajo lastno izdelanega bla-

ga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni 
organ in velja eno leto.

V centru mesta se lahko nameščajo le odprte ali zaprte 
sestavljive stojnice in prodajne mize. Tlorisna površina pro-
dajnega pulta je lahko največ 5 x 2 m. Prodajalec ob stojnici 
ne sme:

– parkirati svojih vozil,
– skladiščiti večjih količin prodajnih izdelkov,
– ograjevati prodajno površino ali kako drugače zapirati 

območje prodaje.

19. člen
Blago se sme prodajati samo s prodajnih mest, stojnic, 

miz in pultov. Blago za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno 
na tla.

Prodaja blaga s tal je dovoljena le za lončarske, železne 
in lesene izdelke ter košarice s cvetlicami, cvetlice, novoletne 
jelke ipd. vendar mora imeti prodajalec za prodajo vsaj malo 
prodajno mizo.

20. člen
Razstavljeno blago za prodajo mora biti vidno deklarirano 

in označeno s prodajno ceno.
Na tržnici se sme prodajati blago, ki ustreza predpisom o 

kvaliteti blaga. Živila morajo biti higiensko neoporečna.

21. člen
Prodajalci izdelkov domače obrti morajo imeti za vse 

svoje izdelke v prodaji na tržnici cenik.

22. člen
Zvišanje cen med tržnim dnevom je prepovedano. Pro-

dajalci so dolžni izstaviti račun za prodano blago v skladu s 
pravili oziroma zakonodajo in na zahtevo kupca izmeriti blago 
s kontrolnimi merili.

Prodajalec je dolžan kupcu zaviti blago na običajen način.

23. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in 

z merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje določene 
vrste blaga. Merila, ki so v uporabi, morajo ustrezati zahtevam 
Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05) in postavljena 
tako, da imajo kupci vpogled v merjenje blaga.

24. člen
Na tržnici je prepovedano prodajati izdelke, ki ne ustreza-

jo predpisom o kvaliteti blaga in higiensko oporečnih izdelkov.

VII. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA

25. člen
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo:
1. pristojne inšpekcije v okviru pristojnosti
2. organi za notranje zadeve
3. pristojni delavci občinske uprave.
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26. člen
Delavci občinske uprave so dolžni sodelovati z delavci 

pristojnih inšpekcijskih služb in organov za notranje zadeve ter 
jih o kršitvah in drugih nepravilnostih redno obveščati.

27. člen
Kupci in prodajalci lahko sporočajo svoje ugotovitve in pri-

pombe v primeru pomembnejših kršitev tržnega reda občinski 
upravi z vpisom v pritožno knjigo.

VIII. SKLADIŠČENJE BLAGA

28. člen
Skladiščenje blaga na tržnih površinah ni dovoljeno. Po 

končanem obratovalnem času tržnice morajo prodajalci nepro-
dano blago odstraniti iz tržnih površin.

29. člen
Hitro pokvarljivo blago mora lastnik odstraniti iz tržnice 

takoj, ko so vidni znaki kvarjenja, v nasprotnem primeru ga 
mora odstraniti upravljavec na stroške lastnika blaga.

O odstranitvi mora biti napisan zapisnik.

IX. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

30. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svo-

jih prodajnih stojnicah in sproti odnašati v zabojnike (kontejner-
je) za ločeno zbiranje odpadkov nepovratno prazno embalažo, 
papir, oporečne pridelke in proizvode ter druge odpadke. Ko-
likor prodajalci tega ne bodo opravljali, bo to storil upravljavec 
tržnice na njihove stroške.

31. člen
V primeru, da prodajalci pustijo neprodano blago izven 

prodajnega časa na tržnih površinah, ga lahko upravljavec 
tržnice odstrani na stroške prodajalca.

32. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled 

tako, da so čisti, primerno oblečeni, da niso vinjeni, preglasni, 
nedostojnega vedenja in da ne kršijo tržnega reda ter javnega 
reda in miru.

Kdor na kmečki tržnici krši tržni red ter javni red in mir, se 
ga na to opozori, oziroma se mu izda pismeni opomin. V prime-
ru ponovne kršitve pa se mu lahko začasno prepove prodaja. V 
primeru hujših kršitev tržnega reda ali javnega reda in miru ozi-
roma po prejemu tretjega pismenega opomina v koledarskem 
letu se mu prepove prodaja na kmečki tržnici.

Upravljavec je dolžan arhivirati in voditi evidenco izdanih 
opominov.

Dokazi o kršitvi tržnega reda ali javnega reda in miru 
morajo biti zapisniško ugotovljeni od delavcev občinske uprave.

Morebitne pritožbe rešuje pristojni organ upravljavca.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
Eventualne že vnaprej plačane tržne pristojbine se v 

takem primeru ne vračajo.

33. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče mora upravljavec:
– čistiti prodajne površine in opremo
– prazniti posode za odpadke in skrbeti za njihov reden 

odvoz
– v poletnem času kmečko tržnico izpirati z vodo, po 

potrebi pa tudi razkužiti.

34. člen
Na tržnici in drugih tržnih površinah je prepovedano:
1. pranje blaga, ki je namenjeno za prodajo,
2. kupcem otipavanje in prebiranje živil,

3. zavijanje prodanega blaga – živil v tiskan in nečist 
papir,

4. nelojalno obnašanje prodajalcev,
5. voditi pse,
6. pljuvanje po tleh,
7. vožnja s kolesi, mopedi in podobnimi vozili in parkira-

nje,
8. uporaba nežigosanih merilnih uteži in tehtnic,
9. onesnaževanje in poškodovanje inventarja last upra-

vljavca tržnice,
10. samovoljno zasesti prodajno mesto in prestavljati 

prodajne stojnice in mize,
11. medsebojno prepiranje prodajalcev, samovoljno po-

stavljanje raznih reklam in nadstreškov ter predelava in dode-
lava tržne opreme,

12. metanje odpadkov,
13. založiti poti med stojnicami ali okoli stojnic z blagom 

tako, da je oviran prehod,
14. vstop vinjenim osebam,
15. uživanje alkoholnih pijač prodajalcem,
16. storiti kakršnokoli dejanje, s katerim se krši javni red 

in mir ter čistoča, žali in ovira pri delu delavce občinske uprave, 
zavlačuje ali odklanja plačilo stojnine in posebnih storitev,

17. prekupčevanje.

35. člen
Kdor parkira na tržnih površinah motorna in druga vozila 

pa nima posebnega dovoljenja za parkiranje se mu lahko vo-
zilo odstrani s tržnih površin po pristojnem organu na stroške 
uporabnika vozila.

X. PRISTOJBINE IN DRUGE STORITVE

36. člen
Pristojbine za uporabo tržnih površin, višino najemnine 

(stojnino) za tržno opremo in ostale stroške zaračunava upra-
vljavec na podlagi tega odloka v skladu s sprejetim cenikom.

Cene za uporabo prodajnih mest oziroma tržnih površin 
se zaračunavajo na podlagi zasedbe prodajne površine in vrste 
blaga v skladu s cenikom storitev upravljavca.

Cenik na predlog upravljalca potrdi Občinski svet Občine 
Ilirska Bistrica.

Za prodajno mesto, za katerega se zaračunava stojnina 
in najemnina, se šteje dejansko uporabljena prodajna in mani-
pulativna površina.

Za potrebe priklopa samopostrežnih mlekomatov in vozil 
s hlajenimi prodajnimi vitrinami na električno omrežje, bo upra-
vljavec omogočil priklop na električno napeljavo. Strošek pora-
bljene električne energije bo upravljavec prodajalcu obračunal 
pri strošku najemnine za tržni prostor.

37. člen
Nepogodbeni prodajalci morajo svoje mesečne obvezno-

sti (rezervacije, uporabo inventarja ipd.) poravnati mesečno 
vnaprej do 5. v mesecu za tekoči mesec oziroma v skladu s 
cenikom upravljavca, pogodbeni prodajalci pa v rokih, ki so 
navedeni v pogodbi.

38. člen
Prodajalec je dolžan potrdilo o plačilu stojnine in drugih 

storitev čuvati do odhoda s prodajnega mesta oziroma do kon-
ca obratovalnega časa tržnice. Na zahtevo pooblaščene osebe 
je prodajalec dolžan pokazati potrdilo o plačilu stojnine ali 
drugih storitev. Prodajalec, ki ne predloži pri pregledu (kontroli) 
potrdila o plačilu na vpogled mora plačati določeno stojnino ali 
drugo storitev.

39. člen
Inventar si lahko prodajalec izposodi v obratovalnem času 

tržnice, za kar se vodi posebna evidenca. Inventar tržnice se 
sme uporabljati samo za potrebe tržnice.
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Prodajalec mora po končanem obratovalnem času tržnice 
izposojeni inventar očiščen vrniti upravljavcu.

V primeru, da prodajalec prevzeti inventar izgubi ali po 
svoji krivdi poškoduje, mora plačati vso nastalo škodo.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
Za izvajanje tržnega reda na tržnici je zadolžen upravlja-

vec. Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje poslovanje in promet 
blaga na tržnici po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.

Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgo-
varja prodajalec (kmetovalec, drugi posameznik).

41. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta 

prodajalcem, ki kršijo določila tržnega reda predvsem zaradi:
– neurejenosti na prodajnem mestu oziroma prostoru 

(odmetavanje odpadkov ipd.),
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovoljenja,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kup-

cev ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitev 

prodajnega mesta,
– parkiranje vozil na nedovoljenih mestih in drugih prime-

rih, ki vplivajo na slab videz in urejenost tržnice oziroma pome-
nijo samovoljno in nespodobno ravnanje ter druge kršitve tržne-
ga reda in predpisov, ki urejajo poslovanje na kmečki tržnici,

– neplačevanje tržnih pristojbin,
– če odda prodajno mesto drugemu prodajalcu.

42. člen
Tržni red velja tudi za vse nove tržne površine in objekte, ki 

jih bo upravljavec dal v uporabo po sprejetju tega tržnega reda.

43. člen
Tržni red mora upravljavec po uveljavitvi izobesiti na vi-

dnem mestu na tržnici in ga ob prvem nastopu prodaje izročiti 
vsakemu prodajalcu.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

44. člen
Kršitve določil tržnega reda se kaznujejo v skladu z Od-

lokom o tržnem in sejemskem redu v Občini Ilirska Bistrica.

45. člen
Ta tržni red začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 301-31/2015
Ilirska Bistrica, dne 31. julija 2015

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

MEDVODE

2715. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Medvode 
za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) ter 10. in 

18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 
– UPB in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 
87. redni seji dne 30. 6. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Medvode za programsko 

obdobje 2015–2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste po-
moči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Medvode 
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 

št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 
2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 
št. 702/2014),

– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode se zagota-
vljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom 
o proračunu za tekoče leto.

3. člen
(oblika pomoči)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v 
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva 
v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.

4. člen
(opredelitev pojmov)

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz 

člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni podjetje, ki 

izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna 

v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih 
proizvodov;

(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v 
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta;

(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo 
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k 
Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili 
naravo takih proizvodov;

(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak po-
stopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane 
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za 
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na za-
logi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, 
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dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve 
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali 
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi 
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec 
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, 
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;

(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno 
kmetijsko proizvodnjo;

(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v na-
daljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je 
pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo 
vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;

(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s 
14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

(11) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih 
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;

(12) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni 
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z nalož-
bo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme 
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere pro-
jekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in 
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje 
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta 
ali dejavnosti;

(13) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, 
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom dav-
kov ali drugih dajatev;

(14) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo 
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom 
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zako-
nodajo Unije;

(15) »skupina in organizacija proizvajalcev« pomeni sku-
pino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, oprede-
ljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

(16) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali 
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na 
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno 
zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;

(17) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske 
proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, 
katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;

(18) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in 
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropske-
ga parlamenta in Sveta;

(19) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne 
spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju 
EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejav-
nosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske 
proizvode;

(20) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega 
podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja,

e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) 
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
velja za enotno podjetje.

Za fizične osebe iz prve in druge alineje prvega odstavka 
6. člena tega pravilnika se tudi v primerih, ko niso izrecno na-
vedene, smiselno uporabljajo določila tega pravilnika, ki veljajo 
za podjetja.

5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Medvode se finančna sredstva usmerjajo 
preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah 
komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pra-
vilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma 
ukrepov:

Vrste pomoči Ukrepi
Državne 
pomoči po 
skupinskih 
izjemah v 
kmetijstvu 
(na podlagi 
Uredbe 
Komisije (EU) 
št. 702/2014 

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014);
UKREP 2: Pomoč za dejavnosti prenosa 
znanja in informiranja (21. člen, 38. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014);
UKREP 3: Pomoč za spodbujevalne ukrepe 
za kmetijske proizvode (24. člen Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014);
UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje 
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014).

De minimis 
pomoči
(na podlagi 
Uredbe 
Komisije (EU) 
št. 1407/2013)

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo 
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov 
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost 
na kmetiji – de minimis;
UKREP 6: Pomoč za izobraževanje 
in usposabljanje na področju nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 
– de minimis.

6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)

(1) Upravičenci do pomoči iz tega pravilnika so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, 

majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski 
proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 21, 24 in 29 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sek-
torju, ter v primerih ukrepov po členu 38 Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v 
register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, 
določene s tem pravilnikom;

2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, 
majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči 
de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež 
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev in ima sedež na območju Občine Medvode ter 
izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom.

(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 2 in ukrepa 3 iz 5. člena 
tega pravilnika, ki so namenjene upravičencem iz prve točke pr-
vega odstavka tega člena v obliki subvencioniranih storitev, se 
izplačajo izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno 
registrirani za opravljanje storitev ter izpolnjujejo druge pogoje, 
določene s tem pravilnikom in javnim naročilom.

(3) Do pomoči na podlagi tega pravilnika niso upravičene 
fizične in pravne osebe iz prvega odstavka tega člena, ki nimajo 
poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Medvode, države ali 
do zaposlenih v podjetju.

7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) 

št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Ured-

be Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na pod-

lagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč 
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
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(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe 
na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega 
blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano 
vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni 
izterljiv.

8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodelju-
jejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa 
oziroma javnega naročila. Javni razpis se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, na spletni strani občine, lokalni 
televiziji in Obveščevalcu, praviloma za vsako proračunsko 
leto posebej.

(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo po-
samezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen 
ukrep v okviru sredstev, ki jih določa Odlok o proračunu Občine 
Medvode za tekoče leto.

(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih 
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za 
posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v 
javnem razpisu oziroma javnem naročilu.

9. člen
(spodbujevalni učinek)

(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se 
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, razen v pri-
meru podpor za publikacije iz ukrepa Pomoč za spodbujevalne 
ukrepe za kmetijske proizvode. Pomoč ima spodbujevalni uči-
nek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja 
projekta ali dejavnosti.

(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje 
podatke:

– naziv, sedež in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka 

in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva ali drugo) in znesek javnega 

financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja po-

moči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. čle-

na tega pravilnika.

10. člen
(dodelitev sredstev)

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, 
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, 
odloča pooblaščena oseba.

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravi-
čenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa 
(odločbe). Odločitev župana je dokončna.

(3) Medsebojne obveznosti med Občino Medvode in pre-
jemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti 
sklepa.

(5) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

11. člen
(izplačila sredstev)

Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Medvode 
izplačajo na podlagi zahtevka oziroma računa posameznega 
upravičenca. Zahtevek oziroma račun mora vsebovati nasle-
dnjo dokumentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdi-
lo/dokazilo o plačanem računu),

– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma 
javnim naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu 
oziroma storitvi …).

12. člen
(kumulacija)  

(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih iz 

13. do 16. člena tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih 
zneskov pomoči določenih v členih 14., 21., 24., 29. in 38. 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se pomoč 
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev 
ali pa se delno financira iz sredstev EU.

(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo 
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti 
pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, 
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo prese-
žena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v 
Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) 
ŠT. 702/2014

13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva 

na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

(1) Z ukrepom 1 se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali 
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z 
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno 
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem 
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;

– zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranje-
nega okolja z namenom samooskrbe Občine Medvode.

(2) Pomoč iz ukrepa 1 se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne do-

kumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine Med-

vode;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Repu-

blike Slovenije ali EU;
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– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– nakup rabljene opreme in naprav.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-

marno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlin-

sko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov, 

gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu in drugih 
objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne 
vrednosti;

– stroški nakupa opreme hlevov, gospodarskih poslopij in 
drugih objektov za rejo živali;

– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v ra-
stlinjaku;

– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 
vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);

– stroški postavitve novega ali obnove sadnega nasada 
(priprava zemljišča, nakup opor, mrež za ograjo, večletnega 
sadilnega materiala);

– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev na-
sada špargljev.

Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve 

alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki imajo sedež 
na območju Občine Medvode in katerih naložba se izvaja na 
območju Občine Medvode.

Pogoji za pridobitev pomoči so:
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena 

Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta 
potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;

– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v 

tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel oziroma kopijo poročila staleža 
čebeljih družin;

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki 
ga pripravi pristojna strokovna služba.

a) za rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo usmerilo 

v prosto rejo živali;
– vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino la-

stnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo 
gnojevke in/ali gnoja, in sicer največ 2,4 glavi velike živine na 
hektar, na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 glav 
velike živine na hektar oziroma kot to določajo državni predpisi 
za posamezna področja;

– najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v prosti reji z izpu-

stom;
– za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omejenimi 

možnostmi;
– za rejo krav molznic 10 ležišč v območjih z omejenimi 

možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju ter za rejo krav 
dojilj 5 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi;

– za ekološko rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem 
kokoši najmanj 30 kokoši nesnic;

– za ekološko rejo mesnih pasem kuncev v čistih linijah 
ali mešanih mesnih pasem najmanj 10 odraslih živali, primernih 
za razplod;

– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
b) za naložbe v rastlinsko proizvodnjo:
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo ukvarjalo s 

pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov (ekološka, integrira-
na oziroma pridelava višje kakovosti);

– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, mini-
malne površine 300 m2;

– za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti nasad 
ali na novo posaditi nasad minimalne površin 0,2 ha pečkarjev 
ali 0,1 ha koščičarjev na zemljišču v svoji lasti;

– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora vlagatelj 
imeti v lasti nasad minimalne površine 0,2 ha pečkarjev ali 
0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha lupinarjev ali 0,05 ha jagodičja;

– na novo posaditi ali obnoviti nasad minimalne površine 
0,2 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha lupinarjev ali 
0,05 ha jagodičja na zemljišču v svoji lasti;

– za razširitev obstoječih nasadov špargljev mora vla-
gatelj imeti nasad minimalne površine 0,05 ha špargljev na 
zemljišču v svoji lasti;

– na novo postaviti nasad špargljev minimalne površine 
0,05 ha na zemljišču v svoji lasti;

– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
c) za čebelarjenje:
– čebelarjenje z najmanj 20 čebeljimi družinami avtohtone 

kranjske čebele;
– certifikat Slovenski med z zaščiteno geografsko označ-

bo;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči je:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost;

– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na ostalih 
območjih.

Najvišji skupni znesek pomoči iz podukrepa 1.1 za posa-
mezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
5.000 EUR.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva.

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih 

zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pa-

šnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve 

alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki imajo sedež 
na območju Občine Medvode in katerih naložba se izvaja na 
območju Občine Medvode;

– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih 
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost …).

Pogoji za pridobitev:
– naložba se mora izvesti na površini najmanj 2,5 ha;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v 

tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v pri-
meru zakupa zemljišča;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki 

ga pripravi pristojna strokovna služba.
Intenzivnost pomoči je:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost;

– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na ostalih 
območjih.

Najvišji skupni znesek pomoči iz podukrepa 1.2 za posa-
mezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
5.000 EUR.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo 
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pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo.

14. člen
UKREP 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja 

in informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014)

Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne iz-
obraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju.

Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno 
veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in 
višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih 
programov.

Upravičeni stroški so:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, 

izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
– stroški obiskov kmetij in gozdov, povezanih z dejavno-

stjo prenosa znanja in informiranja.
Upravičenci do pomoči:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisani v 

register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju 
Občine Medvode in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju.

Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja so:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je 

ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki 
usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje 
dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

Pogoji za pridobitev pomoči so:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti po-

nudnika;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s 

predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in 

informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposa-
bljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge mo-
rebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni 
dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo 
skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah 
ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. 
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne 
skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške 
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

Intenzivnost pomoči:
– do 80 % upravičenih stroškov.

15. člen
UKREP 3: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetij-

ske proizvode (24. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetij-

skih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proi-
zvodih.

Upravičeni stroški:
Stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter 

udeležbe na njih vključujejo:
– stroške udeležbe;
– potne stroške in stroške prevoza živali;
– stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek 

napovedan;
– najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške 

njihove postavitve in razstavljanja.
Stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti 

o kmetijskih proizvodih vključujejo:
– stroške tiskanih in elektronskih publikacij, spletišč in 

spotov v elektronskih medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih 
predstavljanju dejanskih informacij o upravičencih iz določene 
regije ali proizvajalcih določenega kmetijskega proizvoda, če 

so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake 
možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

Publikacije ne smejo vsebovati navedb podjetij, blagovne 
znamke ali poreklo, z izjemo

– shem kakovosti iz člena 20(2)(a) Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014, če takšna navedba natanko ustreza označbi, 
zaščiteni v Uniji;

– sheme kakovosti iz člena 20(2)(b) in (c) Uredbe Ko-
misije (EU) št. 702/2014, če je takšna navedba sekundarna v 
sporočilu.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, s sedežem kmetijskega go-

spodarstva v Občini Medvode in se ukvarjajo z dejavnostmi v 
kmetijskem sektorju.

Prejemniki pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcem storitev, ki so ustrezno 

registrirani.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti;
– program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predra-

čunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno 

opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, 
ki so dejavna v kmetijskem sektorju na območju Občine Med-
vode.

Vsebina in način izvedbe spodbujevalnih ukrepov za kme-
tijske proizvode, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec spod-
bujevalnih ukrepov, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in 
druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo 
v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Če dejavnosti spodbujevalnih ukrepov zagotavljajo sku-
pine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah 
ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. 
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne 
skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške 
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

Intenzivnost pomoči:
– do 80 % upravičenih stroškov.

16. člen
UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne 

in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne 
in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški za naložbe v obnovo kmetijskih stavb kot so 

kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak in sušilnice sadja 
(stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje 
del).

Upravičenci do pomoč iz ukrepa 4 so kmetijska gospo-
darstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje prvega odstavka 
6. člena tega pravilnika, ki imajo sedež na območju Občine 
Medvode in katerih naložba se izvaja na območju Občine 
Medvode.

Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne 

dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje 
kulture;

– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je zahte-
vano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga 
ustrezna dokumentacija;

– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči je:
– do 75 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
dejavnost;

– do 60 % zneska upravičenih stroškov naložb na ostalih 
območjih.
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Najvišji skupni znesek pomoči iz ukrepa 4 za posame-
zno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
5.000 EUR.

Vlogo za pomoč iz ukrepa 4 predloži nosilec kmetijskega 
gospodarstva.

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE 
(EU) ŠT. 1407/2013

17. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) 

št. 1407/2013)
(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije 

(EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja, ki opravljajo go-
spodarsko dejavnost iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov s seznama 

iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov s seznama 

iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije v naslednjih 
primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-
čine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizva-
jalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom 
povezani dejavnosti v tretje države ali države članice Evrop-
ske unije, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže 
ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(3) Pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednostno 
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki 
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Medvode 
ali do države ter naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo 
na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila 
pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim 
trgom.

(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna 
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslo-
vanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v 
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko ne-
ustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s 
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala 
družbe.

(6) Skupna vrednost pomoči de minimis, dodeljena istemu 
upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila 
»de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) 
ne sme preseči 200.000 EUR, v primeru podjetij, ki delujejo 
v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja 
dovoljena meja pomoči 100.000 EUR, v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne 
glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, Občine 
Medvode ali Evropske unije.

(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektor-
jih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje 
uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba 
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali 
dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje 
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne 
prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije 
(ES) št. 1407/2013.

18. člen
(kumulacija de minimis pomoči)

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno po-
močjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo 
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumu-
lacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de 
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do 
ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).

19. člen
UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 

kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetiji – de minimis

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih go-
spodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro-
izvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje nekmetijskih 
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Pomoč se dodeli za naložbe v:
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sa-

dežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, 

storitvami oziroma izdelki;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov;
– socialne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti prede-

lave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predela-

ve in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči iz ukrepa 5 so kmetijska gospo-

darstva, ki izpolnjujejo pogoje iz druge alineje prvega odstavka 
6. člena tega pravilnika, ki imajo sedež na območju Občine 
Medvode in katerih naložba se izvaja na območju Občine 
Medvode.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem go-

spodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec 

pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po 

zaključeni naložbi;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je zahte-

vano s predpisi s področja gradnje objektov, oziroma druga 
ustrezna dokumentacija;

– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči iz ukrepa 5 je do 50 % upravičenih 

stroškov oziroma do 5.000 EUR.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se pomoč iz 

ukrepa 5 ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek de minimis pomoči iz 18. člena tega pravilnika.

Vlogo za pomoč iz ukrepa 5 predloži član kmetijskega 
gospodarstva.

20. člen
UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 

na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter prede-
lave in trženja – de minimis

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraže-
nosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov 
s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kme-
tijske proizvodnje.
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Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, preda-

vanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejav-
nostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede 
povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trže-
njem kmetijskih proizvodov.

Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se 

ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem 
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev in ima sedež na območju Občine Medvode.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se 

pomoč uveljavlja;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja pove-

zanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali 
trženjem kmetijskih proizvodov;

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem go-
spodarstvu;

– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči iz ukrepa 6 je do 80 % upravičenih 

stroškov.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se pomoč iz 

ukrepa 6 ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek de minimis pomoči iz 18. člena tega pravilnika.

Vlogo za pomoč iz ukrepa 6 predloži član kmetijskega 
gospodarstva.

21. člen
(obveznosti prejemnika pomoči de minimis  

in Občine Medvode)
Občina Medvode bo od prejemnika pomoči de minimis 

pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo:
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje 

prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št 1407/2013 ali 
drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem pro-
računskem letu;

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upra-
vičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči 
de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis 
ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

Ostala določila:
– občina bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč 

dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis (Uradni list EU L 352, 12. 12. 2013);

– občina bo hranila evidence o individualni pomoči de 
minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.

IV. NADZOR IN SANKCIJE

22. člen
(nadzor in sankcije)

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode, prido-
bljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in 
preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za 
področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo poobla-
sti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi Nadzorni odbor 
Občine Medvode.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, 
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajoči-
mi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke;

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 
pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske pora-
be sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev 
po tem pravilniku za naslednja tri leta.

V. HRAMBA DOKUMENTACIJE

23. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila 

podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od 
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacija-
mi o dodeljenih pomočeh in dokazila o izpolnjevanju pogojev 
deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.

VI. KONČNI DOLOČBI

24. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za programsko ob-
dobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 95/07).

25. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja do izteka 
programskega obdobja 2015–2020.

(2) Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na 
dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, 
začnejo uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu 
Republike Slovenije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o 
prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko 
številko pomoči.

Št. 331-3/2015-3
Medvode, dne 30. junija 2015

Župan
Občine Medvode
Nejc Smole l.r.

MORAVSKE TOPLICE

2716. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole Fokovci

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) in 16. člena 
Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 
21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 8. redni 
seji dne 31. 8. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole Fokovci

1. člen
8. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda Osnovne šole Fokovci (Uradni list RS, št. 2/97, 
22/97, 23/99, 51/07, 71/08, 25/10) se spremeni tako, da se 
glasi:
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»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti 
so:

– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– D/35.119 Druga proizvodnja električne energije
– D/35.140 Trgovanje z električno energijo
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 

z drugim blagom
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic
– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J/58/190 Drugo založništvo
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
– N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane 

dejavnosti
– N/82-300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– O/93.110 Obratovanje športnih objektov
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja-

nje na področju športa in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja-

nje na področju kulture in umetnosti
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol-

njevanje in usposabljanje
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje
– R/91.011 Dejavnost knjižnic
– R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«

2. člen
V 20. členu odloka se za besedilom: oddelčni učiteljski 

zbor, doda besedilo: »programski učiteljski zbor,«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 600-00006/2015-8
Moravske Toplice, dne 1. septembra 2015

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

2717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole Bogojina

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), in 16. člena 
Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 
21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 8. redni 
seji dne 31. 8. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole Bogojina

1. člen
8. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda Osnovne šole Bogojina (Uradni list RS, št. 2/97, 
22/97, 23/99, 51/07, 71/08, 25/10) se spremeni tako, da se 
glasi:

»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti 
so:

– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– D/35.119 Druga proizvodnja električne energije
– D/35.140 Trgovanje z električno energijo
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 

z drugim blagom
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic
– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– J/58/190 Drugo založništvo
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
– N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane 

dejavnosti
– N/82-300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– O/93.110 Obratovanje športnih objektov
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja-

nje na področju športa in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja-

nje na področju kulture in umetnosti
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol-

njevanje in usposabljanje
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje
– R/91.011 Dejavnost knjižnic
– R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«

2. člen
V 20. členu odloka se za besedilom: oddelčni učiteljski 

zbor, doda besedilo: »programski učiteljski zbor,«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 600-00006/2015-9
Moravske Toplice, dne 1. septembra 2015

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

MURSKA SOBOTA

2718. Sklep z javnim naznanilom o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega 
načrta za proizvodno-servisno cono 
»Noršinska« (skladiščno-logistični center)

Na podlagi 60., 61.a člena in ob smiselni uporabi določb 
50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 
in 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 
– Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena 
Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list 
RS, št. 23/07  – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) 
izdajam
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S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta 

za proizvodno-servisno cono »Noršinska« 
(skladiščno-logistični center)

I.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in 

dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za pro-
izvodno-servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistič-
ni center), katerega je izdelalo podjetje PROJEKTIVNI 
BIRO LAZAR d.o.o. iz Murske Sobote. Postopek izdelave 
sprememb in dopolnitev akta se v skladu z 61.a členom 
ZPNačrt-a izvaja po skrajšanem postopku. Prostorski akt, 
katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je 
bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za 
proizvodno-servisno cono »Noršinska« (Uradni list RS, 
št. 16/03 z dne 17. 2. 2003).

II.
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o 

sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono 
»Noršinska« (skladiščno-logistični center) se bo javno razgrnil 
v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske 
javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu Mestnih 
četrti, Trg zmage 4, Murska Sobota.

III.
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 15 dni, in sicer od po-

nedeljka 28. septembra 2015 do ponedeljka 12. oktobra 2015. 
Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času občin-
ske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve, 
bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne 
občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota, v 
sredo 7. oktobra 2015 ob 16. uri, kjer se bodo lahko podale pri-
pombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska 
Sobota: www.murska-sobota.si.

IV.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega 

akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, ozi-
roma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do 
ponedeljka 12. oktobra 2015. Pripombe in pobude se lahko 
vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma 
podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, 
Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske 
javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Ob-
čina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih 
javno objavila.

V.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena 

in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za 
obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na 
mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska So-
bota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena 
in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 

spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si

Št. 3505-0007/2015-9(182)
Murska Sobota, dne 4. septembra 2015

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek l.r.

PREBOLD

2719. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold 
za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 
– odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 
40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 98. člena Statuta 
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski 
svet Občine Prebold na 8. redni seji dne 11. junija 2015 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Prebold 

za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2015 dolo-
čajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 
leta 2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.220.507

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.482.281

70 DAVČNI PRIHODKI 2.959.812

700 Davki na dohodek in dobiček 2.507.892

703 Davki na premoženje 393.120

704 Domači davki na blago in storitve 57.800

706 Drugi davki 1.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 522.469

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 357.469

711 Takse in pristojbine 1.000

712 Denarne kazni 2.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7.500

714 Drugi nedavčni prihodki 154.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 91.560

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 41.560

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  50.000
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73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 646.666

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  514.505

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU  132.161

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.081.816

40 TEKOČI ODHODKI 1.285.548

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 204.420

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 32.250

402 Izdatki za blago in storitve 981.029

403 Plačila domačih obresti 30.000

409 Rezerve 37.850

41 TEKOČI TRANSFERI 1.562.349

410 Subvencije 89.250

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.009.522

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 105.437

413 Drugi tekoči domači transferi 358.140

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 711.809

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 711.809

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 522.110

431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam, ki niso PU  56.067

432 Investicijski transferi PU  466.043

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 138.690

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE  0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA 195.000

550 Odplačila domačega dolga 195.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU –56.310

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –195.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –138.690

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  56.410

9009 Splošni sklad za drugo 56.410

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Prebold.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem stavku 
prvega odstavka 43. člena ZJF in drugi prihodki, ki jih določi 
občina.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glav-
nimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
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.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2016 35 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spre-
minja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Pro-
jekte, 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.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 

15.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 eurov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan dolžniku do višine 400 eurov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilan-
ci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2015 ne bo 
zadolževala.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Prebold, v letu 2015 je 0 EUR.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij 

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, 
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 

zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v 
letu 2015 ne smejo zadolževati.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na 
upravljanje, se v letu 2015 ne smejo zadolžiti.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 
2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati s sprejetjem, objavi se v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410/5/2015
Prebold, dne 11. junija 2015

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

SLOVENJ GRADEC

2720. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne 
občine Slovenj Gradec

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 10/08 – odločba US RS, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o ukrepih 
za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15) 
in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 43/08 – UPB-1 in 53/10) je Občinski svet Mestne občine 
Slovenj Gradec na 9. seji dne 2. 9. 2015 sprejel

S P R E M E M B E 
IN   D O P O L N I T V E   S T A T U T A

Mestne občine Slovenj Gradec

1. člen
Četrta, peta in šesta alineja 1. točke 7. člena se črtajo.

2. člen
Tretja alineja 3. točke 7. člena se spremeni tako, da se 

glasi:
»– pospešuje gospodarski razvoj«.

3. člen
Šesta in sedma alineja 4. točke 7. člena se črtata.

4. člen
Prva alineja 5. točke 7. člena se spremeni tako da se 

glasi:
»– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih 

služb v skladu z zakonom,«
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5. člen
Peta alineja 5. točke 7. člena se spremeni tako da se 

glasi:
»– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo,«

6. člen
Šesta in sedma alineja 5. točke 7. člena se črtata.

7. člen
Doda se nova šesta alineja 5. točke 7. člena, ki se glasi:
»– odloča o koncesijah«.

8. člen
Šesta alineja 6. točke 7. člena se spremeni tako, da se 

glasi:
»– določa in zagotavlja mrežo javne zdravstvene službe 

na primarni ravni (osnovna zdravstvena dejavnost in lekarniška 
dejavnost)«.

9. člen
Četrta alineja 7. točke 7. člena se spremeni tako, da se 

glasi:
»– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade 

ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov«.

10. člen
Tretja alineja 8. točke 7. člena se črta.

11. člen
Tretja in osma alineja 12. točke 7. člena se črtata.

12. člen
Prva alineja 8. člena se črta.

13. člen
Druga alineja 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje pred-

kupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlasti-
tve za potrebe občine«,

14. člen
Sedma alineja 8. člena se črta.

15. člen
Doda se novi 8.a člen, ki se glasi:

»8.a člen
(naloge iz državne pristojnosti)

Občina na podlagi in v skladu z zakoni, ki urejajo posame-
zna področja, kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene 
naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest, 
zlasti pa:

– ureja mestni promet in javni primestni promet,
– skrbi za mestne prometne naprave in mestne javne 

zgradbe,
– določa namembnost mestnega prostora in usklajuje 

rabo prostora z mejnimi občinami,
– zagotavlja delovanje informacijsko-dokumentacijskih, 

kulturnih, znanstvenih, socialnih, varstvenih in zdravstvenih 
ustanov, ki imajo pomen za širšo lokalno skupnost ali za državo 
na podlagi medsebojnih pogodb,

– zagotavlja varstvo naravnih in kulturnih spomenikov na 
območju mesta, ki so lokalnega pomena,

– v skladu z zakonom določa posebne davke v skladu z 
zakonom za opravljanje funkcij mesta,

– ustanavlja službe za širše območje na področju vzgoje, 
izobraževanja, poklicnega usposabljanja, socialnega skrbstva 
in otroškega varstva ter druge službe javnega pomena,

– ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem ob-
močju,

– izvaja naloge na področju posegov v prostor in graditve 
objektov na svojem območju,

– izvaja naloge na področju geodetske službe,
– zagotavlja javno mrežo gimnazij, srednjih, poklicnih in 

višjih šol na svojem območju,
– zagotavlja javno zdravstveno službo na sekundarni 

ravni na svojem območju,
– skrbi za smotrn razvoj mesta kot celote.«

16. člen
Drugi stavek 12. člena se črta.

17. člen
Dvanajsta alineja 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za čla-

ne občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in 
člane drugih občinskih organov. Občinski svet s svojim aktom 
lahko določi tudi merila za izplačilo sejnin članom ožjih delov 
občine.«

18. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z dru-

gimi funkcijami v občini in z delom v občinski upravi ureja 
zakon.«

19. člen
Drugi stavek 21. člena se spremeni tako da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih 

glasov navzočih članov razen, če zakon določa drugačno ve-
čino«.

20. člen
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg zadev iz letnega programa dela nadzornega od-

bora, nadzorni odbor obravnava tudi zadeve-pobude, ki jih 
predlagajo župan, občinski svet in druga zainteresirana javnost. 
O tem, da se predlagana zadeva vključi v letni program dela 
oziroma nadzor, odloči nadzorni odbor«.

21. člen
V tretjem odstavku 41. člena se besedna zveza »Svetu 

mestne občine Slovenj Gradec« nadomesti z besedno zvezo 
»občinskemu svetu«.

Tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor se sestane najmanj štirikrat letno, o 

svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno, pisno poroča občin-
skemu svetu«.

22. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge ožjih delov občine, se nanašajo na:
– urejanje prostora,
– zagotavljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja,
– gradnjo in vzdrževanje cest in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe 

krajevnega prebivalstva ter
– pospeševanje kulturnih, športnih in drugih društvenih 

dejavnosti.
Svet četrtne in vaške skupnosti sodeluje pri pripravi 

odločitev občinskih organov z dajanjem predlogov in mnenj 
o predlogih prostorskih aktov občine, proračuna in razvojnih 
načrtih ter drugih aktov občine, ki se nanašajo na njihovo 
območje.

Svet četrtne in vaške skupnosti v okviru zakona in občin-
skega predpisa, opravlja tudi samostojne naloge.

Z odlokom se podrobneje določijo naloge in način izva-
janja nalog, ki se prenesejo v izvajanje svetu četrtne in vaške 
skupnosti.«
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23. člen
Prvi stavek petega odstavka 60. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v svetu četrtne in vaške skupno-

sti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski 
upravi ureja zakon.«

24. člen
Šesti odstavek 60. člena se črta.

25. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Financiranje četrtnih in vaških skupnosti ureja zakon.
Za delovanje in opravljanje nalog četrtnih in vaških sku-

pnosti se zagotovijo sredstva v proračunu občine.
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo 

za svoje delovaje sveti četrtnih in vaških skupnosti zagotovi in 
z njimi upravlja občina.

Občinski svet lahko s svojim aktom določi merila za izpla-
čilo sejnin članom svetov ožjih delov občine.«

26. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za 

svete četrtnih in vaških skupnosti opravlja občinska uprava.«

27. člen
Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2015
Slovenj Gradec, dne 2. septembra 2015

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

2721. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestne 
občine Slovenj Gradec

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 10/08 – odločba US RS, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta 
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – 
UPB-1 in 53/10) in 109. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 94/08 – 
UPB-1 in 87/11) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 9. seji dne 2. 9. 2015 sprejel

S P R E M E M B E 
I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A

Mestne občine Slovenj Gradec

1. člen
Prvi odstavek 5. člena se dopolni z besedno zvezo »in 

žalnih sejah«.
Tako, da se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih, slavnostnih in 

žalnih sejah«.

2. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prvo sejo novoizvoljenega sveta pripravi in skliče do-

tedanji župan, najkasneje 20 dni po izvolitvi članov, vendar 
ne kasneje kot poteče njegov mandat. Če seja ni sklicana v 
navedenem roku jo skliče predsednik volilne komisije«.

3. člen
Doda se novi 8.a člen, ki se glasi:
»Dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih svetnikov
2. Poročilo volilne komisije MO SG
3. Imenovanje mandatne komisije
4. Poročilo mandatne komisije, potrditev mandatov sve-

tnikov in ugotovitev o izvolitvi župana
5. imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja
6. slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor.
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in 

odloča«.

4. člen
V prvem odstavku 9. člena se doda beseda »dotedanji«.
Tako, da se glasi:
»Prvo sejo sveta vodi dotedanji župan«.

5. člen
Doda se novi 11.a člen, ki se glasi:
»Pred slovesno prisego in pozdravnim nagovorom nove-

ga župana, preda dotedanji župan župansko verigo novoizvo-
ljenemu županu.

Slavnostna prisega iz prejšnjega odstavka se glasi: »Izja-
vljam, da bom svojo dolžnost opravljal(a) vestno in odgovorno, 
spoštoval(a) pravni red Republike Slovenije in Mestne občine 
Slovenj Gradec. Z vsemi svojimi močmi bom deloval(a) za bla-
ginjo Mestne občine Slovenj Gradec in blaginjo njenih meščank 
in meščanov«.«

6. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej 

ter sodelovati in odločati pri delu sveta in njegovih delovnih 
teles, katerih člani so. Člani sveta se lahko udeležijo tudi sej 
drugih delovnih teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem 
delu, vendar brez pravice odločanja«.

7. člen
V prvem stavku sedmega odstavka 17. člena se doda 

beseda »pisno«.
Tako, da se glasi:
»Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so 

bila oddana pisno do začetka seje, ter na ustna vprašanja, 
dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov sveta«.

8. člen
Doda se novi drugi odstavek 22. člena, ki se glasi:
»Vabilo in gradivo se pošlje v elektronski obliki po elek-

tronski pošti ali na fizičnem nosilcu elektronskih podatkov ali 
v fizični obliki na papirju, kar s pisno izjavo naroči svetnik ob 
nastopu mandata. Gradivo za obravnavo proračuna, rebalansa 
proračuna in zaključnega računa občine, se pošlje v pisni obliki 
na papirju«.

9. člen
Dosedanji drugi odstavek 22. člena postane novi tretji 

odstavek 22. člena ter se dopolni z besedno zvezo »ter pred-
sedniku Sveta četrtnih in vaških skupnosti v vednost«.

Tako, da se glasi:
»Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, predsedniku nad-

zornega odbora občine, direktorju občinske uprave ter predse-
dniku Sveta četrtnih in vaških skupnosti v vednost«.

10. člen
Doda se novi 23.b člen, ki se glasi:
»Slavnostne seje se sklicujejo ob prazniku Mestne občine 

Slovenj Gradec in ob drugih priložnostih. Slavnostno sejo skliče 
župan in se ne številči«.
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11. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedna zveza »političnih 

strank« nadomesti z besedno zvezo: »predstavnikov svetniških 
skupin in neodvisnih svetnikov«.

Tako, da se glasi:
»Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan 

in ga najmanj en dan pred sejo sveta, predloži v razpravo 
na kolegiju predstavnikov svetniških skupin in neodvisnih 
svetnikov«.

12. člen
Šesti odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Župan, predsedujoči seje sveta, predsednik delovnega 

telesa, svetniška skupina in predlagatelj točke dnevnega reda, 
lahko predlagajo svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v 
celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to 
terjajo zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in 
gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim 
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne 
ali zasebno pravne osebe, zaupne narave in varstvo tajnih 
podatkov, ki se nanašajo na javno varnost, obrambo, zunanje 
zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države v skla-
du z zakonom«.

13. člen
V sedmem odstavku 27. člena se beseda »predsedujo-

čega« nadomesti z besedno zvezo »predsedujoči seje sveta«.
Tako, da se glasi:
»Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako 

točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti, 
predsedujoči seje sveta odloči, kdo je lahko poleg župana, 
predsedujočega in članov sveta, navzoč na seji«.

14. člen
Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seja sveta se sklicuje ob uri, ki jo s sklepom določi ob-

činski svet in izjemoma sme trajati več kot pet ur«.

15. člen
Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina 

članov občinskega sveta.«

16. člen
Drugemu odstavku 43. člena se doda novi tretji stavek:
»Navzočnost članov sveta pred vsakim glasovanjem in 

na začetku nadaljevanja seje, po odmoru oziroma prekinitvi, 
ugotavlja predsedujoči s pomočjo glasovalne naprave ali dvi-
gom rok.«

17. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino 

opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa 
drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če je odda-
nih več glasov »ZA« njen sprejem kot »PROTI«.«

18. člen
Prvi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s pomočjo 

glasovalne naprave ali s poimenskim izjavljanjem.«.

19. člen
V tretjem odstavku 46. člena se doda besedna zveza 

»na seji«.
Tako, da se glasi:
»Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugoto-

vi in objavi izid glasovanja na seji«.

20. člen
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se seja zvočno snema je zapisnik verodostojen pre-

pis zvočnega zapisa seje«.

21. člen
V prvem odstavku 63. člena se beseda »osem« nadome-

sti z besedo »devet«.
Tako, da se glasi:
»Statutarno pravna komisija občinskega sveta ima devet 

članov«.

22. člen
Tretji odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odlok je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih 

glasov navzočih članov sveta«.

23. člen
Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2015
Slovenj Gradec, dne 2. septembra 2015

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

2722. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, 
mladinske in socialne programe SPOTUR 
Slovenj Gradec

Na podlagi 3., 8., 13., 16., 20. in 51. člena Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 
in 15/03; v nadaljevanju: ZSpo), 29. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v 
nadaljevanju: ZLS) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 in 53/10) je Občinski 
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 9. seji dne 2. septembra 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, 
mladinske in socialne programe SPOTUR 

Slovenj Gradec

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega 

zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe 
SPOTUR Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 39/13).

2. člen
Spremeni se tretja alinea 5. člena odloka tako, da se po 

novem glasi:
Sedež zavoda: Slovenj Gradec.

3. člen
Spremeni se 9. člen odloka, in sicer se črta peta alinea
– Organizacijska enota Partizanski dom Kope, ki deluje na 

naslovu Legen 168, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.

4. člen
V 10. členu se doda nova dejavnost

88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Slovenj Gradec, dne 2. septembra 2015

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

2723. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj 
Gradec za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), 7. člena Statuta 
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 
in 53/10) ter Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-
tijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko 
obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 55/15) je občinski svet 
Mestne občine Slovenj Gradec na 9. seji dne 2. 9. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec 

za programsko obdobje 2015–2020

1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij-

stva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za program-
sko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 55/15) se spremeni 
6. člen pravilnika tako, da se po spremembi glasi:

(1) Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 

podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v 
primerih ukrepov po členih 17, 21, 24 Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana 
v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež ter večino 
obdelovalnih površin v občini (v nadaljevanju: vlagatelji);

2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 
in majhna podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po 
Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih in ima sedež 
na območju občine;

3) pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje 
dejavnosti cestnega tovornega prometa;

4) registrirana stanovska in interesna združenja, ki deluje-
jo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju 
občine;

5) kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne proizvo-
dnje opravljajo na najmanj 1 ha obdelovalnih kmetijskih površin.

(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 3 in ukrepa 4 iz 5. člena 
tega pravilnika, ki so namenjene upravičencem iz prve točke 
prvega odstavka tega člena v obliki subvencioniranih storitev, 
se izplačajo izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustre-
zno registrirani za opravljanje storitev.

2. člen
V 12. členu se spremeni prvi odstavek, ki se po spre-

membi glasi:
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, dolo-

čeni v členih od 13 do vključno 16 tega pravilnika, ne smejo 
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 17, 21 
in 24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se 
podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih 
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

3. člen
V 13. členu se spremeni četrti odstavek, ki se po spre-

membi glasi:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlin-

sko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogra-

dnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kme-
tijskih gospodarstvih;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo 
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški ma-
teriala in storitev);

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne 
vrednosti;

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v ra-

stlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 

vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, pa-

tentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
– stroški novogradnje ali rekonstrukcije sadovnjakov,
– stroški nakupa trajnih rastlin.

4. člen
16. člen se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in 

informiranja (21. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izo-

braženosti in usposobljenosti v kmetijskem sektorju.
Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno 

veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in 
višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih 
programov.

Upravičeni stroški:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, 

izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
– stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev;
– v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami 

pomoč krije:
(i) gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljša-

nje nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v 
obsegu, ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov 
zadevne dejavnosti;

(ii) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vre-
dnosti sredstva;

(iii) splošne stroške, povezane z izdatki iz točk (i) 
in (ii), kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi z oko-
lijske in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije 
izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen izda-
tek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali 
nobeni izdatki v okviru točk (i) in (ii);

(iv) pridobitev ali razvoj računalniške programske 
opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic 
in blagovnih znamk.
Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z na-

ložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo 
za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitve-
nega projekta.

Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustre-
zajo trajanju projekta in so izračunani na podlagi splošno spre-
jetih računovodskih načel.

Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi 
z naložbami je 100.000 EUR v obdobju treh obračunskih let.

Upravičenci do pomoči:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisani v 

register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju 
občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem sektorju.
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Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je 

ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki 
usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje 
dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

Prejemnik pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in 

informiranja, razen za stroške iz druge alineje tretjega odstavka 
tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.

Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s 

predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno 

opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, 
ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju občine.

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in 
informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec uspo-
sabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge 
morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v do-
kumentaciji javnega naročila.

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo 
skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah 
ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. 
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne 
skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške 
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.

5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0003/2015
Slovenj Gradec, dne 4. septembra 2015

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

STRAŽA

2724. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Straža 
za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 
15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 24/08 
in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 3. korespondenčni 
seji dne 10. 9. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 

in podeželja v Občini Straža za programsko 
obdobje 2015–2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste 
pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Straža 
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

(2) Sredstva po tem pravilniku so dodeljena za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 

št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 
2014; v nadaljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),

– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013),

– druge ukrepe.

2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža (v nadaljevanju: 
občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se 
določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.

3. člen
(oblika pomoči)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v 
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva 
v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.

4. člen
(opredelitev pojmov)

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz 

člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
2) »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni podjetje, ki 

izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna 

v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih 
proizvodov;

4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v 
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta;

5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo 
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k 
Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili 
naravo takih proizvodov;

6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak po-
stopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane 
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za 
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na za-
logi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, 
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve 
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali 
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi 
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec 
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, 
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;

8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno 
kmetijsko proizvodnjo;

9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v na-
daljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je 
pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo 
vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;

10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s 
14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

11) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z 
naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske pogoje, 
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kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje 
ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje, 
izračunane na podlagi:

a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem pet-

letnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih 

sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
13) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki ni-

majo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokov-
no znanje ali druga intelektualna lastnina;

14) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni 
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z nalož-
bo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme 
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere pro-
jekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in 
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje 
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta 
ali dejavnosti;

15) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, 
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom dav-
kov ali drugih dajatev;

16) »standard Unije« pomeni obvezen standard, pred-
pisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči 
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti 
živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, 
ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna 
podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;

17) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot 
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kme-
tijskih zemljišč;

18) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo kmet 
osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;

19) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali 
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na 
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno 
zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;

20) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proi-
zvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, kate-
rega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;

21) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in 
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropske-
ga parlamenta in Sveta;

22) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne 
spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju 
EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejav-
nosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske 
proizvode;

23) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega 
podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) 
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
velja za enotno podjetje.

5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko 

pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije 
EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in 
omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:

Vrsta pomoči Ukrepi

Državne pomoči 
po skupinskih 
izjemah 
v kmetijstvu 
(na podlagi 
Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

UKREP 1: Pomoč za naložbe 
v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
(v skladu s 14. členom Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014); 
UKREP 2: Pomoč za komasacijo 
kmetijskih in gozdnih zemljišč (v skladu 
s 15. in 43. členom Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014); 
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih 
premij (v skladu z 28. členom Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014); 
UKREP 4: Pomoč za naložbe 
za ohranjanje kulturne in naravne 
dediščine na kmetijskih gospodarstvih 
(v skladu z 29. členom Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014); 
UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa 
znanja in informiranja (v skladu z 
21. in 38. členom Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014);

De minimis 
pomoči 
(na podlagi 
Uredbe 
Komisije (EU) 
št. 1407/2013)

UKREP 6: Pomoč za naložbe v 
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de minimis;

Ostali ukrepi 
občine

UKREP 7: Podpora delovanju društev 
s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja. (podlaga za izvedbo ukrepa 
je veljavna zakonodaja s področja javnih 
financ); 
UKREP 8: Pomoč dijakom in študentom, 
ki se izobražujejo v kmetijskih 
izobraževalnih programih;

6. člen
(upravičenci do pomoči)

Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 

podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, v kme-
tijskem sektorju (v primerih ukrepov po členih 21 in 29 Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014), oziroma v gozdarskem sektorju 
(v primeru ukrepov po členih 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014), ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo sedež na območju občine;

– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 
podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi 
komisije (EU) št. 1407/2013, kmetijska gospodarstva so vpi-
sana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na 
območju občine;

– pravne in fizične osebe ter organizacije, ki so registri-
rane za izvajanje aktivnosti ukrepa pomoči za dejavnosti pre-
nosa znanja in informiranja in opravljajo dejavnost na območju 
občine;

– registrirana stanovska in interesna društva in združenja 
(v primeru ukrepa za podporo delovanjem društev), ki delujejo 
na področju kmetijstva, gozdarstva in/ali podeželja na območju 
občine in imajo sedež na območju občine;

– dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva, 
ki so člani kmetijskega gospodarstva, ki je vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
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7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) 

št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 

Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, 
ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na pod-
lagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč 
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe 

na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 

države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega 
blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano 
vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni 
izterljiv.

8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo 
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, obja-
vljenega v občinskem glasilu Stražan, na uradni spletni strani 
občine in na oglasni deski občine, oziroma javnega naročila, 
skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in javne-
ga naročanja ter tem pravilnikom.

(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in 
višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to določa 
odlok o proračunu občine za tekoče leto.

(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih 
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za 
posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v 
javnem razpisu oziroma javnem naročilu.

9. člen
(spodbujevalni učinek)

(6. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Pomoč se lahko dodeli le, če ima spodbujevalni uči-

nek. Šteje se, da ima pomoč spodbujevalni učinek, če je vloga 
za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje 
podatke:

– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka 

in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi 

predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega 
za projekt ali dejavnost;

– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja po-

moči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov;
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. čle-

na tega pravilnika.

10. člen
(dodelitev sredstev)

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, 
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župa-
na, odloča pooblaščena oseba s sklepom. Upravičencem se 

izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V 
obrazložitvi se opredeli namen in upravičeni stroški za katere 
so sredstva namenjena.

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upraviče-
nec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Odločitev župana je dokončna.

(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom 
pomoči se uredijo s pogodbo.

(4) Datum dodelitve pomoči je datum podpisa pogodbe.

11. člen
(izplačila sredstev)

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplača-
jo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek 
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdi-
lo/dokazilo o plačanem računu),

– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma 
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma 
storitvi).

12. člen
(kumulacija)

(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, do-

ločeni v členih 13, 14, 15, 16 in 17 tega pravilnika, ne smejo 
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14, 15, 21, 
28, 29, 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede 
na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz 
nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo 
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti 
pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, 
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo prese-
žena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v 
Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) 
ŠT. 702/2014

13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali 
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali stan-
dardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne 
standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z 
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno 
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem 
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
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(2) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev in imajo sedež na območju občine, naložba 
oziroma investicija pa se izvaja na območju občine.

(3) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne 

vrednosti;
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogra-

dnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo hlevov ter gospodarskih po-
slopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski 
proizvodnji;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov ter 
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo 
primarni kmetijski proizvodnji;

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij, ki slu-
žijo primarni kmetijski proizvodnji;

– stroški nakupa in montaže rastlinjaka ter opreme v 
rastlinjaku;

– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 
vremenskimi razmerami (protitočne mreže …) za nasade nad 
0,3 ha skupnih površin;

– stroški nakupa računalniške programske opreme, pa-
tentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;

– nakup kmetijskih zemljišč (do višine 10 % upravičenih 
stroškov investicije, če je nakup zemljišča sestavni del celotne 
investicije);

– agromelioracijska dela – manjša zemeljska dela, ki ne 
pomenijo posega v prostor (za površine nad 0,3 ha);

– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pa-
šnikov z ograjo;

– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
– ureditev poljskih poti.
(4) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup živali ali rastlin;
– samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– dela v zvezi z namakanjem ali odvodnjavanjem;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne do-

kumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Repu-

blike Slovenije ali EU;
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 

rastlin;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(5) Pogoji za pridobitev:
– predložitev ponudbe oziroma predračuna za načrtovano 

investicijo;
– predložitev projektne dokumentacije za izvedbo inve-

sticije ter dokazila o plačilu stroškov izdelave dokumentacije;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– kopija katastrskega načrta ali izris obravnavanega 

GERK-a s podatki in program del, ki ga pripravi pristojna stro-
kovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih 
zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe (v 
primeru zakupa zemljišča);

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki 
ga pripravi pristojna strokovna služba;

– zbirna vloga za neposredna plačila Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče leto;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena 

Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, mora biti presoja vplivov na 
okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev 
pomoči.

(6) Intenzivnost pomoči:
– do 40 % upravičenih stroškov investicije;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za ta ukrep je lahko 

3.000 €.

14. člen
UKREP 2: Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih 

zemljišč (15. in/ali 43. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih in gozdnih ze-

mljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejša raba ozi-
roma lažja obdelava kmetijskih zemljišč.

(2) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev in imajo sedež na območju občine, zemlji-
šča, ki so vključena v zaokrožitev, pa se nahajajo na območju 
občine.

(3) Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri menjavi kme-

tijskih in gozdnih zemljišč.
(4) Pogoji za pridobitev:
– predložitev ponudbe oziroma predračuna za stroške 

pravnih in upravnih postopkov (ocena upravičenih stroškov);
– predložitev načrta o nameravani komasaciji kmetijskih 

oziroma gozdnih zemljišč (kopija katastrskega načrta ali izris 
obravnavanih GERK-ov s podatki);

– mnenje o upravičenosti komasacije kmetijskih oziroma 
gozdnih zemljišč, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;

– zbirna vloga za neposredna plačila Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče leto.

(5) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih po-

stopkov.

15. člen
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 

(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je sofinanciranje plačila zavarovalnih pre-

mij za zavarovanje kmetijske proizvodnje. Zavarovanje je na-
menjeno kritju izgub zaradi naslednjih dejavnikov:

– naravnih nesreč,
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z 

naravnimi nesrečami in drugih slabih vremenskih razmer,
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter
– zaščitenih živali.
(2) S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da 

zavarujejo svoje pridelke in živali pred posledicami škodnih 
dogodkov iz prejšnjega odstavka.

(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev in imajo sedež na območju občine, ter imajo 
sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena 
v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.

(4) Upravičeni stroški:
– stroški zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim 

davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(5) Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacio-

nalnega sofinanciranja.
– zbirna vloga za neposredna plačila Agencije RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče leto.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % stroškov zavarovalne premije, vključno s pomo-

čjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za 
zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje.

16. člen
UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne 

in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

(1) Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje kulturne in na-
ravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.

(2) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev, imajo sedež na območju občine, ležijo 
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na območju občine in so lastniki objektov, vpisanih v register 
nepremične kulturne dediščine, ki ležijo na območju občine.

(3) Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za 

nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del);
– investicijska dela.
(4) Pogoji za pridobitev:
– potrdilo o vpisu objekta v register nepremične kulturne 

dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je le 

to potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predra-

čunom stroškov;
– zbirna vloga za neposredna plačila Agencije RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče leto;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov;
– najvišji znesek dodeljene pomoči za ta ukrep je lahko 

3.000 €.

17. člen
UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja 

in informiranja (21. in/ali 38. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014)

(1) Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne 
izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju.

(2) Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno 
veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega ali 
višjega strokovnega izobraževanja ali javno veljavnih študijskih 
programov.

(3) Upravičenci do pomoči:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisanih v 

register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju 
občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in/ali goz-
darskem sektorju.

(4) Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravne ali fizične osebe, ne glede na njihovo velikost, 

ki so ustrezno registrirane in zagotavljajo ustrezno zmogljivost 
v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za 
opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

(5) Prejemniki pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in 

informiranja.
(6) Upravičeni stroški:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, 

izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti.
(7) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o registraciji in usposobljenosti za izvajanje 

dejavnosti prenosa znanja in informiranja;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s 

predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ob-

močju občine;
– če dejavnost prenosa znanja in informiranja zagotavljajo 

skupine ali organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah 
ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do navedenih 
dejavnosti; vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stro-
škov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen 
na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet 
podpore;

– vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in 
informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposa-
bljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca in druge mo-
rebitne obveznosti izvajalca usposabljanja se določijo v razpisni 
dokumentaciji za oddajo javnega naročila;

(8) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE 
(EU) ŠT. 1407/2013

18. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) 

št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 

(EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih 
primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-
čine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizva-
jalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih 
proizvodov pred uvoženimi.

(4) Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za cestni 
promet tovora.

(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki 
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

(6) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna 
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslo-
vanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisil-
ni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, 
kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi 
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

(7) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičen-
cu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis v 
skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 ne sme preseči 
200.000 € (oziroma 100.000 € v primeru podjetja, ki deluje v 
komercialnem cestnem prometu) v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU.

(8) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 
tega člena ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih 
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe 
Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za 
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali raz-
likovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so 
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči 
de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

19. člen
(kumulacija de minimis pomoči)

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno po-
močjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo 
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumu-
lacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de 
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do 
ustrezne zgornje meje (200.000 € oziroma 100.000 €).
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20. člen
(obveznosti prejemnika pomoči de minimis in občine)
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih 

sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih 

je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te 
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) po-
močeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dode-
ljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja 
meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih 
predpisih;

(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika da 
je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013.

21. člen
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 

kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
ske dejavnosti na kmetijah – de minimis

(1) Cilj pomoči je povečanje dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih.

(2) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, se ukvarjajo s predelavo in trženjem kme-
tijskih proizvodov, oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, sedež 
pa imajo na območju občine.

(3) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnost pre-

delave in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetiji, 
ter nakupa opreme in naprav za nekmetijske dejavnosti na 
kmetiji;

– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v 
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetiji, 
ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnost prede-
lave in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetiji, ter 
nekmetijske dejavnosti na kmetiji.

(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem go-

spodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec 

pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po 

zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazi-

la o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stro-

škov;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki 

ga pripravi pristojna strokovna služba;
– zbirna vloga za neposredna plačila Agencije RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja za tekoče leto;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 40 % upravičenih stroškov;
– najvišji znesek pomoči za ta ukrep je lahko 3.000 €.
– Ne glede na predhodna določila se pomoč ustrezno 

zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de 
minimis pomoči iz šestega odstavka 17. člena tega pravil-
nika.

IV. OSTALI UKREPI OBČINE

22. člen
UKREP 7: Podpora delovanju društev s področja kme-

tijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (106.i člen Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, št. 14/13 – 
popr. in 101/13)

(1) Namen ukrepa je sofinanciranje aktivnosti in material-
nih stroškov društev oziroma združenj, ki delujejo na področju 
kmetijstva, gozdarstva in/ali razvoja podeželja na območju 
občine, katerih cilj ustanovitve in delovanjem ni pridobivanje 
dobička. To sofinanciranje ne predstavlja državno pomoč.

(2) Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela 
navedenih društev oziroma združenj.

(3) Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska društva in interesna združenja, 

ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja pode-
želja na območju občine in imajo sedež na območju občine.

(4) Upravičeni stroški:
– stroški povezani s predstavijo oziroma promocijo dejav-

nosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja kot so: splošna predavanja, tečaji, krožki, strokovne 
ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.;

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih 
aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznav-
nosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, objave v medijih, 
organizacija samostojnih prireditev ipd.;

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih ak-
tivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine 
kmetijstva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in 
običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;

– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo dru-
štev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali 
mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih društev in 
organizacij;

– materialni stroški, povezani z izvedbo programov dru-
štev oziroma združenj.

(5) Pogoji za pridobitev pomoči:
– predložitev finančno in vsebinsko ovrednotenega letne-

ga programa dela društva oziroma združenja;
– seznam članov iz občine;
– dodatni pogoj za pridobitev sredstev oziroma podrob-

nejša merila in kriteriji za dodeljevanje podpor ter zahtevana 
dokumentacija se podrobneje določijo v javnem razpisu.

(6) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
– najvišji znesek pomoči za ta ukrep je lahko 1.000 €.

23. člen
UKREP 8: Pomoč dijakom in študentom, ki se izobra-

žujejo v kmetijskih izobraževalnih programih
(1) Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju 

učencev kmetijskih programov za pridobitev srednje, višje, 
visoke ali univerzitetne izobrazbe, ki so člani kmetijskih go-
spodarstev.

(2) Upravičenci do sredstev:
– dijaki srednjih kmetijskih šol in študentje fakultet kme-

tijskih smeri, ki so člani kmetijskih gospodarstev, katerih sedež 
je na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa je vpisano v 
register kmetijskih gospodarstev.

(3) Pogoji za pridobitev pomoči:
– kopija zadnjega spričevala oziroma indeksa;
– potrdilo o vpisu v tekočem šolskem oziroma študijskem 

letu;
– dodatni pogoj za pridobitev sredstev oziroma podrob-

nejša merila in kriteriji za dodeljevanje podpor ter zahtevana 
dokumentacija se podrobneje določijo v javnem razpisu.

(4) Finančna določbe:
– do 300 € v tekočem letu za dijaka;
– do 500 € v tekočem letu za študenta.
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V. NADZOR IN SANKCIJE

24. člen
(1) Namenskost porabe dodeljenih proračunskih sredstev 

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, 
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, 
pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki 
jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni 
odbor občine.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev 
mora prejemnik vrniti prejeta sredstva v celoti s pripadajočimi 
zakonitimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila prejeta sredstva delno ali v celoti nenamen-
sko porabljena;

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke;

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 
pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske pora-
be sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev 
po tem pravilniku za naslednji dve leti.

VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE

25. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila 

podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od 
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami 
o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset 
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.

VII. KONČNE DOLOČBE

26. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list 
RS, št. 71/07, 63/08 in 78/11).

27. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na do-

delitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, začnejo 
uporabljati po objavi obvestila župana na spletni strani občine 
in oglasni deski občine po pridobitvi potrdila Evropske komisije 
o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacij-
sko številko pomoči.

Št. 00700-11/2015-5
Straža, dne 10. septembra 2015

Župan 
Občine Straža

Dušan Krštinc l.r.

ŠALOVCI

2725. Sklep o ugotovitvi javnega interesa 
za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva 
za dobavo toplotne energije

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list 
RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 4. redni seji 
dne 23. februarja 2015 sprejel naslednji

S K L E P

1. Občinski svet Občine šalovci ugotavlja, da obstaja 
javni interes za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva za 
dobavo toplotne energije, ker cilji investicije poleg zmanjšanja 
stroškov ogrevanja sledijo smernicam učinkovitejše rabe ob-
novljivih virov energije.

2. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 351-4/2015
Šalovci, dne 23. februarja 2015

Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

TOLMIN

2726. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 
Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 
– ZUPUDPP-A in 109/12) ter 44. člena Statuta Občine Tolmin 
(Uradni list RS, št. 13/09 in 17/11) sprejemam

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Stanovanjska zazidava 

Šentviška Gora (ŠG 01)

I.
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje Stanovanjske 
zazidave Šentviška Gora (ŠG 01) (v nadaljevanju: OPPN).

V določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Ob-
čine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12) (v nadaljevanju: OPN 
Tolmin) je enota urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) ŠG 
01 po osnovni namenski rabi opredeljena kot območje stavbnih 
zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa kot stanovanjske 
površine za enodružinsko gradnjo.

II.
EUP ŠG 01 meji na severni del naselja Šentviška Gora. 

Površine vključujejo zemljišča s parcelnimi številkami 640/6, 
659/1 in 669 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 640/5, 
662/1, 662/2, 672, 1944/10 in 1951 v katastrski občini 2259 – 
Šentviška Gora.

V območje sta vključeni stavba 259 in kategorizirana 
javna pot JP 922713, ki nad strmo zaraščeno brežino zaklju-
čujeta območje urejanja na južni strani. Obstoječa poljska 
pot je določena kot zahodna meja območja. Pas ravninske-
ga dela območja se vzpenja do gozdnega roba, ki omejuje 
obravnavano območje proti severu in vzhodu. Pretežni del 
površin je v kmetijski rabi kot trajni travnik, manjši del pa kot 
njiva oziroma vrt.

Ob južni meji območja je vzpostavljena EUP ŠG 07, ki 
je namenjena vzpostavitvi cezure med obstoječo gradnjo in 
novo sosesko. V primeru, da bo v smernicah nosilcev urejanja 
prostora zahtevano tudi načrtovanje te ureditve, se EUP ŠG 07 
vključi v območje OPPN.
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III.
Območje stavbnih zemljišč znotraj mej OPPN, v velikosti 

pribl. 1,2 ha, je namenjeno novim gradnjam enodružinskih 
hiš ter nezahtevnim in enostavnim objektom, ki so ob taki 
namenski rabi dovoljeni. Ob tem je predvidena rekonstrukcija 
obstoječe ter izgradnja nove gospodarske javne infrastrukture 
in druge opreme za potrebe naselja in območja širitve.

V primeru, da se ob načrtovanju ureditve ugotovi nujna 
potreba po zagotavljanju dodatnih zemljišč za izgradnjo in-
frastrukture izven območja OPPN, bodo ureditve lahko delno 
posegale izven območja OPPN.

IV.
OPPN je potrebno izdelati z vsebino, ki jo določata Zakon 

o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 
57/12) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati določila OPN 
Tolmin, prikaz stanja prostora ter druge veljavne predpise, 
standarde in podatke o obravnavanem prostoru. Zagotovi se 
potrebne strokovne podlage, če bo to izhajalo iz smernic no-
silcev urejanja prostora ali bo to potrebno za izdelavo načrta.

Pri pripravi OPPN je potrebno v skladu s 141. členom 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin upo-
števati tudi morebitne začete upravne postopke za izdajo grad-
benega dovoljenja za objekte ali ureditve, ki bi posegali v 
območje OPPN.

V.
Naročnik in pripravljavec OPPN je Občina Tolmin, Ulica 

padlih borcev 2, Tolmin.
Izdelovalec OPPN bo pooblaščeni prostorski načrtovalec, 

ki ga bo naročnik izbral v postopku oddaje javnega naročila.
V postopku priprave OPPN bodo s podajo smernic in 

mnenj k načrtovanim prostorskim ureditvam sodelovali nasle-
dnji državni nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:

a) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana (za 
področje razvoja poselitve);

b) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za 
področje kmetijstva);

c) Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upra-
vljanja z vodami);

d) Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kultur-
ne dediščine);

e) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite 
in reševanja);

f) Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana;
g) Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Go-

rica;
h) Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin 

(urejanja prostora na področju prometa na občinskih cestah, 
upravljavec občinskih cest ter javne razsvetljave);

i) Komunala Tolmin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin (oskrba z 
vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, zbiranje in odvoz 
odpadkov).

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če načrtovana ureditev poseže na področje v njihovi 
pristojnosti.

Osnutek OPPN se pošlje tudi na Ministrstvo za okolje 
in prostor, Direktorat za okolje, ki odloči ali je za načrtovano 
prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje 
vplivov na okolje (CPVO).

V postopku priprave OPPN bo sodelovala tudi Krajevna 
skupnost Šentviška Gora kot predstavnik lokalne skupnosti 
na obravnavanem območju. Krajevna skupnost Šentviška 
Gora bo podala smernice za načrtovane prostorske ureditve 
in mnenje k predlogu OPPN. Sodelovala bo pri vrednotenju 
različic ureditve ter pri pripravi stališč do pripomb in predlo-
gov, ki bodo podani v okviru javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka OPPN.

Finančna sredstva, potrebna za izdelavo OPPN, zagotovi 
naročnik OPPN v proračunu občine.

Finančna sredstva, potrebna za pripravo smernic in mnenj 
nosilcev planiranja k OPPN, zagotovijo nosilci planiranja v 
okviru lastnih sredstev. Finančna sredstva, potrebna za sode-
lovanje KS Šentviška Gora zagotovi KS sama.

VI.
Priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

bo skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju potekala po 
naslednjem postopku:

a) sprejem Sklepa o pripravi OPPN;
b) zbiranje ponudb in izbira izdelovalca OPPN;
c) priprava osnutka OPPN z variantnimi rešitvami (30 dni);
d) pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora ter pri-

dobitev mnenja ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o 
obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (30 dni);

e) predstavitev različic ureditve in izbor najprimernejše 
variantne rešitve, ki bo podlaga za izdelavo dopolnjenega 
osnutka OPPN (30 dni);

f) javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN (30 dni);

g) priprava, obravnava in sprejem stališč do pripomb in 
predlogov, podanih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo 
dopolnjenega osnutka OPPN. Sprejeta stališča se objavi na 
spletni strani Občine Tolmin (30 dni);

h) priprava predloga OPPN (30 dni);
i) pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu 

OPPN (30 dni);
j) sprejem Odloka o OPPN na seji Občinskega sveta 

Občine Tolmin;
k) objava Odloka o OPPN v Uradnem listu Republike 

Slovenije.
Roki so zaradi nepredvidenih pogojev pristojnih nosilcev 

urejanja prostora, dodatnih usklajevanj in morebitnih spre-
memb predpisov lahko prekoračeni.

VII.
Sklep o pripravi OPPN za območje Stanovanjske za-

zidave Šentviška Gora (ŠG 01) se objavi na spletni strani 
Občine Tolmin in v Uradnem listu Republike Slovenije ter 
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Št. 3505-0002/2015
Tolmin, dne 1. septembra 2015

Župan
Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.
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VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2704. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Republiki Ekva-
dor 7621

2705. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-
leposlanika Republike Slovenije v Večnacionalni 
državi Boliviji 7621

2706. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-
leposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji 7621

2707. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 7622

MINISTRSTVA
2708. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o nor-

mativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobra-
ževalnih programov za otroke s posebnimi potreba-
mi 7622

2709. Odredba o določitvi vrste in rokov hrambe zdra-
vstvene dokumentacije v Centralnem registru po-
datkov o pacientih 7622

BANKA SLOVENIJE
2710. Sklep o uporabi Smernic o merilih za določitev po-

gojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU 
(CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomemb-
nih institucij (DSPI) 7623

2711. Sklep o uporabi Smernic o sprožilnih dejavnikih 
za uporabo ukrepov za zgodnje posredovanje v 
skladu s členom 27(4) Direktive 2014/59/EU 7623

2712. Sklep o uporabi Priporočil o enakovrednosti uredi-
tev zaupnosti 7624

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2713. Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira 
in metodologiji za obračunavanje omrežnine za 
elektrooperaterje 7625

OBČINE
ILIRSKA BISTRICA

2714. Tržni red javne tržnice v Občini Ilirska Bistrica 7674

MEDVODE
2715. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-

tijstva in podeželja v Občini Medvode za program-
sko obdobje 2015–2020 7677

MORAVSKE TOPLICE
2716. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole Fokovci 7683

2717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovne šole Bogojina 7684

MURSKA SOBOTA
2718. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopol-

njenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka 
o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-ser-
visno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični cen-
ter) 7684

PREBOLD
2719. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za 

leto 2015 7685

SLOVENJ GRADEC
2720. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine 

Slovenj Gradec 7687
2721. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestne ob-

čine Slovenj Gradec 7689
2722. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, 
mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj 
Gradec 7690

2723. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za pro-
gramsko obdobje 2015–2020 7691

STRAŽA
2724. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-

tijstva in podeželja v Občini Straža za programsko 
obdobje 2015–2020 7692

ŠALOVCI
2725. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za vzpostavitev 

javno-zasebnega partnerstva za dobavo toplotne 
energije 7698

TOLMIN
2726. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Šent-
viška Gora (ŠG 01) 7698

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 66/15 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si 
 
VSEBINA

Druge objave 1665
Objave sodišč 1666
Izvršbe 1666
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1666
Oklici dedičem 1666
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