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Akt o spremembah in dopolnitvi Akta
o metodologiji za obračunavanje omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo,
65/20 in 158/20 – ZURE) Agencija za energijo izdaja

AKT
o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji
za obračunavanje omrežnine za distribucijski
sistem zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/18)
se v 17. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ta člen se ne uporablja, če operater distribucijskega
sistema med trajanjem regulativnega obdobja poda zahtevo
za izdajo soglasja zaradi spremenjenih okoliščin v skladu z
metodologijo za določitev RO.«.
2. člen
V 24. členu se v prvem odstavku pri oznaki f2 besedilo
»faktor uporabe korektorja temperature in tlaka« nadomesti z
besedilom »faktor uporabe korektorja volumna«.
3. člen
V Prilogi 1 se Tabela 3 in Tabela 4 spremenita tako, da
se glasita:
»Tabela 3: Vrednosti faktorjev (f1) glede na velikost in tip
merilne naprave
Mehovni plinomer

Leto XXXI

Turbinski plinomer
G-40
G-65
G-100
G-160
G-250
G-400
G-650
G-1000

Faktor f1
20,80
21,70
23,70
31,20
31,50
34,35
43,50
60,50

Rotacijski plinomer
G-16
G-25
G-40
G-65
G-100
G-160
G-250
G-400

Faktor f1
14,95
15,10
17,80
18,65
22,80
29,05
35,20
48,80

Ultrazvočni plinomer
G-4
G-6

Faktor f1
2,80
3,00

Tabela
volumna (f2)

4:

Vrednosti

faktorja

uporabe
Faktor f2
7,80

Vrsta naprave
Elektronski korektor volumna
(glede na temperaturo)
Elektronski korektor volumna
(glede na temperaturo in tlak)

31,50
«.

Faktor f1

G-1.6

1,00

G-2.5

1,05

G-4

1,10

G-6

1,40

G-10

3,90

G-16

3,90

G-25

5,35

G-40

10,90

G-65

17,55

G-100

25,05

korektorja

KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 71-2/2021-09/235
Maribor, dne 18. marca 2021
EVA 2021-2430-0024
Predsednica sveta
Agencije za energijo
dr. Romana Jordan
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Akt o spremembah in dopolnitvi Akta
o metodologiji za obračunavanje omrežnine
za prenosni sistem zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 256. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo,
65/20 in 158/20 – ZURE) Agencija za energijo izdaja

AKT
o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji
za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem
zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za
prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 20/19,
8/20 in 85/20) se v 12. členu doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Ta člen se ne uporablja, če operater prenosnega
sistema med trajanjem regulativnega obdobja poda zahtevo
za izdajo soglasja zaradi spremenjenih okoliščin v skladu z
metodologijo za določitev RO.«.
2. člen
V 37. členu se formula spremeni tako, da se glasi:

3. člen
V Prilogi 1 se Tabela 6 spremeni tako, da se glasi:
»Tabela 6: Sezonski faktorji za posamezni standardni
produkt zmogljivosti
Plinski mesec
(m)
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

Sezonski faktorji za posamezni standardni
produkt zmogljivosti
Znotraj
Četrtletni Mesečni
Dnevni
dneva
SQ(m)
SM(m)
SD(m)
SZD(m)
1,617
1,617
1,617
1,617
1,617
1,527
1,527
1,527
1,617
1,228
1,228
1,228
0,751
0,765
0,765
0,765
0,751
0,748
0,748
0,748
0,751
0,712
0,712
0,712
0,714
0,657
0,657
0,657
0,714
0,982
0,982
0,982
0,714
0,717
0,717
0,717
1,211
0,878
0,878
0,878
1,211
1,143
1,143
1,143
1,211
1,211
1,211
1,211

«.

4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta akt začne veljati 1. januarja 2022, razen 2. člena tega
akta, ki začne veljati 1. oktobra 2021.

Predsednica sveta
Agencije za energijo
dr. Romana Jordan

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta
o metodologiji za določitev regulativnega
okvira operaterja sistema zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 250. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo,
65/20 in 158/20 – ZURE) Agencija za energijo izdaja

AKT
o spremembah in dopolnitvah Akta
o metodologiji za določitev regulativnega okvira
operaterja sistema zemeljskega plina

KONČNA DOLOČBA

Št. 71-1/2021-18/235
Maribor, dne 18. marca 2021
EVA 2021-2430-0025

961.

1. člen
V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira
operaterja sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/18)
se v 8. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se v primeru,
če operater distribucijskega sistema med trajanjem regulativnega obdobja začne ali preneha izvajati izbirno lokalno gospodarsko javno službo na območju posameznih lokalnih skupnosti, za to regulativno obdobje območje teh lokalnih skupnosti
obravnava kot ločeno geografsko območje.«.
2. člen
V 12. členu se v drugem odstavku v osmi alineji beseda
»stroški« nadomesti z besedo »stroškov«, besedilo »realizirani znesek stroška« pa se nadomesti z besedama »preostali
strošek«.
3. člen
V 19. členu se v prvem odstavku na koncu stavka pred
piko doda besedilo »iz prvega odstavka 3. člena tega akta«.
4. člen
V 20. členu se v četrtem odstavku v prvi alineji za besedilom »(leto t-1)« doda besedilo »iz prvega odstavka 3. člena
tega akta«.
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5. člen
V 21. členu se v prvem odstavku črta besedilo »zgolj za
sredstva, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti
operaterja sistema«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Strošek amortizacije iz prejšnjega odstavka določi
operater sistema za sredstva, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti operaterja sistema v skladu s prvim odstavkom 25. člena tega akta. Pri določitvi stroška amortizacije se
ne upošteva stroška amortizacije sredstev, ki so uporabljena
pri izdelavi usredstvenih lastnih proizvodov in storitev, in ki
je vključen v usredstvene lastne proizvode in storitve v višini
izkazanih prihodkov za te namene.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
(določitev reguliranega donosa glede
na učinkovitost sredstev)
(1) Ta člen se uporablja za sredstva:
– operaterja prenosnega sistema, ki se nanašajo na širitev prenosnega sistema in predstavljajo naložbo oziroma del
naložbe operaterja prenosnega sistema v skupni načrtovani
nabavni vrednosti naložbe enaki ali višji kot 15 milijonov eurov
iz razvojnega načrta, h kateremu je dala soglasje agencija;
– operaterja distribucijskega sistema, ki se nanašajo na
izgradnjo novega distribucijskega sistema.
(2) Če operater sistema med sredstvi izkazuje sredstva
iz prejšnjega odstavka, pri izračunu povprečne regulativne
vrednosti sredstev iz 27. člena tega akta izloči knjigovodsko
vrednost teh sredstev.
(3) Reguliran donos na sredstva iz prvega odstavka tega
člena se določi v okviru odstopanj od regulativnega okvira za
posamezno leto regulativnega obdobja glede na učinkovitost
uporabe teh sredstev v skladu s 50.a členom tega akta.
(4) Sredstva iz prvega odstavka tega člena se za relevantno obdobje (r), ki predstavlja obdobje 25 let od leta usposobitve za uporabo posameznega sredstva iz prvega odstavka tega
člena, obravnavajo ločeno znotraj sredstev operaterja sistema.
Po preteku relevantnega obdobja (r) se sredstva iz prvega
odstavka tega člena ne obravnavajo ločeno.«.
7. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(zahteva za izdajo soglasja zaradi spremenjenih okoliščin)
(1) Če operater sistema med trajanjem regulativnega
obdobja ugotovi takšno letno spremembo v obsegu uporabe
sistema glede na v zahtevi, h kateri je dala soglasje agencija za
to regulativno obdobje, načrtovano uporabo sistema, ki ima za
posledico več kot 25-odstotno povišanje omrežnin za prenosni
sistem ali omrežnin za distribucijski sistem glede na načrtovane
omrežnine za prenosni sistem ali omrežnine za distribucijski
sistem posameznega leta regulativnega obdobja in to povišanje
omrežnin presega načrtovani primanjkljaj omrežnin v zahtevi,
h kateri je dala soglasje agencija za to regulativno obdobje na
podlagi 5. člena tega akta, lahko za ta presežni znesek vloži
novo zahtevo za izdajo soglasja agencije zaradi spremenjenih
okoliščin med trajanjem tega regulativnega obdobja.
(2) Če operater sistema med trajanjem regulativnega
obdobja ugotovi takšno letno spremembo v obsegu uporabe
sistema glede na v zahtevi, h kateri je dala soglasja agencija za
to regulativno obdobje, načrtovano uporabo sistema, ki ima za
posledico več kot 25-odstotno znižanje omrežnin za prenosni
sistem ali omrežnin za distribucijski sistem glede na načrtovane
omrežnine za prenosni sistem ali omrežnine za distribucijski
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sistem posameznega leta regulativnega obdobja in to znižanje
omrežnin skupaj z načrtovanim primanjkljajem omrežnin iz
zahteve, h kateri je dala soglasje agencija za to regulativno
obdobje, presega dovoljen načrtovani primankljaj omrežnin iz
5. člena tega akta, lahko za ta presežni znesek vloži novo zahtevo za izdajo soglasja agencije zaradi spremenjenih okoliščin
med trajanjem tega regulativnega obdobja.
(3) Če operater sistema ugotovi, da se je v posameznem
letu regulativnega obdobja spremenil obseg uporabe sistema,
določen v prvem in prejšnjem odstavku tega člena, ali so nastopile druge nepričakovane okoliščine, v regulativnem okviru za
preostala leta regulativnega obdobja spremeni načrtovane regulirane prihodke v delu, ki se nanaša na načrtovane prihodke
iz prenosa oziroma distribucije. Načrtovane regulirane prihodke
spremeni tako, da na podlagi spremenjenega načrtovanega količinskega obsega uporabe sistema, ki upošteva spremenjene
okoliščine in načrtovan primankljaj omrežnin, spremeni tarifne
postavke za omrežnino za prenosni ali distribucijski sistem v
skladu z metodologijo za obračunavanje omrežnine tako, da so
do konca regulativnega obdobja načrtovane omrežnine skupaj
z realiziranimi omrežninami od začetka regulativnega obdobja
do uvedbe spremembe tarifnih postavk enake načrtovanim
omrežninam iz zahteve za to regulativno obdobje. S tem operater sistema zagotovi izravnavo v skladu s petim odstavkom
7. člena tega akta.
(4) Operater sistema mora novi zahtevi za izdajo soglasja
agencije iz prejšnjega odstavka priložiti tudi dokazila o nepričakovani spremembi v obsegu uporabe sistema ali drugih
nepričakovanih okoliščinah.«.
8. člen
V 50. členu se v prvem odstavku v točki f):
– za besedilom, »izračunana v skladu s« doda besedilo
»26.a in«;
– na koncu prve alineje pred podpičjem doda besedilo »in
zmanjšano za vrednost sredstev iz prvega odstavka 26.a člena
tega akta«;
– na koncu tretje alineje pred podpičjem doda besedilo »in
zmanjšano za vrednost sredstev iz prvega odstavka 26.a člena
tega akta«.
Za točko f) se doda nova točka g), ki se glasi:
»g) reguliran donos na sredstva iz prvega odstavka
26.a člena tega akta, ki se izračuna v skladu s 50.a členom
tega akta, kot priznan;«.
Dosedanji točki g) in h) postaneta točki h) in i).
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Načrtovani nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja iz točk a) in b) prvega odstavka tega člena se pri določitvi
odstopanj od regulativnega okvira najprej preračunajo tako, da
se ne glede na drugi stavek prvega odstavka 16. člena tega
akta preračuna povprečna vrednost tistih priznanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja (NNSDV), ki so
bili v preteklih dveh regulativnih obdobjih priznani operaterju
sistema pri določitvi odstopanj od regulativnega okvira v zvezi z
zakonom ali drugimi predpisi določenimi novimi nalogami operaterja sistema. Povprečna vrednost se izračuna kot povprečna
vrednost pri odstopanju od regulativnega okvira priznanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja (NNSDV) za
posamezno nalogo v obdobju let t-6, t-5, t-4, t-3, t-2 in t-1 pred
začetkom tega regulativnega obdobja (ROT), in sicer glede na
število let, v katerih so bili ti stroški priznani operaterju sistema
pri odstopanju od regulativnega okvira.«.
9. člen
Za 50. členom se doda nov 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen
(priznani reguliran donos glede na učinkovitost sredstev)
(1) Priznan reguliran donos na sredstva iz prvega odstavka 26.a člena tega akta za posamezno leto regulativnega
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obdobja (t) predstavlja seštevek priznanih reguliranih donosov
posameznih sredstev iz prvega odstavka 26.a člena tega akta
operaterja sistema za posamezno leto regulativnega obdobja
(t) (RDSSr(t)).
(2) Priznan reguliran donos na posamezno sredstvo iz
prvega odstavka 26.a člena tega akta se za relevantno obdobje (r), ki predstavlja obdobje 25 let od leta usposobitve za
uporabo posameznega sredstva iz prvega odstavka 26.a člena
tega akta, izračuna pri ugotavljanju odstopanj od regulativnega
okvira za posamezno leto regulativnega obdobja (t) na način,
kot je določen v tem členu.
(3) Priznan reguliran donos na posamezno sredstvo iz
prvega odstavka 26.a člena tega akta za posamezno leto
regulativnega obdobja (t) (RDSSr(t)) se določi glede na učinkovito uporabo teh sredstev tako, da se skladno s tem členom
spremlja osnova za priznavanje reguliranega donosa na posamezno sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega akta za posamezno leto regulativnega obdobja (t) (OPSr(t)) in upoštevajo
kriteriji, ki so določeni v desetem odstavku tega člena.
(4) Osnova za priznavanje reguliranega donosa na posamezno sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega akta za
posamezno leto regulativnega obdobja se določi na naslednji
način:

kjer oznake pomenijo:
OPSr(t)
osnova za priznavanje reguliranega donosa
na posamezno sredstvo iz prvega odstavka
26.a člena tega akta za posamezno leto regulativnega obdobja (t), v eurih;
skupni prihodki posameznega sredstva iz prvega odstavka 26.a člena tega akta v relevantnem
obdobju (r) od leta usposobitve za uporabo
posameznega sredstva iz prvega odstavka
26.a člena tega akta (t0) do vključno leta regulativnega obdobja (t), v eurih;
skupni stroški posameznega sredstva iz prvega
odstavka 26.a člena tega akta v relevantnem
obdobju (r) od leta usposobitve za uporabo
posameznega sredstva iz prvega odstavka
26.a člena tega akta (t0) do vključno leta regulativnega obdobja (t), v eurih;
skupna osnova za priznavanje reguliranega donosa na posamezno sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega akta v relevantnem obdobju
(r) od leta usposobitve za uporabo posameznega sredstva iz prvega odstavka 26.a člena tega
akta (t0) do vključno preteklega leta regulativnega obdobja (t-1), v eurih;
r
relevantno obdobje;
t0
leto usposobitve za uporabo posameznega
sredstva iz prvega odstavka 26.a člena tega
akta;
t
leto regulativnega obdobja.
(5) Skupni prihodki posameznega sredstva iz prvega
odstavka 26.a člena tega akta v relevantnem obdobju (r) od
leta usposobitve za uporabo posameznega sredstva iz prvega
odstavka 26.a člena tega akta (t0) do vključno leta regulativnega obdobja (t) (
) predstavljajo seštevek omrežnin
operaterja sistema, obračunanih v povezavi s posameznim
sredstvom iz prvega odstavka 26.a člena tega akta v tem
obdobju v skladu z aktom, ki ureja obračunavanje omrežnine
za to obdobje.
(6) Skupni strošek posameznega sredstva iz prvega odstavka 26.a člena tega akta v relevantnem obdobju (r) od
leta usposobitve za uporabo posameznega sredstva iz prvega
odstavka 26.a člena tega akta do vključno leta regulativnega
obdobja (t) (
) predstavlja seštevek stroška amortizacije (
) in seštevek stroška delovanja in vzdrževa-
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nja (
) za posamezno sredstvo iz prvega odstavka
26.a člena tega akta za to obdobje, ki se izračunata v skladu s
sedmim in osmim odstavkom tega člena.
(7) Seštevek stroška amortizacije (
) posameznega sredstva iz prvega odstavka 26.a člena tega akta se za
potrebe izračuna osnove za priznavanje reguliranega donosa
na posamezno sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega
akta za posamezno leto regulativnega obdobja (t) (OPSr(t))
znotraj relevantnega obdobja (r) določi v skladu z določbami
od 21. do 24. člena tega akta.
(8) Seštevek stroška delovanja in vzdrževanja
(
) posameznega sredstva iz prvega odstavka
26.a člena tega akta se znotraj relevantnega obdobja (r) za
potrebe izračuna osnove za priznavanje reguliranega donosa
na posamezno sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega
akta za posamezno leto regulativnega obdobja (t) (OPSr(t))
določi v višini:
– 0,4 % nabavne vrednosti posameznega sredstva iz
prvega odstavka 26.a člena tega akta operaterja prenosnega
sistema oziroma
– 4,0 % nabavne vrednosti posameznega sredstva iz
prvega odstavka 26.a člena tega akta operaterja distribucijskega sistema.
(9) Skupna osnova za priznavanje reguliranega donosa
na posamezno sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega
akta v relevantnem obdobju (r) od leta usposobitve za uporabo
posameznega sredstva iz prvega odstavka 26.a člena tega
akta (t0) do vključno preteklega leta regulativnega obdobja (t-1)
se določi na naslednji način:

kjer oznake pomenijo:
skupna osnova za priznavanje reguliranega donosa na posamezno sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega akta v relevantnem obdobju
(r) od leta usposobitve za uporabo posameznega sredstva iz prvega odstavka 26.a člena tega
akta (t0) do vključno preteklega leta regulativnega obdobja (t-1), v eurih;
skupni prihodki posameznega sredstva iz prvega odstavka 26.a člena tega akta v relevantnem
obdobju (r) od leta usposobitve za uporabo
posameznega sredstva iz prvega odstavka
26.a člena tega akta (t0) do vključno preteklega
leta regulativnega obdobja (t-1), v eurih;
skupni stroški posameznega sredstva iz prvega
odstavka 26.a člena tega akta v relevantnem
obdobju (r) od leta usposobitve za uporabo
posameznega sredstva iz prvega odstavka
26.a člena tega akta (t0) do vključno preteklega
leta regulativnega obdobja (t-1), v eurih;
r
relevantno obdobje;
t0
leto usposobitve za uporabo posameznega
sredstva iz prvega odstavka 26.a člena tega
akta;
t-1
preteklo leto regulativnega obdobja;
in kjer se pri določitvi skupne osnove za priznavanje reguliranega donosa na posamezno sredstvo iz prvega odstavka
26.a člena tega akta v relevantnem obdobju (r) od leta usposobitve za uporabo posameznega sredstva iz prvega odstavka
26.a člena tega akta do vključno preteklega leta regulativnega
obdobja (t-1) (
) za prvo leto relevantnega obdobja (t0) kot podatek za predhodno leto za to postavko upošteva
vrednost nič eurov.
(10) Reguliran donos na posamezno sredstvo iz prvega
odstavka 26.a člena tega akta za posamezno leto regulativnega obdobja (t) se določi kot priznan (RDSSr(t)) ob upoštevanju
naslednjih kriterijev:
– če je osnova za priznavanje reguliranega donosa na
posamezno sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega akta
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za leto regulativnega obdobja (t) (OPSr(t)) negativna oziroma
enaka nič, je priznani reguliran donos na posamezno sredstvo
iz prvega odstavka 26.a člena tega akta za to leto regulativnega
obdobja (t) (RDSSr(t)) enak nič eurov;
– če je osnova za priznavanje reguliranega donosa na posamezno sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega akta za
leto regulativnega obdobja (t) (OPSr(t)) večja od nič in hkrati večja od skupaj priznanega reguliranega donosa na posamezno
sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega akta za relevantno
obdobje (r) od leta usposobitve za uporabo posameznega sredstva iz prvega odstavka 26.a člena tega akta (t0) do vključno
preteklega leta regulativnega obdobja (t-1) (
)
ter je hkrati seštevek osnove za priznavanje reguliranega donosa na posamezno sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena
tega akta za leto regulativnega obdobja (t) (OPSr(t)) in skupaj
priznani reguliran donos na posamezno sredstvo iz prvega
odstavka 26.a člena tega akta za relevantno obdobje (r) od
leta usposobitve za uporabo posameznega sredstva iz prvega
odstavka 26.a člena tega akta (t0) do vključno preteklega leta
regulativnega obdobja (t-1) (
) manjši od skupaj
izračunanega reguliranega donosa na posamezno sredstvo iz
prvega odstavka 26.a člena tega akta za relevantno obdobje
(r) od leta usposobitve za uporabo posameznega sredstva iz
prvega odstavka 26.a člena tega akta (t0) do vključno leta regulativnega obdobja (t) na podlagi določb od 25. do 31. člena
tega akta (
), je operaterju sistema za to leto regulativnega obdobja (t) priznan regulirani donos na posamezno
sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega akta (RDSSr(t)) v
višini osnove za priznavanje reguliranega donosa na posamezno sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega akta za leto
regulativnega obdobja (t) (OPSr(t));
– če je osnova za priznavanje reguliranega donosa na posamezno sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega akta za
leto regulativnega obdobja (t) (OPSr(t)) večja od nič in hkrati večja od skupaj priznanega reguliranega donosa na posamezno
sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega akta za relevantno
obdobje (r) od leta usposobitve za uporabo posameznega sredstva iz prvega odstavka 26.a člena tega akta (t0) do vključno
preteklega leta regulativnega obdobja (t-1) (
)
ter je hkrati seštevek osnove za priznavanje reguliranega donosa na posamezno sredstvo iz prvega odstavka 26.a člena tega
akta za leto regulativnega obdobja (t) (OPSr(t)) in skupaj priznani
reguliran donos na posamezno sredstvo iz prvega odstavka
26.a člena tega akta za relevantno obdobje (r) od leta usposobitve za uporabo posameznega sredstva iz prvega odstavka
26.a člena tega akta (t0) do vključno preteklega leta regulativnega obdobja (t-1) (
) enak ali večji od skupaj
izračunanega reguliranega donosa na posamezno sredstvo iz
prvega odstavka 26.a člena tega akta za relevantno obdobje
(r) od leta usposobitve za uporabo posameznega sredstva iz
prvega odstavka 26.a člena tega akta (t0) do vključno leta regulativnega obdobja (t) na podlagi določb od 25. do 31. člena tega
akta (
), je operaterju sistema za to leto regulativnega obdobja (t) priznan regulirani donos na posamezno sredstvo
iz prvega odstavka 26.a člena tega akta (RDSSr(t)) tako, da
skupno priznani regulirani donos na posamezno sredstvo iz
prvega odstavka 26.a člena tega akta za relevantno obdobje (r)
(
) ne presega skupno izračunanega reguliranega
donosa za relevantno obdobje (r) na podlagi določb od 25. do
31. člena tega akta (
).«.
10. člen
V 52. členu se v drugem odstavku besedilo »0,5 odstotka« nadomesti z besedilom »6 odstotkov«.
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11. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 1
sestavni del tega akta.
12. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 2
sestavni del tega akta.
13. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 3
sestavni del tega akta.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(regulativno obdobje od 1. januarja 2022
do 31. decembra 2024)
(1) Ne glede na drugi odstavek 20. člena akta agencija
za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra
2024 najkasneje v roku 15 dni od začetka veljavnosti tega akta
z odločbo določi faktor učinkovitosti za posamezno leto regulativnega obdobja (Ut) operaterja prenosnega sistema.
(2) Ne glede na četrti in šesti odstavek 20. člena akta se
pri določitvi faktorja učinkovitosti za regulativno obdobje od
1. januarja 2022 do 31. decembra 2024 upošteva le načrtovana
splošna učinkovitost gospodarstva (USplt).
(3) Ne glede na prvi odstavek 41. člena akta mora operater prenosnega sistema za regulativno obdobje od 1. januarja
2022 do 31. decembra 2024 vložiti zahtevo za izdajo soglasja
agencije najkasneje do 30. aprila 2021.
(4) Ne glede na tretji odstavek 41. člena akta agencija
za operaterja prenosnega sistema za regulativno obdobje od
1. januarja 2022 do 31. decembra 2024 pripravi obrazce v
elektronski obliki najkasneje v 15 dneh od dneva uveljavitve
tega akta.
15. člen
(ločeno spremljanje sredstev)
(1) Kot sredstva iz prve alineje prvega odstavka novega
26.a člena akta se štejejo tiste naložbe operaterja prenosnega sistema, ki bodo usposobljene za uporabo od 1. januarja
2022.
(2) Kot sredstva iz druge alineje prvega odstavka novega
26.a člena akta se štejejo tiste naložbe operaterja distribucijskega sistema, ki bodo usposobljene za uporabo od 1. januarja
2022.
16. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja za določitev regulativnih okvirov in ugotavljanje odstopanj od regulativnih okvirov za
regulativna obdobja, ki se začnejo od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 211-1/2021-18/435
Maribor, dne 18. marca 2021
EVA 2021-2430-0026
Predsednica sveta
Agencije za energijo
dr. Romana Jordan
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Priloga 1:
»PRILOGA 2:
(TPSK)

Tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo

1. Za regulativno obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021
oziroma za regulativni obdobji od 1. januarja 2019 do 31. decembra
2019 in od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021
Operater sistema v zahtevi za izdajo soglasja agencije upošteva pri izračunu
reguliranega donosa na sredstva tehtani povprečni strošek kapitala največ v višini
5,26 odstotka. Pri izračunu navedene vrednosti so upoštevani razmerje med
lastniškim in dolžniškim kapitalom v višini 60-odstotnega deleža lastniškega
kapitala (DLK) in 40-odstotnega deleža dolžniškega kapitala (DDK), efektivna
davčna stopnja (EDS) v višini desetih odstotkov, strošek lastniškega kapitala (SLK)
v višini 5,68 odstotka in strošek dolžniškega kapitala (SDK) v višini 3,68 odstotka.
Tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo je določen na podlagi študije
»Izračun WACC z uporabo »modela premije za tveganje« za potrebe določitve
reguliranega donosa operaterjev prenosnih in distribucijskih sistemov električne
energije in zemeljskega plina v obdobju 2019 – 2021«, ki jo je izvedla Univerza
na Primorskem v januarju 2018.
2. Za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024
Operater sistema v zahtevi za izdajo soglasja agencije upošteva pri izračunu
reguliranega donosa na sredstva tehtani povprečni strošek kapitala največ v višini
5,15 odstotka. Pri izračunu navedene vrednosti so upoštevani razmerje med
lastniškim in dolžniškim kapitalom v višini 60-odstotnega deleža lastniškega
kapitala (DLK) in 40-odstotnega deleža dolžniškega kapitala (DDK), efektivna
davčna stopnja (EDS) v višini desetih odstotkov, strošek lastniškega kapitala (SLK)
v višini 5,95 odstotka in strošek dolžniškega kapitala (SDK) v višini 2,95 odstotka.
Tehtani povprečni strošek kapitala pred obdavčitvijo je določen na podlagi študije
»Izračun WACC z uporabo »modela premije za tveganje« za potrebe določitve
reguliranega donosa operaterjev prenosnih in distribucijskih sistemov električne
energije in zemeljskega plina v obdobju po 1. 1. 2022«, ki jo je izvedla Univerza
na Primorskem v oktobru 2020.«.
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Priloga 2:
»PRILOGA 3:

Priznana letna obrestna mera

1. Za regulativno obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021
oziroma za regulativni obdobji od 1. januarja 2019 do 31. decembra
2019 in od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021
Za obrestovanje presežka ali primanjkljaja omrežnin posameznega leta
regulativnega obdobja se upošteva letna obrestna mera v višini dveh odstotkov.
2. Za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024
Za obrestovanje presežka ali primanjkljaja omrežnin posameznega leta
regulativnega obdobja se upošteva letna obrestna mera v višini 1,44 odstotkov.«.
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Priloga 3:
»PRILOGA 4:

Minimalni standardi kakovosti storitev

1. Za regulativno obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2021
oziroma za regulativni obdobji od 1. januarja 2019 do 31. decembra
2019 in od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021
Tabela 1: Sistemski standardi komercialne kakovosti storitev
Referenčna vrednost
Zap.
štev.

Sistemski standardi komercialne
kakovosti storitev

Vrednost
[delovnih
dni]

Delež zahtev
[%]

1

Povprečni čas, potreben za izdajo soglasja
za priključitev na distribucijski sistem

20

95

2

Povprečni čas, potreben za izdajo soglasja
za priključitev na prenosni sistem

40

80

3

Povprečni čas, potreben
pogodbe o priključitvi

10

95

4

Povprečni čas, potreben za izvedbo
priključka na distribucijski sistem

30

95

za

pripravo

Tabela 2: Zajamčeni standardi komercialne kakovosti storitev
Zap.
štev.

Zajamčeni standardi komercialne kakovosti storitev

Vrednost
[delovnih
dni]

1

Čas, potreben za izdajo predračuna za izvedbo priključka
oziroma priključitve

10

2

Čas, potreben za prvo aktivacijo odjemnega mesta,
merjeno od dneva ko je bila operaterju sistema predložena
zahteva in vsa predpisana dokumentacija, ki izkazuje
ustreznost izvedenih del, vgrajenih materialov in naprav

10

3

Čas, potreben za ponovno aktivacijo odjemnega mesta, ki
je bilo odklopljeno zaradi neplačila uporabnika, merjeno
od dneva odprave razloga za odklop s strani uporabnika

3

4

Čas, potreben za odpravo okvare merilne naprave

8

5

Čas, potreben za obravnavo pritožbe ali reklamacije in
posredovanje s tem povezanih informacij uporabniku

8

6

Čas, potreben za posredovanje informacij

8
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2. Za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024
Tabela 1: Sistemski standardi komercialne kakovosti storitev
Referenčna vrednost
Zap.
štev.

Sistemski standardi komercialne
kakovosti storitev

Vrednost
[delovnih
dni]

Delež zahtev
[%]

1

Povprečni čas, potreben za izdajo soglasja
za priključitev na distribucijski sistem

20

95

2

Povprečni čas, potreben za izdajo soglasja
za priključitev na prenosni sistem

40

80

3

Povprečni čas, potreben
pogodbe o priključitvi

10

95

4

Povprečni čas, potreben za izvedbo
priključka na distribucijski sistem

30

95

60

95

5

za

pripravo

Povprečni čas, potreben za izvedbo
priključitve na distribucijski sistem

Tabela 2: Zajamčeni standardi komercialne kakovosti storitev
Zap.
štev.

Zajamčeni standardi komercialne kakovosti storitev

Vrednost
[delovnih
dni]

1

Čas, potreben za izdajo predračuna za izvedbo priključka
oziroma priključitve

10

2

Čas, potreben za prvo aktivacijo odjemnega mesta,
merjeno od dneva ko je bila operaterju sistema predložena
zahteva in vsa predpisana dokumentacija, ki izkazuje
ustreznost izvedenih del, vgrajenih materialov in naprav

10

3

Čas, potreben za ponovno aktivacijo odjemnega mesta, ki
je bilo odklopljeno zaradi neplačila uporabnika, merjeno
od dneva odprave razloga za odklop s strani uporabnika

3

4

Čas, potreben za odpravo okvare merilne naprave

8

5

Čas, potreben za obravnavo pritožbe ali reklamacije in
posredovanje s tem povezanih informacij uporabniku

8

6

Čas, potreben za posredovanje informacij

8
«.
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Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
februar 2021

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, februar 2021
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu februarja 2021 v primerjavi
z januarjem 2021 je bil 0,007.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca februarja
2021 je bil 0,011.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca februarja 2021 je bil 0,006.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu februarja 2021 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,017.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2021 v primerjavi z januarjem 2021 je bil 0,003.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do februarja 2021 je bil –0,001.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do februarja 2021 je bil –0,001.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja
2021 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,010.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do februarja 2021 v primerjavi s povprečjem
leta 2020 je bil –0,008.
Št. 9621-64/2021/5
Ljubljana, dne 19. marca 2021
EVA 2021-1522-0008
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada Republike Slovenije

OBČINE
NOVA GORICA
963.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
na območju Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in
18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
11. marca 2021 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo na območju
Mestne občine Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
območju celotne Mestne občine Nova Gorica.
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(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na
enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka.
(5) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot
izrazi, ki jih določajo veljavni predpisi, ki urejajo program opremljanja stavbnih zemljišč ter podlage za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo.
2. člen
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na
območju Mestne občine Nova Gorica se odmerja za naslednjo
komunalno opremo:
– prometno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– vodovodno omrežje,
– omrežje javnih površin,
– omrežje javne službe ravnanja z odpadki.
3. člen
(1) Elaborat za pripravo odloka vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del programa opremljanja predstavljajo naslednji grafični prikazi:
– Karta 1: Prometno omrežje – pregledna karta oskrbnega
območja, M 1:25.000,
– Karta 2: Kanalizacijsko omrežje – pregledna karta
oskrbnega območja, M 1:25.000,
– Karta 3: Vodovodno omrežje – pregledna karta oskrbnega območja, M 1:25.000,
– Karta 4: Omrežje javnih površin – pregledna karta
oskrbnega območja, M 1:25.000,
– Karta 5: Omrežje javne službe ravnanja z odpadki –
pregledna karta oskrbnega območja, M 1:25.000.
(3) Tekstualni in grafični del elaborata za pripravo odloka
sta priloga tega odloka ter sta vsebovana v izvornem dokumentu elaborata za pripravo odloka ter objavljena na spletni strani
Mestne občine Nova Gorica in v prostorsko informacijskem
sistemu.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(1) Ob odmeri komunalnega prispevka zaradi:
– izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča
in, če ne obstajajo natančnejši podatki, tudi v primeru:
– legalizacije objekta in
– priključevanja na obstoječo komunalno opremo obstoječim stavbam, ki ni izboljšanje opremljenosti,
se površina gradbene parcele oziroma površina parcele objekta
določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in faktorja
površine (Fp), ki znaša štiri (4).
(2) Če zavezanec dokaže, da je površina zemljišč, ki
tvorijo parcelo objekta, manjša od površine, pridobljene na
podlagi določb prvega odstavka tega člena, se upošteva manjša površina.
(3) Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe oziroma njen
ekvivalent površine gradbeno-inženirskega objekta oziroma
njen ekvivalent površine drugega gradbenega posega se do-
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loči kot njena neto tlorisna površina oziroma njen ekvivalent,
pridobljena iz uradnih evidenc, ki se pomnoži s faktorjem 1,2.
(4) Če zavezanec dokaže, da je bruto tlorisna površina
stavbe oziroma njen ekvivalent v primeru gradbeno-inženirskega objekta oziroma drugega gradbenega posega manjša od
površine, pridobljene na podlagi tretjega odstavka tega člena,
se upošteva manjša površina.
5. člen
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto) je na celotnem območju
opremljanja enako in znaša Dpo = 0,4 ter Dto = 0,6.
6. člen
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za stavbe za:
CC-SI klasifikacija
Fn
enostanovanjske stavbe (CC-SI: 111)
dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 112)
gostinske stavbe (CC-SI: 121)
0,7
industrijske stavbe (CC-SI: 1251)
stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126)
nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271)
tri in večstanovanjske stavbe (CC-SI: 1122)
poslovne in upravne stavbe (CC-SI: 122)
trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
(CC-SI: 123)
1,3
stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
(CC-SI: 124)
druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (CC-SI: 1274)
Vse preostale vrste stavb
1,0
(2) Faktor namembnosti objekta (Fn) za gradbeno inženirske objekte znaša 0,5.
(3) Faktor namembnosti objekta (Fn) za druge gradbene
posege znaša 0,5.
(4) Faktor namembnosti objekta se določi glede na pretežni namen uporabe objekta.
7. člen
Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša za:
– prometno omrežje 63 %,
– kanalizacijsko omrežje 36 %,
– vodovodno omrežje 48 %,
– omrežje javnih površin 64 %,
– omrežje javne službe ravnanja z odpadki 82 %.
8. člen
Stroški obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta obstoječe komunalne opreme
prometno omrežje
kanalizacijsko omrežje
vodovodno omrežje
omrežje javnih površin
omrežje javne službe ravnanja z odpadki

SO [EUR]
199.096.354
70.603.943
69.618.736
18.340.958
12.822.544

9. člen
Stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, preračunani na m2 površine gradbene parcele in m2 bruto tlorisne površine objekta, znašajo:
Vrsta obstoječe komunalne
opreme
prometno omrežje
vodovodno omrežje
kanalizacijsko omrežje
omrežje javnih površin
omrežje javne službe ravnanja
z odpadki

Cpo
[EUR/m2]
18,18
7,07
12,86
5,99

Cto
[EUR/m2]
39,09
15,95
22,07
7,59

1,17

2,52
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III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme se za stavbe izračuna na naslednji način:
KPobstoječa (i) = ((AGP・Cpo(i)・Dpo) + (ASTAVBA・Cto(i)・Dto
・Fn))・psz(i)
KPobstoječa = Σ KP obstoječa(i)
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme se za gradbeno-inženirske objekte obračuna na naslednji način:
KPobstoječa (i) = AGIO・Cto(i)・Dto・Fn・psz(i)
KPobstoječa = Σ KP obstoječa(i)
(3) Zgornje oznake pomenijo:
– KPobstoječa (i): znesek dela komunalnega prispevka za
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– AGIO: površina gradbeno-inženirskega objekta,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne
opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne
opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen
uporabe,
– psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto
obstoječe komunalne opreme ( %),
– i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(4) Površina gradbene parcele in bruto tlorisne površine
stavbe se pridobi iz dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja oziroma ob upoštevanju določb 4. člena tega odloka.
(5) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se
uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in drugega
odstavka tega člena.
(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti
ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata
višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred
spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu
se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko
med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek
za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
11. člen
(1) Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno
priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni
že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na
naslednji način:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
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opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
(2) Če investitor in Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: občina) skleneta pogodbo o opremljanju za gradnjo
komunalne opreme, ki ni predvidena v programu opremljanja,
se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi ob smiselni uporabi
prejšnjega odstavka.

(7) Skupni delež oprostitve komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za gradnje iz petega in šestega
odstavka tega člena se določi kot delež uporabnih površin za
namene iz petega in šestega odstavka tega člena glede na
skupno uporabno površino objekta.
(8) Če se ugotovi, da gradnja iz petega odstavka tega
člena ni bila realizirana, se zavezancu izda odločba, s katero
se oprostitev prekliče in za takšno gradnjo odmeri komunalni
prispevek skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Komunalni prispevek se odmeri na podlagi predpisov, ki
urejajo komunalni prispevek in na podlagi tega odloka.

16. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, ki so bili
pričeti na podlagi Odloka o programu opremljanja zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 5/14 in 191/20) se dokončajo po dosedanjih predpisih.

13. člen
(1) Komunalni prispevek se odmeri z odločbo:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja,
katero je vložil zavezanec, popolna,
– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega
odstavka tega člena je 15 dni po prejemu popolne vloge. O
izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(3) Komunalni prispevek se odmeri za komunalno opremo, na katero se zavezanec priključi oziroma mu je omogočena
njena uporaba.
(4) Rok za plačilo odločbe je 15 dni od pravnomočnosti
odločbe.
14. člen
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču,
se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se
natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
programu opremljanja zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 5/14 in 191/20), uporablja pa se še v primerih iz
prejšnjega člena tega odloka.
18. člen
Tekstualni in grafični del elaborata za pripravo odloka
sta priloga tega odloka ter se objavita na spletni strani Mestne
občine Nova Gorica in v prostorsko informacijskem sistemu.
19. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2020-27
Nova Gorica, dne 11. marca 2021
Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

V. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za
svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki
nima samostojnih priključkov na komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno
opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov.
(3) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno
opremo se ne plača za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo
samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo
kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega
objekta.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne
nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko
lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev
na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli
ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.
(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj, kakor jih določajo
predpisi s stanovanjskega področja.
(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se oprosti za gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v
javnem interesu, katerih investitor je občina in so namenjene
za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo,
muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in
šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije
vrst objektov.

964.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne
občine Nova Gorica

Na podlagi prvega odstavka 158. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 –
ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US,
87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20
– ZFRO), 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE) ter 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12,
18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
seji dne 11. marca 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
Mestne občine Nova Gorica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 21/01 in Uradni list
RS, št. 114/05, 78/09, 80/11 in 29/16; v nadaljevanju: odlok)
se v 3. členu v prvem odstavku za besedo »Kardelja« črta
okrajšava »št.«.
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2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku za besedo »Gorica« črta
vejica.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Skrajšana označba imena je: SS MONG.«.
3. člen
V 6. členu se v drugem odstavku za besedo »Kardelja«
črta okrajšava »št.«.
4. člen
V 8. členu se za besedilom »stanovanjskih hiš ter« doda
besedilo »z drugimi finančnimi spodbudami in«.
5. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica gospodari, upravlja in razpolaga s stanovanji in stanovanjskimi hišami
ter drugim stanovanjskim premoženjem, ki ga ustanovitelj s tem
odlokom prenaša kot namensko premoženje na stanovanjski
sklad, z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju. Sklad skrbi za doseganje namena iz prejšnjega
člena tako, da opravlja predvsem naslednje dejavnosti:
– gospodari s stanovanji in stanovanjskimi hišami (namensko stanovanjsko premoženje);
– kontinuirano zagotavlja sredstva za izgradnjo ali nakup
stanovanj in stanovanjskih hiš (večanje namenskega stanovanjskega premoženja);
– gospodari in razpolaga z nepozidanimi stavbnimi zemljišči, ki jih sklad pridobi za stanovanjsko gradnjo oziroma
jih ustanovitelj s pogodbo prenese na sklad zaradi izvajanja
občinskega stanovanjskega programa;
– izvaja vse postopke za dodelitve v najem in zamenjave
stanovanj;
– določa in spremlja višino najemnin za vsa stanovanja;
– izvaja kreditiranje občanov za reševanje stanovanjske
problematike (nakup, gradnja, prenova);
– fizičnim osebam subvencionira obrestno mero in stroške
za najem stanovanjskih kreditov pri komercialnih bankah ter
nudi druge oblike finančnih spodbud na področju reševanja
stanovanjske problematike;
– investira v gradnjo stanovanj in v opremljanje stavbnih
zemljišč za stanovanjsko gradnjo;
– kupuje ali na drug način pridobiva stanovanjske hiše,
stanovanja in stanovanjske enote, z oddajo katerih zagotavlja
predvsem neprofitna najemna stanovanja;
– gradi stanovanja za trg (tržna gradnja);
– posluje z nepremičninami;
– vodi enoten register stanovanjskega fonda Mestne občine Nova Gorica;
– opravlja naloge za pridobivanje stanovanj skladno s
stanovanjskim programom Mestne občine Nova Gorica;
– pridobiva kredite za investicije na stanovanjskem področju;
– opravlja upravne naloge s stanovanjskega področja iz
pristojnosti ustanovitelja;
– opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje
nacionalnega stanovanjskega programa.«.
6. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti javnega sklada po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
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– 35.119 Druga proizvodnja električne energije
– 64.190 Drugo denarno posredništvo;
– 64.920 Drugo kreditiranje;
– 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
– 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami;
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
– 69.103 Druge pravne dejavnosti;
– 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje;
– 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje;
– 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost;
– 81.210 Splošno čiščenje stavb;
– 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice;
– 84.110 Splošna dejavnost javne uprave;
– 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje;
– 88.990 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo
brez nastanitve.«.
7. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Javni sklad lahko v okviru dejavnosti iz prejšnjega člena
opravlja storitve za druge osebe. Prihodki od opravljanja teh
storitev so del sredstev za delo sklada.«.
8. člen
V 11. členu se v prvem odstavku besedilo »v uradnih
objavah Mestne občine Nova Gorica« nadomesti z besedilom
»v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani«.
Tretji odstavek se črta.
9. člen
V 13. členu se beseda »odstavka« nadomesti z besedo
»člena«.
10. člen
V 15. členu se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. iz prihodkov od storitev za druge osebe;«.
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
11. člen
V 21. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu, s katerim podrobneje določi način dela, sklicevanje in vodenje sej
ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem nadzornega sveta.«.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 360-01-0002/2001-18
Nova Gorica, dne 11. marca 2021
Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič
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