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VLADA
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Uredba o obnovljivih virih energije v prometu

Na podlagi devetega odstavka 59. člena Zakona o
spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS,
št. 121/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o obnovljivih virih energije v prometu
1. člen
(vsebina in področje uporabe)
Ta uredba določa deleže energije iz obnovljivih virov
energije za uporabo v prometnem sektorju in način njihovega
izračuna.
2. člen
(prenos predpisov Evropske unije)
S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije delno
prenaša Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 82).
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »biogorivo« pomeni pogonsko biogorivo in biomasno
gorivo, namenjeno uporabi v prometu;
2. »biološki odpadki« so biološki odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odpadke;
3. »biomasa« so biološko razgradljivi deli proizvodov,
odpadkov in ostankov biološkega izvora iz kmetijstva, vključno
s snovmi rastlinskega in živalskega izvora, iz gozdarstva in z
njima povezanih proizvodnih dejavnosti, vključno z ribištvom in
akvakulturo, ter biološko razgradljivi deli odpadkov, vključno z
industrijskimi in komunalnimi odpadki biološkega izvora;
4. »biomasna goriva« so plinasta in trdna goriva, proizvedena iz biomase;
5. »bioplin« so plinasta goriva, proizvedena iz biomase;
6. »dobavitelj goriva« je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki proda končnemu odjemalcu gorivo,
biogorivo, mešanico obeh vrst goriv, vodik ali električno energijo za uporabo v prometu. Za dobavitelja goriva se štejejo tudi
proizvajalec goriva, biogoriva, mešanice obeh vrst goriv, vodika
ali električne energije, njihov uvoznik iz tretjih držav ali njihov
pridobitelj v državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: EU), če ga uporabi sam kot končni odjemalec;
7. »gorivo« je tekoče ali plinasto gorivo fosilnega izvora,
namenjeno uporabi v prometnem sektorju;

8. »lesna celuloza« je material, sestavljen iz lignina, celuloze in hemiceluloze, kakor so biomasa, pridobljena iz gozdov,
gozdne energijske poljščine ter ostanki in odpadki iz gozdarstva;
9. »napredna pogonska biogoriva« so pogonska biogoriva, proizvedena iz surovin, navedenih v Delu A Priloge, ki je
sestavni del te uredbe;
10. »odpadek« je odpadek, kakor je opredeljen v zakonu,
ki ureja varstvo okolja. Za namen te uredbe ta ne vključuje snovi ali predmetov, ki so bili namerno spremenjeni ali onesnaženi,
da bi ustrezali tej opredelitvi;
11. »ostanek« je snov, ki ni eden od končnih proizvodov,
ki bi bil neposredni cilj proizvodnega postopka; ni primarni cilj
proizvodnega postopka in za proizvodnjo te snovi postopek ni
bil namerno spremenjen;
12. »pogonska biogoriva« so tekoča goriva za uporabo v
prometu, proizvedena iz biomase;
13. »poljščine, ki se uporabljajo za živila in krmo« so
poljščine z visoko vsebnostjo škroba, rastline za pridelavo
sladkorja ali oljnice, ki se pridelujejo na kmetijskih zemljiščih
kot glavne poljščine in ne vključujejo ostankov, odpadkov, lesne celuloze ali vmesnih poljščin, kot so dosevki in pokrovne
poljščine, če uporaba takih vmesnih poljščin ne ustvari potrebe
po dodatnih zemljiščih;
14. »poljščine z visoko vsebnostjo škroba« so poljščine,
večinoma žita (ne glede na to, ali se uporabi le zrnje ali pa se
uporabi celotna rastlina, kot v primeru silažne koruze), gomoljnice in korenovke (kot so krompir, topinambur, sladki krompir,
maniok in jam) ter stebelne gomoljnice (kot sta kolokazija in
malanga);
15. »reciklirana ogljična goriva« so tekoča in plinasta
goriva, ki se proizvajajo iz tokov tekočih ali trdnih odpadkov
neobnovljivega izvora, ki niso primerni za snovno predelavo
v skladu s 4. členom Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3),
zadnjič spremenjene z Direktivo (EU) 2018/851 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018,
str. 109), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2008/98/ES), ali iz
plina iz predelave odpadkov in izpušnega plina neobnovljivega
izvora, ki nastajata kot neizogibna in nenamerna posledica
proizvodnega procesa v industrijskih obratih;
16. »skladno biogorivo« je biogorivo, ki izpolnjuje trajnostna merila in merila za prihranek emisij toplogrednih plinov,
določena s predpisom, ki ureja trajnostna merila za biogoriva
in emisijo toplogrednih plinov goriv;
17. »tekoča in plinasta goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu« so tekoča ali
plinasta goriva, ki niso pogonska biogoriva ali bioplin in katerih
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energijska vsebnost izhaja iz obnovljivih virov energije, ki niso
biomasa, ter se uporabljajo v prometu.
(2) Drugi izrazi s področja energetike, ki niso opredeljeni
v tej uredbi, pomenijo enako kakor izrazi, določeni s predpisi s
področja energetike.
(3) Drugi izrazi s področja alternativnih goriv, ki niso
opredeljeni v tej uredbi, pomenijo enako kakor izrazi, določeni
s predpisi, ki urejajo alternativna goriva.
(4) Drugi izrazi s področja, ki ureja trajnostna merila za
biogoriva in emisijo toplogrednih plinov, pomenijo enako kakor
izrazi, določeni s predpisi, ki urejajo trajnostna merila za biogoriva in emisijo toplogrednih plinov.
4. člen
(obveznosti dobaviteljev goriva)
(1) Dobavitelj goriva mora pri prodaji goriv in električne
energije za uporabo v prometnem sektorju v posameznem
koledarskem letu dosegati energijski delež obnovljivih virov
energije v prometnem sektorju, pri čemer mora biti ta po posameznih letih naslednji:
1. v letu 2022 najmanj 10,1 %,
2. v letu 2023 najmanj 10,3 %,
3. v letu 2024 najmanj 10,6 %,
4. v letu 2025 najmanj 11,2 %,
5. v letu 2026 najmanj 13,8 %,
6. v letu 2027 najmanj 15,8 %,
7. v letu 2028 najmanj 18,3 %,
8. v letu 2029 najmanj 20,8 %,
9. v letu 2030 najmanj 20,8 %.
(2) Dobavitelj goriva, ki prodaja plinasto gorivo fosilnega
izvora, mora pri prodaji goriv za uporabo v prometnem sektorju
v posameznem koledarskem letu dosegati energijski delež
obnovljivih virov energije v prometnem sektorju, pri čemer
so energijski deleži bioplina v prometu po posameznih letih
naslednji:
1. v letu 2026 najmanj 2 %,
2. v letu 2027 najmanj 3 %,
3. v letu 2028 najmanj 4 %,
4. v letu 2029 najmanj 5 %,
5. v letu 2030 najmanj 6 %.

OVE – P

=
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(3) Dobavitelj pogonskih biogoriv in bioplina mora pri
prodaji goriv za uporabo v prometnem sektorju zagotoviti, da
je energijski delež naprednih pogonskih biogoriv in bioplina,
proizvedenih iz surovin iz Dela A Priloge te uredbe leta 2022
vsaj 0,2 odstotka, leta 2025 vsaj 1 odstotek in leta 2030 vsaj
3,5 odstotka.
(4) Dobavitelji goriv pri prodaji goriva za uporabo v
prometnem sektorju zagotovijo, da energijski delež pogonskih biogoriv in biomasnih goriv, porabljenih v prometnem
sektorju, če so proizvedena iz poljščin, ki se uporabljajo za
živila in krmo, v skupnem energijskem deležu obnovljivih
virov energije dobaviteljev goriv v cestnem in železniškem
prometu ne presega za več kakor eno odstotno točko deleža
teh goriv v deležu, ki je bil dosežen v letu 2020, oziroma je
največ 7 odstotkov.
5. člen
(načini za dosego energijskega deleža obnovljivih virov
energije v prometnem sektorju)
Energijski delež obnovljivih virov energije v prometnem
sektorju iz prejšnjega člena dobavitelj goriv doseže s prodajo:
1. skladnih biogoriv,
2. električne energije iz obnovljivih virov,
3. recikliranih ogljičnih goriv,
4. tekočih in plinastih goriv iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, namenjenih uporabi v prometnem sektorju, tudi ko se
uporabljajo kot vmesni proizvod pri proizvodnji konvencionalnih
goriv, ali
5. kombinacije goriv iz 1. do 4. točke tega člena.
6. člen
(izračun energijskega deleža obnovljivih virov energije
v prometnem sektorju)
(1) Energijski delež obnovljivih virov energije v prometnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: OVE-P) se izračuna kot
količnik med energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem
besedilu: OVE), porabljeno v prometnem sektorju, in energijo,
porabljeno v prometnem sektorju, po naslednji enačbi, izražen
v %:

energija iz OVE, porabljena v prometnem sektorju
energija, porabljena v prometnem sektorju

pri čemer:
– je »energija iz OVE, porabljena v prometu«, in »energija, porabljena v prometu« izražena v joulih (J) oziroma desetiškem večkratniku;
– se pri izračunu imenovalca (energijske vsebnosti goriv,
namenjenih uporabi v cestnem in železniškem prometu, ki se
dobavljajo na trg za porabo ali uporabo) upoštevajo motorni
bencin, dizelsko gorivo, zemeljski plin, pogonska biogoriva, bioplin, obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora,
namenjena uporabi v prometnem sektorju, reciklirana ogljična
goriva in električna energija, ki se dobavlja za sektor cestnega
in železniškega prometa;
– se pri izračunu števca (količine energije iz obnovljivih
virov, porabljene v prometnem sektorju za namene doseganja
energijskega deleža obnovljivih virov v prometnem sektorju)
upošteva energijska vsebnost vseh vrst energije iz obnovljivih
virov, ki se dobavlja za vse prometne sektorje, vključno z električno energijo iz obnovljivih virov, ki se dobavlja za sektorja
cestnega in železniškega prometa. Pri izračunu števca se
upoštevajo tudi tekoča in plinasta goriva iz obnovljivih virov
nebiološkega izvora, namenjena uporabi v prometu, kadar se
uporabljajo kot vmesni proizvod pri proizvodnji konvencionalnih
goriv in reciklirana ogljična goriva.

x 100,

(2) Delež pogonskih biogoriv in bioplina, proizvedenih iz
surovin iz Dela B Priloge te uredbe mora biti do leta 2030 največ 1,7 odstotka energijske vsebnosti goriv, namenjenih uporabi v prometu, ki se dobavljajo na trg za porabo ali uporabo.
Dobavitelj v primeru nerazpoložljivosti surovine na svetovnem
trgu o tem obvesti ministrstvo, pristojno za energijo.
(3) Pri izračunu števca in imenovalca se uporabijo vrednosti energijske vsebnosti goriv, namenjenih uporabi v prometnem sektorju, kakor so določene v predpisih, ki urejajo
trajnostna merila za biogoriva in emisije toplogrednih plinov
goriv. Energijska vsebnost goriv, namenjenih uporabi v prometnem sektorju, ki niso zajeta v predpisih, ki urejajo trajnostna merila za biogoriva in emisijo toplogrednih plinov goriv,
se določi na podlagi veljavnih ustreznih ESO-standardov za
določanje kurilnih vrednosti ali če teh ni na podlagi ustreznih
standardov ISO.
(4) Za namene doseganja energijskega deleža obnovljivih
virov energije v prometnem sektorju:
– se lahko šteje, da je delež pogonskih biogoriv in bioplina, proizvedenih iz surovin iz Priloge te uredbe, 2-kratnik
njihove energijske vsebnosti;
– se šteje, da je delež električne energije iz obnovljivih
virov 4-kratnik njene energijske vsebnosti, kadar se dobavlja
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za cestna vozila ter se lahko šteje, da je 1,5-kratnik njene
energijske vsebnosti, kadar se dobavlja za železniški promet;
– z izjemo goriv, proizvedenih iz poljščin, ki se uporabljajo
za živila in krmo, se za prispevek goriv, ki se dobavljajo v letalskem in pomorskem sektorju, šteje, da je 1,2-kratnik njihove
energijske vsebnosti.
(5) Pri izračunu električne energije iz obnovljivih virov,
ki se dobavlja za cestna in železniška vozila, se za namene izračuna energijskega deleža obnovljivih virov energije v
prometnem sektorju upošteva dveletno obdobje deleža OVE
na nacionalnem nivoju pred letom, v katerem je bila elektrika dobavljena na območju Republike Slovenije. Za električno
energijo, pridobljeno z neposredno povezavo s proizvodno
napravo, ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov in
jo dobavlja cestnim vozilom, se pri izračunu deleža električne
energije za izračun energijskega deleža obnovljivih virov energije v prometnem sektorju v celoti šteje, da gre za električno
energijo iz obnovljivih virov energije.
(6) Za električno energijo, ki je bila vzeta iz omrežja in
porabljena v prometnem sektorju, se šteje, da je v celoti iz obnovljivih virov, če je proizvedena izključno iz obnovljivih virov ter
so predloženi dokazi, da je proizvedena izključno iz obnovljivih
virov, in dokazi o morebitnih drugih ustreznih merilih, s čimer
se zagotovi, da se ta električna energija zavede samo enkrat
in samo v prometnem sektorju.
(7) Kadar se električna energija neposredno ali prek proizvodnje vmesnih proizvodov uporablja za proizvodnjo tekočih in plinastih goriv iz obnovljivih virov nebiološkega izvora,
namenjenih uporabi v prometu, se za določitev energijskega
deleža iz obnovljivih virov energije v prometnem sektorju uporabi povprečni delež električne energije iz obnovljivih virov na
državni ravni, kakor je bil izračunan dve leti pred zadevnim
letom. Vendar se lahko električna energija, pridobljena z neposredno povezavo s proizvodno napravo za proizvodnjo električne energije, v celoti šteje za električno energijo iz obnovljivih
virov, kadar se uporabi za proizvodnjo tekočih in plinastih goriv
iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, namenjenih uporabi v
prometu, če proizvodna naprava:
– začne obratovati hkrati s proizvodno napravo za
proizvodnjo tekočih in plinastih goriv iz obnovljivih virov
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nebiološkega izvora, namenjenih uporabi v prometu, ali pozneje in
– ni priključena na omrežje ali pa je priključena na omrežje, vendar se lahko dokaže, da se je ta električna energija
dobavila brez odvzema električne energije iz omrežja.
7. člen
(poročanje o izpolnjevanju obveznosti distributerjev
in preverjanje tega izpolnjevanja)
(1) Distributer goriv poroča ministrstvu, pristojnemu za
energijo, v skladu s predpisom, ki ureja vrste in način sporočanja podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti
in drugi zavezanci.
(2) Ministrstvo, pristojno za energijo, na podlagi poročila
distributerja goriv iz prejšnjega odstavka preverja izpolnjevanje
obveznosti distributerjev glede doseganja energijskega deleža obnovljivih virov energije v prometnem sektorju iz 4. člena te uredbe.
KONČNI DOLOČBI
8. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati
Uredba o obnovljivih virih energije v prometu (Uradni list RS,
št. 64/16, 31/21 in 121/21 – ZSROVE), uporablja pa se še za
obveznosti zavezancev za leto 2021.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2022.
Št. 00710-93/2021
Ljubljana, dne 30. decembra 2021
EVA 2021-2430-0117
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga
Del A
Surovine za proizvodnjo bioplina za uporabo v prometnem sektorju in naprednih pogonskih biogoriv,
katerih prispevek k minimalnemu deležu iz prvega, drugega in tretjega odstavka 4. člena te uredbe se
lahko štejejo za 2-kratnik njihove energijske vsebnosti, so:
a)
alge, če so gojene na zemljiščih v bazenih ali fotobioreaktorjih;
b)
biomasni del mešanih komunalnih odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih odpadkov, za
katere veljajo cilji recikliranja iz točke a) drugega odstavka 11. člena Direktive 2008/98/ES;
c)
biološki odpadki, za katere velja ločeno zbiranje, opredeljeno v 11. točki 3. člena Direktive
2008/98/ES;
č)
biomasni del industrijskih odpadkov, ki ni primeren za uporabo v prehranski ali krmni verigi,
vključno z materialom iz malo- in veleprodaje ter živilskopredelovalne, ribiške in akvakulturne
industrije, razen surovin iz Dela B te priloge;
d)
slama;
e)
živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav;
f)
odplake iz proizvodnje palmovega olja in prazni grozdi palmovih sadežev;
g)
smola talovega olja;
h)
surovi glicerin;
i)
odpadki sladkornega trsa;
j)
grozdne tropine in vinske droži;
k)
orehove lupine;
l)
pleve in luske;
m)
storži koruze brez zrnja;
n)
biomasni del odpadkov in ostankov iz gozdarstva in z njim povezanih panog, kakor so lubje,
veje, predtržno redčenje, listje, iglice, krošnje, žagovina, oblanci, črna lužina, sulfitna lužina,
mulji, ki vsebujejo vlakna, lignin in talovo olje;
o)
druga neživilska celuloza;
p)
druga lesna celuloza, razen žaganih hlodov in furnirskih hlodov.

Del B
Surovine za proizvodnjo pogonskih biogoriv in bioplina za uporabo v prometu, katerih prispevek k
minimalnemu deležu iz prvega, drugega in četrtega odstavka 4. člena te uredbe je omejen in se lahko
šteje za 2-kratnik njihove energijske vsebnosti, so:
a)
rabljeno olje za kuhanje;
b)
živalske maščobe, ki so po Uredbi (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene
proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002
(Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), nazadnje
spremenjeni z Uredbo (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019
o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb
(ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2003/2003
(UL L št. 170 z dne 25. 6. 2018, str. 1), razvrščene v kategorijo 1 in 2.
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Uredba o razvojnih spodbudah za turizem

Na podlagi četrtega odstavka 4. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o razvojnih spodbudah za turizem
l. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa podrobnejše pogoje, merila in vrste
razvojnih spodbud za turizem (v nadaljnjem besedilu: razvojne
spodbude), ki jih dodeljuje ministrstvo, pristojno za turizem
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen
(vrste razvojnih spodbud)
Ta uredba se uporablja za dodeljevanje razvojnih spodbud, ki jih ministrstvo namenja za izvajanje ukrepov za spodbujanje razvoja turizma, zlasti za:
– izvajanje in razvoj podpornih storitev, značilnih za turistični sektor;
– razvoj in promocijo integralnih turističnih proizvodov in
tematskih turističnih proizvodov na državni ravni;
– trženje in promocijo turistične ponudbe Slovenije na
domačem in tujih trgih;
– vlaganja v izboljšanje kakovosti turizma, trajnostni razvoj
turizma, izboljšanje kompetenc zaposlenih v turizmu, digitalizacijo
turistične ponudbe ter spremljanje kazalnikov in učinkov turizma;
– vlaganja v turistično infrastrukturo.
ll. VLAGANJA V TURISTIČNO INFRASTRUKTURO
3. člen
(vrste investicijskih projektov)
Vlaganja v turistično infrastrukturo iz pete alineje prejšnjega člena se izvajajo pri obnovi in gradnji nove turistične
infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: investicijski projekti) in
obsegajo vlaganja v:
– razvoj nastanitvenih zmogljivosti višje kakovosti za izboljšanje dodane vrednosti turizma;
– preoblikovanje nosilnih produktov slovenskega turizma
za izboljšanje kakovosti in povečanje dodane vrednosti;
– javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti na turističnih območjih;
– drugo turistično infrastrukturo v skladu s strateškimi
usmeritvami na področju turizma.
4. člen
(pogoji za dodeljevanje razvojnih spodbud za razvoj
nastanitvenih zmogljivosti)
(1) Za dodelitev razvojne spodbude za razvoj nastanitvenih zmogljivosti iz prve alineje prejšnjega člena mora investicijski projekt izpolnjevati naslednje pogoje:
1. zgrajeni, obnovljeni ali razširjeni objekti, ki so jim namenjene razvojne spodbude, morajo po zaključku investicije
dosegati vsaj kategorijo treh zvezdic oziroma jabolk v skladu
z veljavnimi predpisi, ki urejajo kategorizacijo nastanitvenih
obratov oziroma so uveljavljeni na trgu na državni ravni;
2. vlogi za dodelitev razvojne spodbude mora biti priložena projektna dokumentacija; gradbeno dovoljenje ali priglasitev
del pa je treba predložiti dokumentaciji za izplačilo sredstev,
kadar pridobitev gradbenega dovoljenja ali priglasitev del zahteva veljavna gradbena zakonodaja;
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3. vlagatelj ima nepremičnino v svoji lasti; če pa ni lastnik oziroma edini lastnik, mora priložiti pogodbo o najemu,
služnosti ali stavbni pravici. Kolikor iz navedenih dokumentov
ni razvidno, da se lastnik oziroma solastnik strinja z načrtovanimi aktivnostmi, mora predložiti tudi soglasje lastnika oziroma
solastnika. Vse navedeno mora veljati za obdobje, ki ni krajše
od amortizacije naložbe v projekt v skladu s predloženim investicijskim programom oziroma oceno naložbenega projekta;
4. projekt bo kot posledica izvedbe in poslovanja projekta
zavezan k ohranitvi delovnih mest in spodbujanju k ustvarjanju
novih delovnih mest;
5. projekt mora po dokončanju pridobiti energetsko izkaznico najmanj razreda B, kot določa zakon, ki ureja energetiko;
6. novogradnje, ki so investicijski projekt, bodo morale
biti skoraj ničenergijske stavbe v skladu z zakonom, ki ureja
učinkovito rabo energije, in dodatnim pogojem, da je poraba
energije v novogradnjah za vsaj 20 % manjša od zahtev za
skoraj ničenergijske stavbe;
7. projekt mora biti skladen s pogoji območja Natura 2000,
če je projekt na tem območju;
8. v dveh letih po izvedbi projekta je treba pridobiti enega
izmed mednarodno priznanih okoljskih znakov, ki jih priznava
tudi Zelena shema slovenskega turizma, in certifikat Slovenia
Green, če je to v skladu z naravo projekta;
9. izveden mora biti v skladu z načelom, da se ne škoduje
bistveno okoljskim ciljem Evropske unije, določenim v 17. členu
Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih
naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z
dne 22. junija 2020, str. 13).
(2) Pri razvojni spodbudi iz prejšnjega odstavka morajo
biti upoštevana pravila državnih pomoči, ki so določena v
ukrepu 4.10.b Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 oziroma
v vsakokratnem veljavnem programu (v nadaljevanju: program
finančnih spodbud).
5. člen
(merilo kakovosti projekta za dodeljevanje razvojnih spodbud
za razvoj nastanitvenih zmogljivosti)
Pri merilu kakovosti projekta za dodelitev razvojne spodbude za razvoj nastanitvenih zmogljivosti se upošteva, ali investicijski projekt:
– razvija turistične produkte, s katerimi vpliva na izboljšanje dodane vrednosti;
– vpliva na družbeno trajnost, kar pomeni, da spodbuja
ohranjanje delovnih mest ali povečanje zaposlenosti in vzpostavlja sodelovanje z lokalnim okoljem;
– pozitivno vpliva na razpršitev turističnega obiska skozi
vse leto;
– vsebuje elemente digitalizacije turistične ponudbe oziroma procesov;
– vključuje uporabo naravnih materialov, zlasti lesa.
6. člen
(pogoji za dodeljevanje razvojnih spodbud za preoblikovanje
nosilnih produktov slovenskega turizma za izboljšanje
kakovosti in dodane vrednosti)
(1) Za dodelitev razvojne spodbude za preoblikovanje nosilnih produktov slovenskega turizma za izboljšanje kakovosti
in dodane vrednosti iz druge alineje 3. člena te uredbe mora
investicijski projekt izpolnjevati naslednje pogoje:
– vlagatelj ima nepremičnino v svoji lasti; če pa ni lastnik oziroma edini lastnik, mora priložiti overjeno pogodbo
o najemu, služnosti ali stavbni pravici. Kolikor iz navedenih
dokumentov ni razvidno, da se lastnik oziroma solastnik strinja
z načrtovanimi aktivnostmi, mora predložiti tudi overjeno soglasje lastnika oziroma solastnika. Vse navedeno mora veljati
za obdobje, ki ni krajše od amortizacije naložbe v projekt v
skladu s predloženim investicijskim programom oziroma oceno
naložbenega projekta;

Stran

13570 /

Št.

208 / 30. 12. 2021

– spoštovanje načel trajnostnega razvoja turizma, pri čemer mora vlagatelj v dveh letih po izvedbi projekta za naložbo
pridobiti enega izmed mednarodno priznanih okoljskih znakov,
ki jih priznavata tudi Zelena shema slovenskega turizma in
certifikat Slovenia Green, če je to v skladu z naravo projekta;
– da bo projekt kot posledica izvedbe in poslovanja
projekta zavezan k ohranitvi delovnih mest in spodbujanju k
ustvarjanju novih;
– projekt mora izkazati preoblikovanje turističnega produkta, in sicer z nadgradnjo turističnega produkta, s čimer
vpliva na povečanje dodane vrednosti;
– projekt mora pozitivno vplivati na razpršitev turističnega
obiska skozi vse leto, pri čemer mora izkazati poslovanje vsaj
devet mesecev na leto.
(2) Pri razvojni spodbudi iz prejšnjega odstavka morajo
biti upoštevana pravila državnih pomoči, ki so določena v ukrepu 4.9 programa finančnih spodbud.
7. člen
(merilo kakovosti projekta za preoblikovanje nosilnih
produktov slovenskega turizma za doseganje večje kakovosti
in dodane vrednosti)
Pri merilu kakovosti projekta za dodelitev razvojne spodbude za preoblikovanje nosilnih produktov slovenskega turizma
za doseganje večje kakovosti in dodane vrednosti se upošteva,
ali investicijski projekt:
– razvija nove turistične produkte, s katerimi vpliva na
povečanje dodane vrednosti in podaljšanje dobe bivanja;
– vlaga v okoljsko (varovanje okolja) in družbeno trajnost,
kar pomeni, da spodbuja ohranjanje delovnih mest ali povečanje zaposlenosti in vzpostavlja sodelovanje z lokalnim okoljem;
– vsebuje elemente digitalizacije turistične ponudbe oziroma procesov.
8. člen
(pogoji za dodeljevanje razvojnih spodbud za javno
in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti
na turističnih območjih)
Za dodelitev razvojne spodbude za javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti na turističnih
območjih iz tretje alineje 3. člena te uredbe mora investicijski
projekt izpolnjevati naslednje pogoje:
– vlagatelj, ki je lokalna skupnost, ima nepremičnino v
svoji lasti; če pa ni lastnik oziroma edini lastnik, mora priložiti
overjeno pogodbo o najemu, služnosti ali stavbni pravici. Kolikor iz navedenih dokumentov ni razvidno, da se lastnik oziroma
solastnik strinja z načrtovanimi aktivnostmi, mora predložiti tudi
overjeno soglasje lastnika oziroma solastnika. Vse navedeno
mora veljati za obdobje, ki ni krajše od amortizacije naložbe v
projekt v skladu s predloženim investicijskim programom oziroma oceno naložbenega projekta;
– spoštovanje načel trajnostnega razvoja turizma;
– izveden mora biti v skladu z načelom, da se ne škoduje
bistveno okoljskim ciljem Evropske unije, določenim v 17. členu
Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih
naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z
dne 22. junija 2020, str. 13).
9. člen
(merilo kakovosti projekta za dodeljevanje razvojnih spodbud
za javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne
znamenitosti na turističnih območjih)
Pri merilu kakovosti projekta za dodelitev razvojne spodbude za javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti na turističnih območjih se upošteva, ali investicijski projekt:
– vpliva na izboljšanje turistične ponudbe na turističnih
območjih;
– vpliva na izboljšanje uporabniške izkušnje turistov na
turističnih območjih;
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– prispeva k trajnostnemu razvoju turizma na turističnih
območjih;
– prispeva k povečanju dodane vrednosti na turističnih
območjih;
– vpliva na kakovost bivanja domačega prebivalstva.
lll. OSTALI PODROBNEJŠI POGOJI
10. člen
(ostali podrobnejši pogoji)
so:

Ostali podrobnejši pogoji dodeljevanja razvojnih spodbud

– razvojne spodbude iz prve alineje 2. člena te uredbe se
dodeljujejo skladno s pogoji, navedenimi v ukrepu 4.8 programa finančnih spodbud;
– razvojne spodbude iz druge alineje 2. člena te uredbe
se dodeljujejo skladno s pogoji, navedenimi v ukrepu 4.9 programa finančnih spodbud,
– razvojne spodbude iz tretje alineje 2. člena te uredbe se
dodeljujejo skladno s pogoji, navedenimi v ukrepu 4.8 programa finančnih spodbud;
– razvojne spodbude iz četrte alineje 2. člena te uredbe
se dodeljujejo skladno s pogoji, navedenimi v ukrepu 4.9 programa finančnih spodbud;
– razvojne spodbude iz četrte alineje 3. člena te uredbe
se dodeljujejo skladno s pogoji, navedenimi v ukrepu 4.10.b
programa finančnih spodbud.
lV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 13/18), ki do uveljavitve te uredbe še
niso dokončani, se končajo po dosedanjih predpisih.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 31. decembra 2021.
Št. 00726-47/2021
Ljubljana, dne 30. decembra 2021
EVA 2021-2130-0057
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

4389.

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti
občin za leti 2022 in 2023

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in
189/20 – ZFRO) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o metodologiji za določitev razvitosti občin
za leti 2022 in 2023
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti
občin na podlagi kazalnikov:
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– razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno
aktivnega prebivalstva občine,
– ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva
občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini,
– razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in
storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na
javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah), opremljenost
s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne
kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in
poseljenost občine.
2. člen
(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva
pri izračunu kazalnikov)
(1) Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri
izračunu kazalnikov:
Kazalnik
1. Kazalniki razvitosti občine:
bruto dodana vrednost gospodarskih družb
na zaposlenega
osnova za dohodnino na prebivalca občine
število delovnih mest na število delovno
aktivnega prebivalstva občine
2. Kazalniki ogroženosti občine:
indeks staranja prebivalstva občine
stopnja registrirane brezposelnosti na območju
občine
stopnja delovne aktivnosti na območju občine
3. Kazalniki razvojnih možnosti občine:
oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih
komunalnih služb (stopnja priključenosti
na javno kanalizacijsko omrežje
po aglomeracijah)
opremljenost s kulturno infrastrukturo
(kulturni spomeniki in objekti javne kulturne
infrastrukture)
delež območij Natura 2000 v občini
poseljenost občine

Organ, pristojen za pripravo podatkov

Obdobje, ki se upošteva pri izračunu
kazalnika

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Finančna uprava Republike Slovenije
in Statistični urad Republike Slovenije
Statistični urad Republike Slovenije

2017, 2018, 2019 in 2020

Statistični urad Republike Slovenije
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Statistični urad Republike Slovenije

2018, 2019, 2020 in 2021
2017, 2018, 2019 in 2020

2016, 2017, 2018 in 2019
2017, 2018, 2019 in 2020

2017, 2018, 2019 in 2020

Ministrstvo za okolje in prostor Republike 2017, 2018, 2019, 2020
Slovenije
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije Stanje 12. 10. 2021
Statistični urad Republike Slovenije
2021
Agencija Republike Slovenije za okolje
2021
Statistični urad Republike Slovenije
2018, 2019, 2020 in 2021
in Geodetska uprava Republike Slovenije

(2) Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov
javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in
površino občine.
3. člen
(standardizacija kazalnikov)
(1) Vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo
pristojni organi iz prejšnjega člena, se standardizirajo, in sicer
na naslednji način:
standardizirana vrednost kazalnika
za občino

=

(dejanska vrednost kazalnika za občino – minimalna vrednost kazalnika)
(maksimalna vrednost kazalnika – minimalna vrednost kazalnika)

(2) Za kazalnike indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti v občini, opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost
občine se standardizirana vrednost kazalnika uporabi tako, da
se ta vrednost odšteje od vrednosti 1.
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4. člen

(izračun koeficienta razvitosti občine)
(1) Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo
aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov
v občini in med vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient
povprečne razvitosti občin v državi 1,00.
(2) Koeficient razvitosti občine se izračuna tako:
koeficient razvitosti občine

=

vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini/število kazalnikov
vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi/število kazalnikov

(3) Koeficient razvitosti občine se zaokroži navzgor na
dve decimalni mesti.
5. člen
(obdobje, za katero se določi razvitost občine)
Ta uredba se uporablja za določitev koeficientov razvitosti
občin za leti 2022 in 2023.

36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17, 67/18 in 51/21) se v
10. členu v prvem odstavku:
– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Posredniški organi so ministrstva in vladne službe, ki so pristojni za:«;
– beseda »in« na koncu osme alineje nadomesti z vejico;
– pika na koncu devete alineje nadomesti z vejico in za njo
doda nova deseta alineja, ki se glasi: »– digitalno preobrazbo.«.

KONČNI DOLOČBI

KONČNA DOLOČBA

6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba
o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS,
št. 78/19).

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2022 dalje.

7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2022.

Št. 00701-37/2021
Ljubljana, dne 30. decembra 2021
EVA 2021-1541-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Št. 00712-48/2021
Ljubljana, dne 30. decembra 2021
EVA 2021-1611-0091
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

4390.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna
mesta

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o porabi
sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast
in delovna mesta
1. člen
V Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za
cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15,

4391.

Uredba o spremembah Uredbe o embalaži
in odpadni embalaži

Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega, enajstega in štirinajstega odstavka 20. člena ter za izvrševanje
šestega odstavka 104. člena in 105. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg,
84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o embalaži
in odpadni embalaži
1. člen
V Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list
RS, št. 54/21) se v 9. členu prvi odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»(1) Za lažje zbiranje, ponovno uporabo in predelavo
odpadne embalaže, vključno z njenim recikliranjem, lahko proizvajalec embalaže ali embaler na embalaži označi vrste uporabljenih embalažnih materialov.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Pridobitelj embalaže lahko uvaža embalažo, na kateri so označene vrste uporabljenih embalažnih materialov, če
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oznake embalažnih materialov izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega odstavka.
(4) Proizvajalec embalaže ali embaler, ki na embalaži,
izdelani iz embalažnih materialov iz Odločbe Komisije z dne
28. januarja 1997 o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in
Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (97/129/ES)
(UL L št. 50 z dne 20. 2. 1997, str. 28; v nadaljnjem besedilu:
Odločba 97/129/ES), označi vrste uporabljenih embalažnih
materialov, mora za njihovo označevanje uporabiti sistem
prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo
97/129/ES.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pridobitelj embalaže lahko uvaža embalažo, izdelano
iz embalažnih materialov iz Odločbe 97/129/ES, na kateri so
označene vrste uporabljenih embalažnih materialov, če je bil za
njihovo označevanje uporabljen sistem prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo 97/129/ES.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta besedilo »prvega odstavka«, beseda »emblaže«
pa se nadomesti z besedo »embalaže«.
2. člen
V 30. členu se v drugem odstavku za besedo »kupce«
dodata vejica in besedilo »razen potrošnikov,«.

Št.

5. člen
V 48. členu se v tretjem odstavku v 10. točki beseda
»dužba« nadomesti z besedo »družba«.
6. člen
V 51. členu se v prvem odstavku v 7. točki za besedo
»kupcev« dodata vejica in besedilo »razen potrošnikov,«.
V tretjem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. na embalaži označi vrste uporabljenih embalažnih
materialov, njihove oznake pa ne izpolnjujejo predpisanih zahtev (drugi odstavek 9. člena),«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. na embalaži, izdelani iz embalažnih materialov, navedenih v Odločbi 97/129/ES, označi vrste uporabljenih embalažnih materialov, za njihovo označevanje pa ne uporabi sistema prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo
97/129/ES (četrti odstavek 9. člena),«.
Dosedanje 4. do 13. točka postanejo 5. do 14. točka.
V četrtem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. uvaža embalažo, na kateri so označene vrste uporabljenih embalažnih materialov, njihove oznake pa ne izpolnjujejo predpisanih zahtev (tretji odstavek 9. člena),«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. uvaža embalažo, izdelano iz embalažnih materialov,
navedenih v Odločbi 97/129/ES, na kateri so označene vrste
uporabljenih embalažnih materialov, za njihovo označevanje pa
ni bil uporabljen sistem prepoznavanja embalažnih materialov v
skladu z Odločbo 97/129/ES (peti odstavek 9. člena),«.
Dosedanje 4. do 9. točka postanejo 5. do 10. točka.
V petem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. na embalaži označi vrste uporabljenih embalažnih
materialov, njihove oznake pa ne izpolnjujejo predpisanih zahtev (drugi odstavek 9. člena),«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. na embalaži, izdelani iz embalažnih materialov, navedenih v Odločbi 97/129/ES, označi vrste uporabljenih embala-
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žnih materialov, za njihovo označevanje pa ne uporabi sistema prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Odločbo
97/129/ES (četrti odstavek 9. člena),«.
Dosedanje 3. do 8. točka postanejo 4. do 9. točka.
V osmem odstavku se v 2. točki za besedilom »ravnanje
z odpadno embalažo« doda besedilo »ali o sklenitvi pogodbe
z družbo za ravnanje z odpadno embalažo ne obvešča vseh
svojih kupcev, razen potrošnikov, ali jih ne obvešča na predpisani način«.
V enajstem odstavku se v 16. točki beseda »upoštevjo«
nadomesti z besedo »upoštevajo«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-63/2021
Ljubljana, dne 30. decembra 2021
EVA 2021-2550-0062
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3. člen
V 31. členu se v tretjem odstavku za besedo »kupce«
dodata vejica in besedilo »razen potrošnikov,«.
4. člen
V 44. členu se v drugem odstavku beseda »zagotovlja«
nadomesti z besedo »zagotavlja«.
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4392.

Odlok o določitvi seznama blaga
za spopadanje s posledicami izbruha
COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno
uvoznih dajatev in plačila davka na dodano
vrednost pri uvozu

Za izvrševanje 11. točke prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14,
90/15, 77/18, 59/19, 72/19 in 196/21 – ZDOsk) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o določitvi seznama blaga za spopadanje
s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022,
ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev
in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu
1. člen
S tem odlokom se kot začasni ukrep zaradi izbruha
COVID-19 določa seznam blaga, potrebnega za spopadanje
s posledicami izbruha COVID-19, ki je oproščeno uvoznih
dajatev in plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) pri uvozu, na podlagi 74. člena Uredbe Sveta (ES)
št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev
carin v Skupnosti (UL L št. 324 z dne 10. 12. 2009, str. 23) in v
zvezi s Sklepom Evropske komisije z dne 22. 12. 2021 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago,
potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v
letu 2022 (UL L št. 464 z dne 28. 12. 2021, str. 11).
2. člen
Blago, ki je oproščeno uvoznih dajatev in DDV pri uvozu,
je določeno na seznamu, ki je kot Priloga sestavni del tega
odloka. Za razvrstitev blaga s seznama se uporabljajo tarifne
oznake iz kombinirane nomenklature carinske tarife iz Uredbe
Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne
7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo
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Komisije (EU) 2021/1832 z dne 12. oktobra 2021 o spremembi
Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični
nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 385 z dne 29. 10.
2021, str. 1).
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2022 in velja do 30. junija 2022.
Št. 00712-50/2021
Ljubljana, dne 30. decembra 2021
EVA 2021-1611-0106
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Priloga

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA
Seznam blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je
oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu
1.

Oprema za zaščito ust in nosu (tarifne oznake: 4818 90 10, 4818 90 90, 6307 90 10, 6307 90
93, 6307 90 95, 9020 00 10 in 9020 00 90);

2.

Rokavice (tarifne oznake: 3926 20 00, 4015 12 00, 4015 19 00, 6116 10 20, 6116 10 80 in
6216 00 00);

3.

Zaščita za obraz (tarifna oznaka: 3926 90 60);

4.

Varovalna očala in ščitniki za oči (tarifni oznaki: 9004 90 10 in 9004 90 90);

5.

Zaščitna oblačila (tarifne oznake: 3926 20 00, 4015 90 00, 4818 50 00, 6113 00 10, 6113 00
90, 6114 20 00, 6114 30 00, 6114 90 00, 6210 10 10, 6210 10 92, 6210 10 98, 6210 20 00,
6210 30 00, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 10, 6211 32 90, 6211 33 10, 6211 33 90, 6211
39 00, 6211 42 10, 6211 42 90, 6211 43 10, 6211 43 90 in 6211 49 00);

6.

Zaščita za obuvala (tarifne oznake: 3926 20 00, 3926 90 97, 4818 90 10, 4818 90 90 in 6307
90 98);

7.

Zaščita za lase (tarifni oznaki: 6505 00 30 in 6505 00 90);

8.

Operacijska pregrinjala (tarifne oznake: 4818 90 10, 4818 90 90, 5603 11 10, 5603 94 90 in
6307 90 92);

9.

Medicinski respiratorji, ventilatorji, naprave za kisikoterapijo (tarifne oznake 9019 20 10, 9019
20 20 in 9019 20 90); naprave za zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO) (tarifna
oznaka 9018 90 84);

10.

COVID-19 testi, instrumenti in naprave za analizo vzorcev: kompleti za testiranje na osnovi
imunoloških reakcij (tarifna oznaka: 3822 19 00 10), diagnostični reagenti na osnovi testa
nukleinske kisline s polimerazno verižno reakcijo (PCR) (tarifna oznaka: 3822 19 00 10),
diagnostični 'in vitro' laboratorijski instrumenti in aparati (tarifna oznaka: 9027 89 90), kompleti
za analizo vzorcev (tarifni oznaki: 9018 90 84 in 9027 80 80);

11.

Vodno-alkoholne raztopine in preparati za dezinfekcijo na osnovi alkohola (tarifne
oznake: 2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91, 2208 90 99 in 3808 94 90);

12.

Vodikov peroksid (3 %) in preparati za dezinfekcijo na njegovi osnovi (tarifni oznaki: 2847 00
00 in 3808 94 90);

13.

RNA ekstraktorji (tarifni oznaki: 9027 89 90 in 8479 89 97);

14.

Propil in izopropil alkohol in preparati za dezinfekcijo na njihovi osnovi (tarifni oznaki: 2905 12
00 in 3808 94 90);

15.

Etri, eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov,
peroksidi ketonov (tarifna oznaka: 2909);
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16.

Endoskopski aparati (tarifna oznaka: 9018 90 20);

17.

Termometri (tarifne oznake: 9025 11 20, 9025 11 80 in 9025 19 00);

18.

Maske za prekritje celotnega obraza pri izvajanju neinvazivne ventilacije (tarifna oznaka: 9019
20 90);

19.

Naprave za ultravijolično (UV) obsevanje za namene dezinfekcije (tarifna oznaka: 8543 70
90);

20.

Cepiva proti COVID-19 (tarifna oznaka: 3002 41 10).

Uradni list Republike Slovenije
4393.

Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa
iz 82. člena Zakona o začasnih ukrepih
za omilitev in odpravo posledic COVID-19

Št.

4394.
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Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa
iz 23. člena Zakona o dodatnih ukrepih
za omilitev posledic COVID-19

Na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o začasnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list
RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 –
ZNUPZ in 167/21 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS,
št. 15/21 in 112/21 – ZNUPZ) je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 82. člena
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev
in odpravo posledic COVID-19

SKLEP
o podaljšanju veljavnosti ukrepa
iz 23. člena Zakona o dodatnih ukrepih
za omilitev posledic
COVID-19

I
Ukrep upravičenosti do zagotavljanja sredstev za sofinanciranje osebne varovalne opreme in sredstev za dezinfekcijo
prostorov iz 82. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20
– ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl.
US) se podaljša do 30. junija 2022.

I
Ukrep upravičenosti do zagotavljanja sredstev za sofinanciranje osebne varovalne opreme iz 23. člena Zakona o
dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list
RS, št. 15/21 in 112/21 – ZNUPZ) se podaljša do 30. junija
2022.

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

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

Št. 00711-21/2021
Ljubljana, dne 30. decembra 2021
EVA 2021-2611-0069
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Št. 00711-22/2021
Ljubljana, dne 30. decembra 2021
EVA 2021-2611-0068
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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