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1978. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih 
derivatov

Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona 
o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, 
za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, 
št. 80/00 in 17/04) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

1. člen
(1) Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen določe-

nih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podje-
tja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov 
(v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se 
morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.

(2) Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sesta-
vine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih 
se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v tej 
uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, 
ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih 
površinah avtocest in hitrih cest. Za avtoceste in hitre ceste se 

štejejo ceste, kot jih določa Uredba o kategorizaciji državnih 
cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 
52/16, 64/16, 41/17, 63/17, 78/19, 89/20, 163/21 in 20/22).

2. člen
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejeta 

95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem bese-
dilu: NMB-95) in dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: dizel).

(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvo-
da, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena 
tekočega obdobja.

3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdo-

bja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za 
NMB 95 in dizel se določi z naslednjim izračunom:

pri čemer je:

Pt: modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
r: gostota naftnega derivata (za motorni bencin znaša 0,755 kg/l, za dizel 0,845 kg/l);
r: članarina Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v evrih/l, ki ga na podlagi 21.b člena Zakona o 

blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo) z uredbo določi Vlada Republike 
Slovenije;

M: marža distributerjev, kakor je navedena v 9. členu te uredbe;
i: dnevni podatek; i = 1, 2, 3, …, n;
t: 14-dnevni interval tekočega obdobja;
n: n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje (dejansko je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave borznih 

kotacij);
e: 1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke Slovenije);
CIFMedH: PLATTS kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono po viru: Platt's European Marketscan pod 

rubriko »Mediteranean Cargoes CIF Med (Genova/Lavera)«).
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4. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v eurih/liter, 

korigirana po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.

5. člen
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski 

ceni Pt v skladu z veljavnimi predpisi dodajo vse davčne obre-
menitve. Drobnoprodajna cena se v skladu z matematičnimi 
pravili zaokroži na tri decimalna mesta. S ponovnim preraču-
nom dobimo po odbitku vseh davčnih obremenitev najvišjo 
popravljeno prodajno ceno brez dajatev P*t, ki se lahko uveljavi 
na trgu v obdobju t + 1.

(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, ka-
kršnega predvideva prejšnji odstavek, se popravljena prodajna 
cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*t določi kot najvišja 
prodajna cena brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t + 1 (P*t = Pt).

6. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe je 

naslednji:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev 

(v eurih/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije CIF 
MedH (CIF Mediteran – High), izražene v ameriških dolarjih/tono;

b) modelska cena v eurih/tono se izračuna tako, da se 
vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega 
dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za 
katere so na razpolago podatki;

c) če za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se 
kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;

č) dejansko se modelska cena izračuna na podlagi podat-
kov za deset dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem 
trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu 
x + 1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali 
zaradi drugega vzroka na razpolago manj kakor deset podat-
kov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih 
podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o borznih 
kotacijah CIF MedH in podatki o deviznem tečaju, ki so obja-
vljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2. Navedeni podatki 
se za izračun modelske cene štejejo kot dokončni podatki;

d) izračunana modelska cena, izražena v eurih/tono, 
se prek gostote ( r ) derivata in faktorja 1/1000 preračuna 
v eure/liter ter se ji prištejeta v eurih/liter izražena članarina Za-
vodu za blagovne rezerve in v eurih/liter izražena bruto marža.

7. člen
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2 

in velja do ponedeljka v tednu x + 4, distributerji pa morajo že 
v ponedeljek v tednu x + 2 o višini oblikovane cene obvestiti 
ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj.

(2) Če je v ponedeljek v tednu x + 2 v Republiki Sloveniji 
državni praznik ali dela prost dan, morajo distributerji prvi na-
slednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti ministrstvo, 
pristojno za gospodarski razvoj, cena pa se na trgu v tem pri-
meru lahko uveljavi drugi naslednji delovni dan.

8. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih 

mest in zaokroževanje:

– borzna cena v ameriških dolarjih/tono: dve decimalni mesti (vhodni podatek);
– tečaj Banke Slovenije: štiri decimalna mesta (vhodni podatek);
– borzna cena derivata v eurih/liter: zaokrožitev na pet decimalnih mest;
– modelska cena: zaokrožitev na pet decimalnih mest;
– prodajna cena brez dajatev: zaokrožitev na pet decimalnih mest;
– drobnoprodajna cena: zaokrožitev na tri decimalna mesta.

9. člen
Najvišja dovoljena višina marže znaša za dizel 0,0983 in 

za NMB 95 0,0994 eura/liter.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
Ne glede na določbo 9 člena te uredbe najvišja dovo-

ljena marža do vključno 16. avgusta 2022 znaša za dizel 
0,0591 eura/liter in za NMB 95 0,0607 eura/liter.

11. člen
Za prvi izračun povprečne 14-dnevne prodajne cene te-

kočega obdobja brez dajatev se upošteva obračunsko obdobje 
od 6. junija 2022 do 17. junija 2022.

12. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o do-

ločitvi cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 64/22).

13. člen
Ta uredba začne veljati 21. junija 2022 in velja eno leto.

Št. 00704-223/2022
Ljubljana, dne 15. junija 2022
EVA 2022-2130-0023

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik
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1979. Uredba o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena, osmega odstavka 
10. člena in drugega odstavka 11. člena v zvezi z osmim od-
stavkom 94. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list 
RS, št. 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju  

prihrankov energije

1. člen
V Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list 

RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE) se v 10. členu za besedilom, 
ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Ne glede na višino prispevka za energetsko učinkovi-
tost, ki je določen v prejšnjem odstavku, je višina prispevka za 
energetsko učinkovitost za motorni bencin in dizelsko gorivo, 
katerih cena je oblikovana v skladu s predpisom vlade, ki ureja 
oblikovanje cen naftnih derivatov, 0,000 €c/l.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta uredba začne veljati 21. junija 2022.

Št. 00704-224/2022
Ljubljana, dne 15. junija 2022
EVA 2022-2430-0052

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

1980. Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu 
določanja in obračunavanja prispevkov 
za zagotavljanje podpor proizvodnji električne 
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom 
in iz obnovljivih virov energije

Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovlji-
vih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o načinu določanja  

in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje 
podpor proizvodnji električne energije  
v soproizvodnji z visokim izkoristkom  

in iz obnovljivih virov energije

1. člen
V Uredbi o načinu določanja in obračunavanja prispev-

kov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v 
soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov ener-

gije (Uradni list RS, št. 184/21) se v 12. členu doda nov šesti 
odstavek, ki se glasi:

»(6) Ne glede na način izračuna prispevka za zagota-
vljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z 
visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki je določen 
v prejšnjem členu, se kot osnova za izračun prispevka na MWh 
dobavljene energije za motorni bencin in dizel, katerih cena je 
oblikovana v skladu s predpisom vlade, ki ureja oblikovanje 
cen naftnih derivatov, uporablja vrednost 0,00000 EUR/MWh.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 21. junija 2022.

Št. 00704-225/2022
Ljubljana, dne 15. junija 2022
EVA 2022-2430-0053

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

1981. Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi 
za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega 
dioksida

Na podlagi tretjega odstavka 172. člena in četrtega od-
stavka 173. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi  

za onesnaževanje zraka z emisijo  
ogljikovega dioksida

1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z 

emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18, 168/20 
in 44/22 – ZVO-2) se priloga 1 nadomesti z novo prilogo 1, ki 
je kot priloga sestavni del te uredbe.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 21. junija 2022.

Št. 00704-227/2022
Ljubljana, dne 15. junija 2022
EVA 2022-2550-0065

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik
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Priloga

Priloga: 
 
»Priloga 1:  Enote obremenitve in najnižja raven obdavčitve za gorivo  
 

Št. Gorivo 

Količina 
ogljika, ki se 

pri zgorevanju 
izpusti v zrak 

(t C/GJ) 

Število enot 
obremenitve 

zaradi emisije CO2 
(EO/t, EO/1000 l, 
EO/GJ (GCV) ali 
EO/MWh (GCV)) 

Najnižja raven 
obdavčitve 

Skupnosti za 
goriva za 
ogrevanje 

           TEKOČA GORIVA  

1 
kerozin iz tarifnih oznak 
2710 19 21 do 2710 19 29 

0,0195 2,5 EO/1000 l  

2 
utekočinjen naravni (zemeljski) plin iz tarifne 
oznake  2711 11 00 

0,0153 
0,1818 EO/MWh 

(GCV) 
0,54 €/MWh 

(GCV) 

3 
utekočinjeni naftni plin iz tarifnih oznak 2711 
12 11 do 2711 19 00 

0,0172 2,9 EO/t  

4 
druga težka olja iz tarifne oznake  
2710 19 99 

0,0211 3,1 EO/t  

          TRDNA GORIVA 

5 
antracit iz tarifne oznake  
2701 11 00 

0,0268 
0,0934 EO/GJ 

(GCV) 
0,15 €/GJ (GCV)

6 
koks iz tarifnih oznak  
2704 00 10 in 2704 00 90 

0,0292 
0,1018 EO/GJ 

(GCV) 
0,15 €/GJ  

(GCV) 

7 
smolni koks iz tarifne oznake   
2708 20 00 

0,0266 
0,0927 EO/GJ 

(GCV) 
 

8 
naftni koks iz tarifnih oznak   
2713 11 00 in 2713 12 00 

0,0266 
0,0927 EO/GJ 

(GCV) 
 

9 
črni premog iz tarifnih oznak   
2701 12 90, 2701 19 00 in 2701 20 00 

0,0258 
0,0899 EO/GJ 

(GCV) 
0,15 €/GJ (GCV)

10 
rjavi premog (lignit) iz tarifnih oznak   
2702 10 00 in 2702 20 00 

0,0262 
0,0913 EO/GJ 

(GCV) 
0,15 €/GJ (GCV)

NCV - spodnja kalorična vrednost (neto kalorična vrednost) 
GCV - zgornja kalorična vrednost (bruto kalorična vrednost) 
Pretvorbeni faktor iz NCV v GCV za zemeljski plin je 1,111 in za trdna goriva 1,052. (Vir SURS)  
Tarifne oznake goriv se nanašajo na tiste iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2017/1925 z dne 12. oktobra 2017 o spremembi 
Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 272 z dne 31. oktobra 
2017). Sklicevanje velja tudi za vse njihove posodobitve, ki se sprejmejo enkrat letno v skladu s Kodeksom Komisije, za upravljanje 
kombinirane nomenklature (UL C št. 150, 30. maja 2000).«. 
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1982. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o izvajanju Programa ukrepov na področju 
čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–
2022

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) Vlada Republi-
ke Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o izvajanju Programa ukrepov na področju  
čebelarstva v Republiki Sloveniji  

v letih 2020–2022

1. člen
V Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju če-

belarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list 
RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21 in 97/21) se v 1. členu prvi 
odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ta uredba ureja izvajanje Programa ukrepov na po-
dročju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 
(v nadaljnjem besedilu: program ukrepov) za izvajanje:

1. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju 
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb 
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), razveljavljene z Uredbo 
(EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. de-
cembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
(UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), (v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba 1306/2013/EU);

2. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
ditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in 
(ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2117 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi 
uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 
kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti 
kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, 
opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb 
aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o po-
sebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije 
(UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262);

3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 z dne 
11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelar-
stva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 3), zadnjič spremenjene 
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/580 z dne 1. februarja 
2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/1366 glede 
podlage za dodelitev finančnega prispevka za sektor čebe-
larstva (UL L št. 124 z dne 12. 4. 2021, str. 1), (v nadaljnjem 
besedilu: Delegirana uredba 2015/1366/EU);

4. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 z dne 
6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s po-
močjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, 
str. 9), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od 
izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) 
št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, 
(EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi 
upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se upora-
bljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 

5. 5. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 
2015/1368/EU).«.

2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku v 1. točki pod č) podpičje 

nadomesti z vejico in se doda nova pod d), ki se glasi:
»d)  vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelar-

stvu;«.
V drugem odstavku se beseda »ter« nadomesti z vejico, 

na koncu odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo 
»ter zagotovitev optimalnega delovanja čebelnjakov za prenos 
znanja v čebelarstvu.«.

3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku za besedilom »Za ukrepe 

iz 1. točke pod a)« doda besedilo »in d)«.

4. člen
V 4. členu se v tretjem odstavku besedilo »c) in č)« nado-

mesti z besedilom »c), č) in d)«.

5. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »c) in č)« nado-

mesti z besedilom »c), č) in d)«.

6. člen
Za 14.g členom se dodajo nov pododdelek d) ter nova 

14.h in 14.i člen, ki se glasijo:

»d) Vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu

14.h člen
(pogoji za dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov  

za prenos znanja v čebelarstvu)
(1) Vlagatelj je upravičen do podpore za vzdrževanje 

čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu, če:
1. poseduje učni čebelnjak, namenjen prenosu znanja, 

ki je bil vzpostavljen v okviru izvajanja ukrepa iz 14.a člena te 
uredbe;

2. nima neporavnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;

3. ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku pri-
silnega prenehanja, kakor ju določa zakon, ki ureja finančno 
poslovanje;

4. ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih 
sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

(2) Vlagatelj mora voditi dnevnik čebelarskih opravil, 
dnevnik prenosov znanja in evidence o številu udeležencev 
pri prenosu znanja, hraniti potrdila o plačilu računov za nakup 
matic, dodatne hrane za čebele, satja in satnic ter potrošnega 
materiala in hraniti račune o nakupu zdravil ter voditi evidence 
o delovnih obiskih čebelnjaka.

(3) Pogoji iz tega člena se podrobneje določijo v javnem 
razpisu.

14.i člen
(upravičeni stroški)

(1) Upravičeni stroški za financiranje vzdrževanja čebel-
njakov za prenos znanja v čebelarstvu so stroški dela, stroški 
prevoza do čebelnjaka in stroški potrošnega materiala.

(2) Podpora se dodeli v obliki pavšalnega zneska za 
delo v višini 945,00 eura na leto na en vzdrževani čebelnjak 
za prenos znanja v čebelarstvu, kar znaša skupno 100 ur in 
31 obiskov učnega čebelnjaka, ter za stroške, povezane s 
tem, in sicer:

– potni stroški se priznajo v višini 0,37 eura za km za 
dejansko opravljene prevoze in lahko znašajo največ 20 % pa-
všalnega zneska stroškov dela za oskrbo čebelnjaka za prenos 
znanja v čebelarstvu;
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– stroški materiala, potrebnega za oskrbo učnega če-
belnjaka za prenos znanja v čebelarstvu, kakor so zdravila, 
zagotavljanje zanesljive prehranjenosti, zamenjava matic, do-
datni satniki in satnice ter potrošnega materiala, lahko znašajo 
največ 400,00 eura brez vštetega DDV na leto na en čebelnjak 
za prenos znanja v čebelarstvu.

(3) Upravičeni stroški se dodelijo v obliki pavšalnega 
zneska za delo, potni stroški, ki so povezani z obiskom 
učnega čebelnjaka po opravljenem prevozu in stroški ma-
teriala za oskrbo učnega čebelnjaka po opravljenem plačilu 
teh stroškov.

(4) Podpora se dodeli za učne čebelnjake, ki so bili vzpo-
stavljeni in izplačani za programski leti 2021 in 2022. Čebelnja-
ki, ki so bili vzpostavljeni in izplačani v programskem letu 2021, 
so za vzdrževanje upravičeni od 1. avgusta 2021. Čebelnjaki, 
za katere je agencija sredstva izplačala za programsko leto 
2022, so upravičeni do sorazmernega deleža iz drugega od-
stavka tega člena po dvanajstinah za polni mesec po datumu 
izplačila sredstev agencije za programsko leto 2022, glede na 
datum izdanih računov o nakupu zdravil, matic, dodatne hrane 
za čebele, satja in satnic ter potrošnega materiala in datumu 
plačila vseh računov.«.

7. člen
V 30. členu se v prvem odstavku besedilo »c) in č)« na-

domesti z besedilom »c), č) in d)«.

8. člen
V 32. členu se v petem odstavku besedilo »9., 15.a,« 

nadomesti z besedilom »9., 14.h, 15.a,«.

9. člen
V 35. členu se v šestem odstavku besedilo »9., 15.a,« 

nadomesti z besedilom »9., 14.h, 15.a,«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
(končanje postopkov)

Postopki, začeti v programskih letih 2020, 2021 in 2022 
v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju 
čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni 
list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21 in 97/21), se končajo 
v skladu z Uredbo o izvajanju Programa ukrepov na področju 
čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list 
RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21 in 97/21).

11. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00704-220/2022
Ljubljana, dne 15. junija 2022
EVA 2022-2330-0040
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