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Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške 
politike (UL L št. 287 z dne 31. 10. 2015, str. 6), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 404/2011/EU),

9. Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za 
ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z 
dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 
2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 
o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, 
(ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, 
(ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) 
št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1379/2013/EU),

10. Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politi-
ki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) 
št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 
in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 
št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z 
Uredbo (EU) 2017/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o 
skupni ribiški politiki (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2017, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU) in

11. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 z dne 18. no-
vembra 2014 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 
15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in 
Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva seve-
rozahodnega Atlantika (UL L št. 16 z dne 23. 1. 2015, str. 23), za-
dnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1352 
z dne 18. aprila 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije 
(EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 
15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku 
in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva 
severozahodnega Atlantika (UL L št. 190 z dne 21. 7. 2017, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 98/2015/EU).«.

2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen
(Uredba 850/1998/ES)

(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, ki lovi, obdrži na krovu, pretovarja, 
iztovarja, prenaša, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v 
prodajo morske organizme, ki so manjši od najmanjše velikosti, 
določene v Prilogah XII in XIIa Uredbe 850/1998/ES za ustre-
zne vrste in ustrezno zemljepisno območje (17. člen Uredbe 
850/1998/ES).

(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posame-
znika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje posameznik.«.

3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen
(Uredba 2187/2005/ES)

(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, ki lovi, obdrži na krovu, pretovarja, 

iztovarja, prenaša, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v 
prodajo morske organizme, ki so manjši od najmanjše veliko-
sti, določene v Prilogi IV Uredbe 2187/2005/ES za ustrezne 
vrste in ustrezno zemljepisno območje (prvi odstavek 14. člena 
Uredbe 2187/2005/ES).

(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja de-
javnost.

(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje posameznik.«.

4. člen
V prvem odstavku 8. člena se na koncu 26. točke pika 

nadomesti z vejico in doda nova 27. točka, ki se glasi:
»27. ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka 

113. člena Uredbe 404/2011/EU.«.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-52/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2330-0110

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3715. Uredba o dopolnitvi Uredbe o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode

Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega od-
stavka 23. člena in tretjega odstavka 149. člena ter za izvr-
ševanje tretjega 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 in 61/17 – GZ) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode

1. člen
V Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 

vode (Uradni list RS, št. 98/15) se za 40. členom doda nov 
40.a člen, ki se glasi:

»40.a člen
(uporaba obstoječih območij poselitve)

Do sprejetja operativnega programa odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v skladu s 36. členom te uredbe se 
za izvajanje te uredbe kot aglomeracije štejejo območja poseli-
tve iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 
2017), ki je bil sprejet s sklepoma Vlade Republike Slovenije 
št. 35401-2/2010/2 z dne 11. novembra 2010 in št. 35401-
2/2010/8 z dne 14. julija 2011 ter objavljen na spletnih straneh 
ministrstva.«.
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KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 31. decembra 2017.

Št. 00719-64/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2017-2550-0103

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3716. Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o var-
stvu 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 in 61/17 – GZ) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o metodologiji  

za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja

1. člen
V Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obve-

znih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 87/12 in 109/12) se v četrtem odstavku 31. člena 
besedilo »1. januarja 2018« nadomesti z besedilom »31. de-
cembra 2019«.

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2018.

Št. 00719-63/2017
Ljubljana, dne 21. decembra 2017
EVA 2015-2550-0036

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3717. Uredba o spremembah in dopolnitvah 
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 prvega odstavka 378. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Repu-
blike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah 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 prispevkov 

za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v so-
proizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 46/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot 
je določen v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 
in 81/15), poleg tega imajo izrazi, uporabljeni v tej uredbi, še 
naslednji pomen:

‒ bruto dodana vrednost pomeni bruto dodano vrednost 
končnega odjemalca električne energije v stroških faktorjev, ki 
je enaka bruto dodani vrednosti po tržnih cenah, zmanjšani 
za posredne davke in povečani za subvencije. Bruto dodana 
vrednost v stroških faktorjev se lahko izračuna kot:

a) prihodki od prodaje, povečani za kapitalizirano proizvod-
njo in druge prihodke iz poslovanja, povečani ali zmanjšani glede 
na spremembo zalog, zmanjšani za nabavo blaga in storitev, 
zmanjšani zaradi plačil drugih davkov na proizvode, ki so pove-
zani s prihodki od prodaje, a niso odbitni, ter zmanjšani za druge 
dajatve in davke, povezane s proizvodnjo, ali

b) bruto poslovni presežek, povečan za stroške za za-
poslene.

Prihodki in odhodki, ki so v računovodskih izkazih konč-
nega odjemalca električne energije prikazani kot finančni ali 
izredni, so izvzeti iz bruto dodane vrednosti;

‒ elektro intenzivnost se določi kot odstotni delež povpre-
čja stroškov končnega odjemalca električne energije v zadnjih 
treh letih za porabo električne energije na vseh prevzemno- 
predajnih mestih, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam 
upravičencev do znižanega prispevka po tej uredbi, v primerjavi 
s povprečjem bruto dodane vrednosti v zadnjih treh letih za 
končnega odjemalca električne energije. Če gre za končnega 
odjemalca električne energije, ki posluje manj kot eno leto, se v 
prvem letu poslovanja uporabijo projekcije podatkov, za drugo 
leto podatki za preteklo leto poslovanja, za tretje leto pa se upo-
rabi povprečje podatkov za prvo in drugo leto poslovanja;

‒ stroški končnega odjemalca električne energije za 
porabo električne energije pomenijo strošek porabljene ele-
ktrične energije na vseh prevzemno-predajnih mestih v posa-
meznem letu, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam 
upravičencev do znižanega prispevka po tej uredbi, izraču-
nanega z uporabo predpostavljene cene električne energije v 
posameznem letu;

‒ predpostavljena cena električne energije je pov-
prečna drobnoprodajna cena električne energije za končne 
odjemalce električne energije s podobno ravnjo porabe elek-
trične energije, ki vključuje stroške prispevkov za zagotavljanje 
podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim 
izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.«.

2. člen
V tretjem odstavku 6. člena se prva alineja spremeni tako, 

da se glasi:
»‒ elektro intenzivnost končnega odjemalca presega 5 %;«.
V četrtem odstavku se besedilo »če v zadnjih treh letih 

njihova povprečna elektro intenzivnost« nadomesti z besedilom 
»če njihova elektro intenzivnost«.

V šestem odstavku se besedilo »če njihova povprečna 
elektro intenzivnost zadnjih treh let« nadomesti z besedilom 
»če njihova elektro intenzivnost«.


