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ZADEVA: Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za
leto 2017 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretjega odstavka 136. 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 in 30/16) je Vlada Republike 
Slovenije na … seji dne … sprejela

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta 
ogljikovega dioksida za leto 2017, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za okolje in prostor
 Ministrstvo za finance
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje
- Uroš Vajgl, vodja Sektorja za okolje in podnebne spremembe
- Zorana Komar, vodja oddelka za podnebne spremembe
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Upravljavci naprav ali operatorji zrakoplovov, ki so vključeni v sistem trgovanja z emisijskimi kuponi, 
morajo v register Unije do 30. aprila tekočega leta predati emisijske kupone v količini, ki ustreza 
količini emisije toplogrednih plinov, ki sta jo naprava ali zrakoplov izpustila v ozračje v preteklem 
letu. Količina emisije toplogrednih plinov je razvidna iz poročila o emisijah toplogrednih plinov in iz 
poročila o njegovem preverjanju. Če upravljavec naprave ali operator zrakoplova do 30. aprila 
tekočega leta ne izpolni svoje obveznosti, mora plačati penale za vsako začetno tono ekvivalenta 
ogljikovega dioksida, ki jo je naprava izpustila v ozračje in je presegla količino emisijskih kuponov, 
predanih v register Unije. Višina penalov je za leto 2016 znašala 102,41 evra. V skladu z določbo
tretjega odstavka 136. člena Zakona o varstvu okolja se višina penalov od 1. januarja 2013 vsako 



leto poveča za evropski indeks cen življenjskih potrebščin, njihovo višino pa določi Vlada RS s 
sklepom.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in  srednja podjet ja ter 

konkurenčnost podjetij DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/

– I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:



Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

 /

II. Finančne posledice za državni proračun
/

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
/

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
/

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2017
lahko ima posledice na javnofinančna sredstva. Višino priliva v državni proračun v tem trenutku ni 
mogoče določiti, saj je ta odvisna od morebitnih kršitev.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.



9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Objava sklepa ni potrebna, ker gre za akt, s katerim Vlada RS izvršuje zakonsko pooblastilo za 
določitev višine penalov.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

                                                       IRENA MAJCEN
                                                          MINISTRICA



Na podlagi tretjega odstavka 136. 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 in 30/16) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP 
o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 

2017

I

Višina penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2017 
znaša 104,05 eura.

II

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

Št. 
Ljubljana, 10. novembra 2017
EVA 2017-2550-0039

Vlada Republike Slovenije

       dr. Miroslav Cerar, l.r.

predsednik



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga 

Tretji odstavek 136. 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, 48/12, 57/12 in 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v 
nadaljnjem besedilu: ZVO-1).

2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon

Zakon je določil rok za izdajo predpisa, in sicer april tekočega leta.

3. Splošna obrazložitev 

Upravljavci naprav ali operatorji zrakoplovov, ki so vključeni v sistem trgovanja z 
emisijskimi kuponi, morajo v skladu z določbo 135. člena ZVO-1 do 30. aprila 
tekočega leta predati registru Unije določeno količino emisijskih kuponov, ti pa 
se razveljavijo. Če upravljavci naprav ali operatorji zrakoplovov svoje 
obveznosti ne izpolnijo, morajo plačati penale. Penali so v skladu z določbo 
prvega odstavka 136. člena ZVO-1 za leto 2012 znašali 100,00 evrov. V skladu 
z določbo tretjega odstavka 136. člena Zakona o varstvu okolja se višina 
penalov od 1. januarja 2013 vsako leto poveča za evropski indeks cen 
življenjskih potrebščin, objavljen na spletni strani Statističnega urada EU. Na 
podlagi tretjega odstavka 136. člena ZVO-1 Vlada RS s sklepom določi višina 
penalov.

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle 
biti celovito predstavljene v predlogu zakona.

5. Izjava o skladnosti predloga predpisa s pravnimi akti EU

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Upravljavci naprav ali operatorji zrakoplovov, ki so vključeni v sistem trgovanja z 
emisijskimi kuponi, morajo v register Unije do 30. aprila tekočega leta predati 
emisijske kupone v količini, ki ustreza količini emisije toplogrednih plinov, ki sta 
jo naprava ali zrakoplov izpustila v ozračje v preteklem letu. Količina emisije 
toplogrednih plinov je razvidna iz poročila o emisijah toplogrednih plinov in iz 
poročila o njegovem preverjanju. Če upravljavec naprave ali operator 
zrakoplova do 30. aprila tekočega leta ne izpolni svoje obveznosti, mora plačati 
penale za vsako začetno tono ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki jo je naprava 
izpustila v ozračje in je presegla količino emisijskih kuponov, predanih v register 
Unije. Višina penalov je za leto 2012 znašala 100,00 evrov. V skladu z določbo 
tretjega odstavka 136. člena Zakona o varstvu okolja se višina penalov od 1. 
januarja 2013 vsako leto poveča za evropski indeks cen življenjskih potrebščin, 



objavljen na spletni strani Statističnega urada EU. Na podlagi tretjega odstavka 
136. člena ZVO-1 Vlada RS s sklepom določi višino penalov.

Višina penalov v tekočem letu je izračunana tako, da se od 1. januarja 2013 
višina penalov vsako leto poveča za letni evropski indeks cen življenjskih 
potrebščin, objavljen na spletni strani Statističnega urada EU v mesecu, ko 
mora upravljavec naprave ali operator zrakoplova predati emisijske kupone v 
register Unije.

Višina penalov za leto 2016 je bila 102,41 EUR. Aprila 2017 znaša letni 
evropski indeks cen življenjskih potrebščin, objavljen na spletni strani 
Statističnega urada EU, 1,6 %. Višina penalov za leto 2017 znaša torej 104,05 
EUR.
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