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Številka: 304-4/2012-33
Datum: 19. marec 2012

Zadeva: SKLEP O OBLIKOVANJU OBVEZNIH REZERV NAFTE IN NJENIH 
DERIVATOV V LETU 2012 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepa vlade:
Na podlagi četrtega odstavka 21. a člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09
– uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na …… seji dne …… pod točko 
…… sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije določa, da se v letu 2012 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih 
derivatov v višini, ki predstavlja 90 dni povprečne porabe v letu 2011:

- 139.585 ton     neosvinčen motorni bencin super 95 (I. skupina),
- 442.656 ton     dizelsko gorivo, kurilno olje – ekstra lahko in JET A1 (II. skupina),
-     1.956 ton     kurilno olje – srednje (III. skupina).

Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov morajo doseči minimalno stanje zalog, določenih v 
prejšnjem odstavku, najkasneje 31.7.2012.

V navedenih količinah so upoštevane že doslej oblikovane količine obveznih rezerv.

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Vinka Soljačić, v.d. generalne direktorice
- dr. Peter Vrtačnik, sekretar, vodja sektorja
- Aleš Oberč, višji svetovalec I

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
/

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
/

GENERALJNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si



4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
Gradivo naj obravnava Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Vlada RS na svoji redni seji.

5. Kratek povzetek gradiva
/

6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 
EUR v tekočem in naslednjih treh letih

NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja 

ter konkurenčnost podjetij
NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene 
vidike

NE

e) na socialno področje NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja,

- na razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR
/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR
Gradivo nima učinkov na področjih iz četrtega odstavka 8. b člena Poslovnika Vlade RS. Za 
izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv se sredstva zagotavljajo s 
plačilom posebnega nadomestila za nafto in njene derivate.

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:

- Ministrstvu za finance
- Službi Vlade RS za zakonodajo

Datum pošiljanja:  8.3.2012
v celoti 
Bistvena odprta vprašanja:
/

Gradivo je usklajeno:

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni 
usklajeno          /



10. Gradivo je lektorirano NE

11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva NE
b) za nujnost obravnave NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti NE 

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti /

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade
/

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …                       /

mag. Radovan ŽERJAV
MINISTER

PRILOGE:
- predlog sklepa
- obrazložitev
- Priloga 1
- mnenje Ministrstva za finance
- mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo



PREDLOG SKLEPA

REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA

Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

Na podlagi četrtega odstavka 21. a člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 –
uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na …… seji dne …… pod točko …… 
sprejela naslednji:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije določa, da se v letu 2012 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih 
derivatov v višini, ki predstavlja 90 dni povprečne porabe v letu 2011:

- 139.585 ton     neosvinčen motorni bencin super 95 (I. skupina),
- 442.656 ton     dizelsko gorivo, kurilno olje – ekstra lahko in JET A1 (II. skupina),
-     1.956 ton     kurilno olje – srednje (III. skupina).

Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov morajo doseči minimalno stanje zalog, določenih v 
prejšnjem odstavku, najkasneje 31.7.2012.

V navedenih količinah so upoštevane že doslej oblikovane količine obveznih rezerv.

Številka:
V Ljubljani, dne

    dr. Božo PREDALIČ
GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana,
2. Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
3. Vlada Republike Slovenije, Generalni sekretariat, Gregorčičeva 20, Ljubljana.



OBRAZLOŽITEV

V skladu s prilagajanjem slovenske zakonodaje zakonodaji Evropske unije je bil sprejet Zakon o 
blagovnih rezervah (uradno prečiščeno besedilo) /ZBR-UPB2/ (Uradni list RS, št. 96/09), ki določa 
zagotavljanje in oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v višini 90-dnevne povprečne 
porabe v preteklem letu.

Rezerve na dan 31.12.2011 so bile oblikovane v višini, ki je zadoščala za 90 dni porabe, 
preračunano na porabo v letu 2010, in so znašale:

Skupina naftnih derivatov
Količine na dan

31.12.2011
(v tonah)

I.   skupina (neosvinčen motorni bencin super 95 141.763
II.  skupina (dizelsko gorivo, kurilno olje – ekstra lahko in JET A1) 420.726
III. skupina (kurilno olje – srednje) 2.239
SKUPAJ 564.728

Skladno z Direktivo Sveta 2006/67/ES (kodificirano besedilo) z dne 24. julija 2006 je potrebna 
prilagoditev zalog naftnih derivatov glede na porabo v letu 2011, kar pomeni naslednje minimalno 
stanje zalog za leto 2012 najkasneje na dan 31.7.2012:

Skupina naftnih derivatov
Količine na dan

31.12.2012
(v tonah)

I.   skupina (neosvinčen motorni bencin super 95 139.585
II.  skupina (dizelsko gorivo, kurilno olje – ekstra lahko in JET A1) 442.656
III. skupina (kurilno olje – srednje) 1.956
SKUPAJ 584.196

Na podlagi četrtega odstavka 21a. člena Zakona o blagovnih rezervah (uradno prečiščeno 
besedilo) /ZBR-UPB2/ (Uradni list RS, št. 96/09) se obvezne rezerve nafte in njenih derivatov 
oblikujejo in zagotavljajo po proizvodih, vrstah in količinah, ki jih za vsako koledarsko leto določi 
Vlada RS na predlog ministrstva, pristojnega za preskrbo.

Glede na povprečno porabo v letu 2011 in dejanske zaloge dne 31.12.2011 je potrebno v I. 
skupini naftnih derivatov količine zmanjšati za 2.378 ton, v II. skupini povečati za 21.930 ton 
in v III. skupini zmanjšati za 283 ton. Skupne količine je potrebno povečati za 19.468 ton.

Kakovost oblikovanih obvezni rezerv mora ustrezati kakovosti kot jo za posamezno gorivo določajo 
veljavni predpisi.



PRILOGA 1

Tabela 1: Poraba nafte in njenih derivatov v letu 2007

Skupina Poraba v 2007 
(tone)

Dnevna poraba 
(tone)

90-dnevne 
rezerve 2008 

(tone)
I.   skupina 597.641 1.637 147.364
II.  skupina 1.691.400 4.437 399.304
III. skupina 8.145 22 2.008
SKUPAJ 2.225.186 6.096 548.676

Tabela 2: Poraba nafte in njenih derivatov v letu 2008

Skupina Poraba v 2008 
(tone)

Dnevna poraba 
(tone)

90-dnevne 
rezerve 2009 

(tone)
I.   skupina 675.207 1.850 166.490
II.  skupina 2.004.357 5.491 494.225
III. skupina 8.302 23 2.047
SKUPAJ 2.687.866 7.364 662.762

Tabela 3: Poraba nafte in njenih derivatov v letu 2009

Skupina Poraba v 2009 
(tone)

Dnevna poraba 
(tone)

90-dnevne 
rezerve 2010 

(tone)
I.   skupina 570.269 1.562 140.614
II.  skupina 1.702.201 4.664 419.721
III. skupina 18.437 51 4.546
SKUPAJ 2.290.907 6.276 564.881

Tabela 4: Poraba nafte in njenih derivatov v letu 2010

Skupina Poraba v 2010 
(tone)

Dnevna poraba 
(tone)

90-dnevne 
rezerve 2011 

(tone)
I.   skupina 574.926 1.575 141.763
II.  skupina 1.706.275 4.675 420.726
III. skupina 9.080 25 2.239
SKUPAJ 2.290.281 6.275 564.728

Tabela 5: Poraba nafte in njenih derivatov v letu 2011

Skupina Poraba v 2011
(tone)

Dnevna poraba 
(tone)

90-dnevne 
rezerve 2012

(tone)
I.   skupina 566.095 1.551 139.585
II.  skupina 1.795.216 4.918 442.656
III. skupina 7.933 22 1.956
SKUPAJ 2.369.244 6.491 584.196







Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
    F: 01 241 18 60
    E: gp.svz@gov.si
    www.svz.gov.si

Številka: 304-1/2012
Datum: 13. 3. 2012

Zadeva: Sklep o oblikovanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2012
Zveza: Vaš dopis z dne 13. 3. 2012

V zvezi z vašim dopisom, s katerim nam v nujni pregled in mnenje pošiljate predlog zgoraj 
navedenega sklepa, vam z vidika pristojnosti naše službe sporočamo, da na gradivo nimamo 
pripomb.

S spoštovanjem,

Ksenija Mihovar Globokar
DIREKTORICA

V vednost: dr. Peter Vrtačnik, na elektronski naslov: Peter.Vrtacnik@gov.si

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
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