
Priloga 
 

Področje Podpodročje BISTVENA STORITEV Pomen subjekta 

  SKD Naziv Opomba – omejitev  

Energija Elektrika 35.111 Proizvodnja električne energije v 
hidroelektrarnah 

V delu in za potrebe delovanja 
prenosnega oziroma 
distribucijskih sistemov. 

Inštalirana moč 
proizvodnje 
presega 350 
MW. 

Energija Elektrika 35.112 Proizvodnja električne energije v 
termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah 

V delu in za potrebe delovanja 
prenosnega oziroma 
distribucijskih sistemov. 

Inštalirana moč 
proizvodnje 
presega 350 
MW. 

Energija Elektrika 35.120 Prenos električne energije  Da, brez izjeme. 

Energija Elektrika 35.130 Distribucija električne energije  Da, brez izjeme. 

Energija Elektrika 35.140 Trgovanje z električno energijo Prodaja električne energije 
odjemalcem. 

Letna prodaja 
končnim 
odjemalcem v 
Republiki 
Sloveniji presega 
6 TWh. 

Energija Nafta 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi 
gorivi 

 Letni promet 
presega 500.000 
ton naftnega 
ekvivalenta (toe) 
lastnih motornih 
goriv, prodanih 
končnim 
odjemalcem v 
Republiki 
Sloveniji. 

Energija Nafta 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na 
drobno 

 Letni promet 
presega 500.000 
ton naftnega 
ekvivalenta (toe) 
motornih goriv, 
prodanih 
končnim 
odjemalcem v 



Republiki 
Sloveniji. 

Energija Nafta 52.100 Skladiščenje Obratovanje skladišč za nafto 
in naftne derivate (cisterne). 

Kapaciteta 
skladišča na eni 
lokaciji je 
najmanj 60.000 
m

3
. 

Energija Plin 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni 
mreži 

 Letni promet 
presega 200.000 
ton naftnega 
ekvivalenta (toe) 
plinastih goriv. 

Energija Plin 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni 
mreži 

Prodaja plina uporabnikom 
prek plinovodne mreže. 

Letni promet 
presega 200.000 
ton naftnega 
ekvivalenta (toe) 
plinastih goriv. 

Energija Plin 49.500 Cevovodni transport Transport plina po cevovodih 
(plinovodih). 

Da, brez izjeme. 

Digitalna 
infrastruktura 

 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih Storitev zagotavljanja stičišč 
omrežij – t. i. IXP (razen za 
izvajalce storitev, ki so 
izključeni na podlagi tretjega 
odstavka 2. člena ZInfV). 

Število članov 
stičišča omrežij 
presega 15. 

Digitalna 
infrastruktura 

 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih Storitev sistema domenskih 
imen – t. i. DNS (razen za 
izvajalce storitev, ki so 
izključeni na podlagi tretjega 
odstavka 2. člena ZInfV). 

Brez izjeme za 
storitev sistema 
domenskih imen 
najvišje ravni, za 
druge storitve 
sistema 
domenskih imen 
pa subjekt 
zagotavlja 
storitev za vsaj 
20 % vseh 
registriranih 
domen pod 
domeno .si.  

Digitalna  61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih Storitev registra domenskih Brez izjeme za 



infrastruktura imen najvišje ravni – t. i. 
register TLD (razen za 
izvajalce storitev, ki so 
izključeni na podlagi tretjega 
odstavka 2. člena ZInfV). 

storitev registra 
domenskih imen 
najvišje ravni. 

Oskrba s pitno vodo in 
njena distribucija 

 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode Zbiranje, prečiščevanje in 
distribucija vode za 
gospodinjstva oziroma za 
prehrano ljudi. 

Letna količina 
prodane vode 
presega 
10.000.000 m

3
. 

Zdravstvo  47.730  Trgovina na drobno v specializiranih 
prodajalnah s farmacevtskimi izdelki  

Lekarniška dejavnost 
izdajanja zdravil na recept. 

Število izdanih 
zdravil na recept 
letno presega 
1.000.000. 
 

Zdravstvo  86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost Storitve bolnišničnega 
zdravstvenega varstva, 
namenjene hospitaliziranim 
pacientom, vključno z nujno 
medicinsko pomočjo. 

Število 
opravljenih 
obravnav v 
okviru nujne 
medicinske 
pomoči letno 
presega 100.000.  
 

Zdravstvo  86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena 
dejavnost 

Svetovanje, diagnostika in 
zdravljenje, ki ga opravljajo 
zdravniki splošne medicine ali 
zdravniki pediatri. 

Število 
opravljenih 
obravnav letno 
presega 100.000. 
 

Zdravstvo  86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena 
dejavnost 

Specialistično svetovanje, 
diagnostika in zdravljenje. 

Število 
opravljenih 
obravnav letno 
presega 400.000. 
 

Promet Zračni promet 51.100 Potniški zračni promet  Število 
prepeljanih 
potnikov na letni 
ravni presega 
10.000.000. 

Promet Zračni promet 51.210 Tovorni zračni promet  Količina 
prepeljanih ton 



tovora na letni 
ravni presega 
15.000.000 ton. 

Promet Zračni promet 52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v 
zračnem prometu 

Obratovanje letaliških 
terminalov in podobnih 
objektov, obratovanje letališč, 
kontrola zračnega prometa in 
dejavnost služb na letališčih, 
vključno s protipožarno 
varnostjo. 

 Brez izjeme 
za storitev 
kontrole 
zračnega 
prometa nad 
ravnijo leta 
19.500 
čevljev (t. i. 
FL 195); 

 število 
potnikov, ki 
so potovali 
prek 
letališča, na 
letni ravni 
presega 
1.000.000 ali 

 količina 
oskrbljenih 
ton tovora na 
letališču na 
letni ravni 
presega 
10.000 ton. 

Promet Železniški 
promet 

49.100 Železniški potniški promet  Število 
prepeljanih 
potnikov na letni 
ravni presega 
10.000.000. 

Promet Železniški 
promet 

49.200 Železniški tovorni promet  Količina 
prepeljanih ton 
tovora na letni 
ravni presega 
15.000.000 ton. 

Promet Železniški 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v –    Obratovanje železniških  Število 



promet kopenskem prometu postaj; 
–   obratovanje ranžirnih 

postaj terminalov 
tovornega prometa in 
druge železniške 
infrastrukture. 

prepeljanih 
potnikov na 
letni ravni 
presega 
10.000.000 
ali 

 količina 
oskrbljenih 
ton tovora na 
letni ravni 
presega 
15.000.000 
ton. 

Promet Vodni promet 50.100 Pomorski potniški promet  Število 
prepeljanih 
potnikov na letni 
ravni presega 
1.000.000. 

Promet Vodni promet 50.200 Pomorski tovorni promet  Količina 
prepeljanih ton 
tovora na letni 
ravni presega 
10.000.000 ton. 

Promet Vodni promet 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem 
prometu 

Obratovanje pristanišč in 
pomolov, obratovanje vodnih 
zapornic in navigacija, 
vključno z delovanjem obalnih 
postaj za pomorsko radijsko 
komunikacijo ter opreme in 
sistemov za nadzor in 
upravljanje pomorskega 
prometa, pilotaža, sidranje, 
reševanje plovil, obratovanje 
svetilnikov in drugih objektov 
za varnost plovbe. 

 Število 
prepeljanih 
potnikov na 
letni ravni 
presega 
1.000.000 ali 

 količina 
oskrbljenih 
ton tovora na 
letni ravni 
presega 
10.000.000 
ton. 

Promet Cestni promet 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v 
kopenskem prometu 

Obratovanje cestne 
infrastrukture, objektov in 

Da, brez izjeme 
za storitev 



naprav za cestninjenje, 
premostitvenih objektov in 
predorov na avtocestah in 
hitrih cestah. 

obratovanja 
cestne 
infrastrukture, 
objektov in 
naprav za 
cestninjenje, 
premostitvenih 
objektov in 
predorov na 
avtocestah in 
hitrih cestah. 

Bančništvo  64.110 Centralno bančništvo Delovanje v vlogi bančnika 
državnega sektorja, vključno s 
podračuni za pokojninsko, 
zdravstveno in socialno 
zavarovanje (razen storitev iz 
2. člena te uredbe).  

Da, brez izjeme. 

Bančništvo  64.190 Drugo denarno posredništvo Sprejemanje depozitov in 
dajanje kreditov s strani bank, 
hranilnic, kreditnih zadrug. 

Sistemsko 
pomembna 
banka po Zakonu 
o bančništvu. 

Bančništvo  66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne 
storitve, razen za zavarovalništvo in 
pokojninske sklade 

Dejavnost obdelave finančnih 
transakcij in dejavnost 
poravnav, vključno s 
transakcijami s kreditnimi 
karticami (plačilni promet) 
(razen storitev iz 2. člena te 
uredbe). 

Vrednost 
transakcij letno 
presega 1 
milijardo eurov. 

Infrastruktura 
finančnega trga 

 66.110 Upravljanje finančnih trgov Poslovanje in nadzor  
finančnih trgov razen tistega, 
ki ga opravljajo državni organi: 
zbirna hramba vrednostnih 
papirjev, ugotavljanje in 
izpolnjevanje obveznosti iz 
poslov z vrednostnimi papirji 
ter vodenje centralnega 
registra imetnikov 
nematerializiranih vrednostnih 
papirjev. 

Tržni delež 
subjekta, ki 
zagotavlja 
bistveno storitev, 
presega 25 
odstotkov na 
območju 
Republike 
Slovenije. 



Infrastruktura 
finančnega trga 

 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi 
papirji in borznim blagom 

Trgovanje z vrednostnimi 
papirji, s katerimi se trguje na 
mestu trgovanja v skladu z 
zakonom, ki ureja trg finančnih 
instrumentov in s tem 
povezane dejavnosti, borzno 
posredništvo vrednostnih 
papirjev. 

Letni promet 
presega 
100.000.000 
milijonov eurov.  

Preskrba s hrano  52.100 Skladiščenje Obratovanje skladišč za 
osnovne prehrambne 
proizvode. 

Skupna 
kapaciteta 
skladišča 
presega 50.000 
m

3 
za potrebe 

prehrambnih 
proizvodov. 

Varstvo okolja  38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki  Brez izjeme za 
radioaktivne 
odpadke, količina 
nevarnih 
odpadkov 
presega 10.000 
ton. 

 


