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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vrstah posegov v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah
posegov v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje
1. člen
V Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06), se
besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. poseg v okolje (v nadaljnjem besedilu: poseg) je gradnja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ali drug
poseg v okolje, ki vključuje poseg v naravo ali krajino, vključno
s tistim, ki se nanaša na izkoriščanje mineralnih virov;
2. prag posega je določena površina, dolžina, prostornina,
zmogljivost ali druga veličina, pri kateri je poseg dosegel ali
presegel obseg in izpolnil pogoje, da je zanj presoja vplivov na
okolje obvezna;
3. varovana območja so območja, na katerih so za posamezne vrste posegov določeni strožji pragovi, in sicer:
– zavarovana območja, naravne vrednote, območja Natura 2000 in potencialna območja Natura 2000 ter ekološko
pomembna območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje
narave,
– vodovarstvena območja v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo voda,
– območja, varovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine;
4. sprememba posega je sprememba ali razširitev posega, ki spremeni glavne tehnične značilnosti, površino, dolžino,
prostornino, zmogljivost ali drugo veličino posega;
5. proizvodna zmogljivost je največja zmogljivost naprave,
ki se šteje za poseg po tej uredbi. Proizvodnjo zmogljivost opredeli proizvajalec naprave in jo zapiše v tehnično dokumentacijo, namenjeno uporabnikom naprave. Proizvodna zmogljivost
naprave se izraža v količini proizvoda, ki nastane v 24 urah
obratovanja naprave, ali v 1 uri obratovanja, če naprava ne
more obratovati neprekinjeno 24 ur;
6. bruto tlorisna površina je v skladu s standardom SIST
ISO 9836 tlorisna površina vseh etaž stavbe ali gradbenega

inženirskega objekta. Tlorisna površina posamezne etaže je
opredeljena z navpično projekcijo zunanjih dimenzij stavbe ali
gradbenega inženirskega objekta na ravni te etaže;
7. avtocesta ali hitra cesta je cesta, ki je v skladu s predpisom, ki ureja javne ceste, kategorizirana kot avtocesta oziroma
hitra cesta.«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrste posegov, za katere je presoja vplivov na okolje
obvezna, so določene v Prilogi I, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi za kakršnokoli spremembo posega iz prejšnjega odstavka, ki je v skladu
s predpisi že dovoljen, izveden ali v izvedbi, če sprememba
posega:
– sama po sebi dosega ali presega prag, določen za tak
poseg v Prilogi I te uredbe, razen če gre za poseg iz 2. točke
Priloge I te uredbe,
– za 50 MW presega proizvodnjo toplote posega pred
njegovo spremembo, če gre za poseg iz točk 2.1 in 2.2 Priloge
I te uredbe,
– za 50 odstotkov presega proizvodno zmogljivost posega pred njegovo spremembo, če gre za poseg, za katerega v
Prilogi I te uredbe prag ni določen,
– za 1 km presega dolžino posega pred njegovo spremembo na varovanem območju ali 5 km zunaj varovanega
območja, če gre za glavno železniško progo iz točke 7.1 Priloge
I te uredbe ali avtocesto ali hitro cesto iz točke 7.2 Priloge I te
uredbe.
(3) Če se spremembe posega iz prejšnjega odstavka izvajajo postopoma, je presoja vplivov na okolje obvezna pri tisti
spremembi, ki skupaj s prejšnjimi doseže ali preseže obseg,
določen v prejšnjem odstavku.
(4) Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi za spremembo posega iz Priloge I te uredbe, ki pred spremembo za tak
poseg določenega praga ne dosega, če ga zaradi spremembe
doseže ali preseže.
(5) V primerih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena se presoja vplivov na okolje izvede za poseg v celoti,
tako da se upoštevajo kumulativni učinki obstoječega posega
in njegove spremembe.«.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrste posegov, za katere je presoja vplivov na okolje
obvezna, če poseg dosega ali presega predpisani prag, so
določene v Prilogi II, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Prag za posamezno vrsto posega iz prejšnjega odstavka temelji na merilih, določenih v Prilogi III, ki je sestavni
del te uredbe.
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(3) Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi za kakršnokoli spremembo posega iz prvega odstavka tega člena, ki je v
skladu s predpisi že dovoljen, izveden ali v izvedbi, če sprememba sama po sebi dosega ali presega prag, ki je za poseg
določen v Prilogi II te uredbe.
(4) Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi v primeru
spremembe posega iz Priloge II te uredbe, ki pred spremembo
za takšen poseg določenega praga ne dosega, če ga zaradi
spremembe doseže ali preseže, razen za posege, ki so bili
dovoljeni ali izvedeni pred uveljavitvijo Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 41/04).
(5) V primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
se presoja vplivov na okolje izvede za poseg v celoti, tako da se
upoštevajo kumulativni učinki obstoječega posega in njegove
spremembe.«.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je poseg iz prvega odstavka 3. člena te uredbe namenjen izključno ali večinoma za razvijanje in preskušanja novih
metod ali izdelkov in ne bo obratoval več kot dve leti, lahko ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, na podlagi vloge nosilca posega
odloči, da za ta poseg presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke
o nameravanem posegu in njegovih glavnih značilnostih ter o
njegovem namenu ter predvidenem trajanju.
(3) Ministrstvo lahko odloči, da za poseg iz prvega odstavka tega člena presoje vplivov na okolje ni treba izvesti, če na
podlagi meril iz Priloge III te uredbe ugotovi, da poseg iz prejšnjega odstavka ne bo pomembno negativno vplival na okolje.«.
5. člen
6. člen se črta.
6. člen
(1) Priloga se nadomesti z novo Prilogo I, ki je sestavni
del te uredbe.
(2) Za novo Prilogo I se dodata novi Priloga II in Priloga
III, ki sta sestavni del te uredbe.
7. člen
(1) Postopki izdaje okoljevarstvenega soglasja za posege,
ki so se začeli na podlagi Uredbe o vrstah posegov v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
št. 78/06), in za katere po določbah te uredbe presoja vplivov
na okolje ni obvezna, ki do dneva uveljavitve te uredbe še niso
bili končani, se ustavijo.
(2) Za posege, določene s to uredbo, za katere v skladu
z Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06) presoje
vplivov na okolje ni bilo treba izvesti, pa je na dan uveljavitve
te uredbe zanje že začet postopek za pridobitev gradbenega
dovoljenja, se postopek presoje vplivov in pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja ne izvede.
(3) Za dokončanje postopkov priprave planov, za katere je
bil pred uveljavitvijo te uredbe sprejet program priprave, se uporabljajo določbe Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06).
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-78/2007/5
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-2511-0117
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
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Priloga
PRILOGA I
POSEGI V OKOLJE, ZA KATERE JE PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE VEDNO
OBVEZNA
Oznaka
1.
2.1
2.2

3.1
3.2

4.1
4.2
5.

6.

7.1
7.2
7.3

Priloge

Vrsta posega
rafinerija surove nafte, razen þe se proizvajajo le maziva iz surove nafte, in
naprava za uplinjanje ali utekoþinjanje 500 t ali veþ premoga ali bitumiziranega
skrilavca na dan;
termoelektrarna in druga kurilna naprava s proizvodnjo 300 MW toplote ali veþ;
jedrska elektrarna in drug jedrski reaktor, vkljuþno z razgradnjo ali odstranitvijo
take elektrarne ali reaktorja, razen raziskovalnih naprav za izdelavo in pretvorbo
cepljivih in obogatenih materialov, katerih najveþja proizvedena moþ ne presega
1 kW neprekinjene toplotne moþi;
naprava za ponovno predelavo radioaktivnega jedrskega goriva
naprava, ki je namenjena:
- proizvodnji ali obogatitvi jedrskega goriva,
- predelavi radioaktivnega jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih
odpadkov,
- konþnemu odlaganju radioaktivnega jedrskega goriva,
- zgolj konþnemu odlaganju radioaktivnih odpadkov,
- zgolj skladišþenju radioaktivnega jedrskega goriva ali radioaktivnih
odpadkov, naþrtovanemu za veþ kot 10 let, na drugi lokaciji kakor tam, kjer
poteka proizvodnja;
integrirana naprava za zaþetno taljenje surovega železa in jekla;
naprava za proizvodnjo neželeznih neobdelanih kovin iz rude, koncentratov ali
sekundarnih surovin z metalurškimi, kemiþnimi ali elektrolitiþnimi postopki;
- naprava za pridobivanje azbesta in
- naprava za predelavo in pretvorbo azbesta in proizvodov, ki vsebujejo azbest:
- za azbestnocementne proizvode z letno proizvodnjo veþ kakor 20 000 t
konþnih proizvodov,
- za torne materiale z letno proizvodnjo veþ kakor 50 t konþnih proizvodov,
- za druge rabe azbesta pri porabi veþ kakor 200 t na leto;
integrirana kemiþna naprava, t.j. naprava za industrijsko proizvodnjo snovi, ki
uporablja kemijske postopke, pri katerih gre za veþ sopostavljenih in
medsebojno funkcionalno povezanih proizvodnih enot, ki so namenjene:
- proizvodnji osnovnih organskih kemikalij;
- proizvodnji osnovnih anorganskih kemikalij;
- proizvodnji enostavnih ali sestavljenih fosfatnih, dušiþnih ali kalijevih gnojil;
- proizvodnji osnovnih fitofarmacevtskih sredstev in biocidov;
- proizvodnji osnovnih farmacevtskih sredstev s kemijskimi ali biološkimi
postopki;
- proizvodnji eksplozivov;
- gradnja glavne železniške proge ne glede na dolžino
- gradnja letališþa z vzletno-pristajalno stezo osnovne dolžine 2100 m ali veþ;
gradnja avtoceste in hitre ceste;
- gradnja ceste s štirimi ali veþ pasovi, þe je dolžina nove ceste 10 km ali veþ
neprekinjenega poteka, ali/in
- nova razvrstitev pasov in/ali širitev obstojeþe ceste z dvema pasovoma ali
manj, tako da ima štiri pasove ali veþ, þe je dolžina dela ceste z novo
razvrstitvijo pasov in/ali razširjenega dela ceste 10 km ali veþ neprekinjenega
poteka;
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celinska vodna pot in pristanišþe za plovbo po celinskih vodah s prehodom plovil
z veþ kakor 1350 t;
trgovsko pristanišþe ali pomol za nakladanje in razkladanje, ki je povezan s
kopnim, ni zunanje pristanišþe (terminal) razen pomola za trajekte, ki lahko
sprejme plovila z veþ kakor 1350 t;
- sežigalnica nevarnih odpadkov,
- odlagališþe nevarnih odpadkov ali
- naprava za kemiþno obdelavo nevarnih odpadkov po postopku odstranjevanja
z oznako D9 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
- sežigalnica nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo veþ kakor 100 t na dan ali
- naprava za kemiþno obdelavo nenevarnih odpadkov po postopku odstranjevanja z oznako D9 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, z
zmogljivostjo veþ kakor 100 t na dan;
þrpališþe podzemne vode ali sistem za umetno bogatenje podzemne vode z
letno koliþino naþrpane ali obogatene vode enako ali veþjo od 10 milijonov m3;
poseg za prenos vodnih koliþin med poreþji zaradi prepreþevanja morebitnega
pomanjkanja vode, þe koliþina prenesene vode presega 100 milijonov m3 na
leto, razen za prenos pitne vode po vodovodu;
poseg za prenos vodnih koliþin med poreþji za vse namene razen za namen iz
prejšnje toþke, þe dolgoletni povpreþni reþni pretok poreþja, od koder se voda
þrpa, presega 2000 milijonov m3 na leto in koliþina prenesene vode presega 5 %
tega pretoka, razen za prenos pitne vode po vodovodu;
þistilna naprava odpadne vode z zmogljivostjo, veþjo od 150 000 PE;
- poseg za pridobivanje nafte v komercialne namene, kjer naþrpana koliþina
presega 500 t na dan in
- poseg za pridobivanje zemeljskega plina v komercialne namene, kjer naþrpana
koliþina presega 500 000 m3 na dan;
jez in drug objekt za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova
ali dodatna koliþina zadržane ali uskladišþene vode presega 10 milijonov m3;
prenosni cevovod za plin, nafto ali kemikalije s premerom veþ kakor 800 mm in
dolžino veþ kakor 40 km;
objekt za intenzivno rejo perutnine ali prašiþev z veþ kakor:
- 85 000 mesti za pišþance,
- 60 000 mesti za kokoši;
- 3000 mesti za prašiþe pitance z maso, veþjo od 30 kg, ali
- 900 mesti za svinje;
industrijska naprava za proizvodnjo:
- papirne kaše iz lesa ali podobnih vlaknatih snovi
- papirja in kartona s proizvodno zmogljivostjo, ki presega 200 t na dan;
- kamnolom in dnevni kop, kjer površina kopa presega 25 ha ali
- izkopavanje šote, kjer površina kopa presega 150 ha;
nadzemni elektrovod z napetostjo 220 kV ali veþ in dolžino veþ kakor 15 km;
skladišþe nafte, petrokemiþnih ali kemiþnih izdelkov z zmogljivostjo 200.000 t ali
veþ.

e

d

c

b

a

Oznaka

1. Kmetijstvo, gozdarstvo in ribogojstvo
Preoblikovanje morfologije tal kmetijskih
zemljišþ
ureditev
neobdelanih
zemljišþ
ali
zemljišþ na polnaravnih obmoþjih za
intenzivno kmetijstvo *
c.1 raba vode za kmetijstvo zaradi
namakanja
c.2 izsuševanje zemljišþ za kmetijstvo
pogozdovanje in krþitev gozdov za
namene spreminjanja v drugo vrsto rabe
zemljišþ
intenzivna živinska farma

Vrsta posega

površina zemljišþ 2,5 ha

površina zemljišþ 5 ha
površina zemljišþ 30 ha

– 40.000 mest za
pišþance ali kokoši,
– 2.000 mest za prašiþe
pitance z veþ kot 30 kg,
– 750 mest za svinje,
– 350 mest za govejo
živino,
– 400 mest za konje,
– 1.000 mest za teleta
pitance,

površina zemljišþ 30 ha

površina zemljišþ 30 ha

površina zemljišþ 50 ha
površina zemljišþ 50 ha

površina zemljišþ 30 ha

Prag posega, þe gre za
varovano obmoþje

površina zemljišþ 50 ha

Prag posega

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

vrsta
varovanega
obmoþja
1 2 3 4

POSEGI V OKOLJE, ZA KATERE JE PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE OBVEZNA, ýE DOSEGAJO ALI PRESEGAJO PREDPISANI
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Rudnik
energetskih,
kovinskih
nekovinskih rudnin ali kamnin

–

– izkopavanje šote
površini 1.000 m2

na

– zmogljivost pridobivanja
35.000 t kamnin letno ali
površina pridobivanja 10
ha,

in – površina na površju rudnika 10 ha ali
– þe se predvideva posedanje tal na površju rudnika

a.2 izkopavanje šote, ki ni izkopavanje
šote iz 19. toþke Priloge I te uredbe

–

X

X

X

X

X

X

-

X
X

-

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

vrsta
varovanega
obmoþja
1 2 3 4
X X X X
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b

a

2. Pridobivanje mineralnih surovin
a.1 kamnolom in površinski kop, vkljuþno
z odvzemanjem gramoza iz aluvialnih
nanosov, ki ni kamnolom ali kop iz 19.
toþke Priloge I te uredbe in

pridobivanje zemljišþ iz morja

g

Prag posega, þe gre za
varovano obmoþje

– 400 mest za mešano
rejo goveje živine, konj ali
telet pitancev,
– 2.400 mest za drobnico, X
– 20.000 mest za pitane
X
purane,
– 40.000 mest za kunce
X
pitance,
– 20.000 mest za kunce
X
samice;
vzreja – vzreja salmonidnih vrst rib v ribniku z najmanjšim pretokom vode 200 l/s,
– marikultura s površino na morski gladini 0,5 ha
vzreja vzreja ciprinidnih vrst rib v ribniku s vzreja ciprinidnih vrst rib v površino vodne gladine 3 ha
ribniku s površino vodne
gladine 1 ha
2
površina na morski gladini 1.000 m

Prag posega

Št.

f1. intenzivno ribogojstvo salmonidnih rib in marikultura
f2. intenzivno ribogojstvo ciprinidnih rib

Vrsta posega
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vrsta
varovanega
obmoþja
1 2 3 4

3. Energetika
industrijska naprava za proizvodnjo
elektrike, pare in vroþe vode, vkljuþno s
kurilnimi napravami za proizvodnjo pare
ali vroþe vode za daljinsko ogrevanje

– vhodna toplotna moþ 50 MW, þe je naprava na obmoþju, za katerega je zaradi
onesnaženosti zunanjega zraka v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe za ohranjanje in
izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, sprejet program ukrepov zmanjševanja emisije
snovi v zrak,
– vhodna toplotna moþ 10 MW, þe se v napravi uporabljajo trdna ali tekoþa goriva,
izdelana iz odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo predelavo odpadkov v goriva

Št.

a

e

Prag posega, þe gre za
varovano obmoþje

zmogljivost pridobivanja 50.000 m3 mineralnih snovi na leto

Prag posega

– geotermalno vrtanje z zmogljivostjo izkorišþanja toplote z moþjo 30 kW, þe
geotermalna voda ne izteka v površinske vode,
– geotermalno vrtanje s površinskimi iztoki vode, þe temperatura presega za 4 °C ali veþ
povpreþno letno temperaturo kraja ležišþa ali je vsebnost raztopljenih soli v geotermalni
vodi 1.000 mg/l ali veþ,
– vrtanje za skladišþenje jedrskih odpadkov,
– vrtanje zaradi izkorišþanja vodne zaloge z zmogljivostjo þrpanja 100 l/s
površinsko pridobivanje premoga, nafte, površina pridobivanja 5 ha
zemeljskega
plina
in
rud
ter
bituminiziranega skrilavca

pridobivanje mineralnih snovi pri þišþenju
morskega ali reþnega dna, razen þe gre
za odvzem iz objektov za zadrževanje
plavin, enkratni odvzem za zagotovitev
varnosti ob visokih vodah, zagotavljanje
pretoþne sposobnosti površinskih voda
ali za poglabljanje morskega dna na
prometnih poteh plovil
globinsko vrtanje razen vrtanja za
raziskovanje trdnosti tal pri gradnji
objektov

c

d
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letna zmogljivost predelave 50 kg

zmogljivost skladišþenja 500 kg nizko, 50 kg srednje in 1 kg visoko radioaktivnih
odpadkov

g.1 naprava za predelavo radioaktivnih
odpadkov, ki ni naprava iz 3.2 toþke
Priloge I te uredbe in

g.2 naprava za skladišþenje
radioaktivnih odpadkov, ki ni naprava iz
3.2 toþke Priloge I te uredbe

premoga

g

briketiranje

industrijsko
lignita

f

proizvodna zmogljivost 200
t na dan ali površina
obmoþja naprav za
briketiranje 5 ha

skladišþenja

skladišþenja

skladišþenja

nadzemno skladišþenje fosilnih goriv

zmogljivost
150 t
zmogljivost
150 t
zmogljivost
150 t

e

zmogljivost skladišþenja 25.000 t ali 200 t
na obmoþju naselja
zmogljivost skladišþenja 25.000 t ali 200 t
na obmoþju naselja
zmogljivost skladišþenja 25.000 t ali
zmogljivost skladišþenja 5.000 t na
obmoþju naselja
in proizvodna zmogljivost 200 t na dan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

d

c

X

Št.

-

– prenos elektriþne energije
– prenos elektriþne energije po po nadzemnih ali
nadzemnih elektroenergetskih vodih z podzemnih
nazivno napetostjo 110 kV in dolžino 5 elektroenergetskih vodih z
km na obmoþju naselja
nazivno napetostjo 110 kV
in dolžino 5 km

b.2 prenosno omrežje za elektriþno
energijo, ki ni nadzemni
elektroenergetski vod iz 20. toþke
Priloge I te uredbe, razen razdelilne
transformatorske postaje na
elektroenergetskih vodih z nazivno
napetostjo manj kot 400 kV
nadzemno skladišþenje zemeljskega
plina
podzemno skladišþenje vnetljivih plinov;

10336 /

X

– premer cevovoda 800 mm in dolžine 40 – premer cevovoda 500
km,
mm in dolžine 5 km,

vrsta
varovanega
obmoþja
1 2 3 4
X X X -

b.1 industrijski distribucijski cevovod za
plin, paro in toplo vodo

Prag posega, þe gre za
varovano obmoþje

b

Prag posega
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Prag posega, þe gre za
varovano obmoþje

vrsta
varovanega
obmoþja
1 2 3 4

– naprava za vroþe valjanje,
– kovaþija s kladivi,
– naprava za nanašanje zašþitnih
prevlek iz staljenih kovin na železo in
jeklo
livarna za železne kovine
Naprava za taljenje barvnih kovin, razen
plemenitih kovin, vkljuþno z napravo za
legiranje in vkljuþno s taljenjem
recikliranih kovin iz postopkov rafiniranja,
vlivanja in podobno

4. Proizvodnja in predelava kovin
Naprava za proizvodnjo surovega železa
ali jekla (primarno ali sekundarno
taljenje), vkljuþno z neprekinjenim litjem
Naprava za predelavo železnih kovin:

hidroelektrarna

proizvodna zmogljivost 20 t na dan
talilna zmogljivost 4 t na dan za svinec in kadmij ali 20 t na dan za vse druge kovine

– proizvodna zmogljivost 20 t na dan,
– uporabljena kaloriþna moþ kovaþije 20 MW in energija 50 kJ na kladivo,
– proizvodna zmogljivost z vložkom 2 t surovega jekla na uro

proizvodna zmogljivost 2,5 t na uro

– prostornina akumulacije 10.000 m3 za akumulacijsko ali akumulacijsko pretoþno
hidroelektrarno,
– nazivna moþ 1.000 kW za pretoþno hidroelektrarno
Naprava za izkorišþanje energije vetra - pet vetrnih turbin na polju
– tri vetrne turbine na polju
X - X za proizvodnjo elektrike (polje vetrnih ali
ali
turbin)
– celotna nazivna elektriþna moþ vetrnih – celotna nazivna
X - X turbin na polju 10 MW
elektriþna moþ vetrnih
turbin na polju 0,5 MW

Vrsta posega
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Prag posega, þe gre za
varovano obmoþje

vrsta
varovanega
obmoþja
1 2 3 4

dnevna proizvodna zmogljivost 50 t
dnevna proizvodna zmogljivost 1.000 t
letna poraba surovega azbesta 100 kg

c.2 naprava za proizvodnjo proizvodov iz letna poraba surovega azbesta 100 kg
azbesta, ki ni naprava iz 5. toþke Priloge
I te uredbe

5. Proizvodnja mineralnih surovin
koksarna (suha destilacija premoga)
cementarna
c.1 naprava za proizvodnjo azbesta in

72 / 10. 8. 2007

a
b
c

k

j

i

g
h

f

Prag posega

Št.

Naprava za površinsko obdelavo kovin in – prostornina delovnih kadi naprav 30 m3 brez kadi za izpiranje,
plastiþnih materialov z elektrolitskimi ali – poraba 200 t materiala letno za površinski nanos
kemijskimi postopki
f.1 izdelava in sestavljanje motornih proizvodna zmogljivost 20.000 motornih vozil na leto
vozil in
proizvodna zmogljivost 20.000 motorjev za motorna vozila na leto
f.2 izdelava motorjev za motorna vozila
ladjedelnica za katerokoli vrsto plovil
dolžina plovila, ki ga ladjedelnica sprejme v popravilo ali gradnjo, 100 m
objekt za izdelavo in popravilo – letna proizvodna zmogljivost 50 zrakoplovov z veþ kot 7.500 MTOM,
zrakoplovov
– letna zmogljivost popravljanja 100 zrakoplovov z veþ kot 7.500 MTOM, pri þemer je
vzdrževanje letal izkljuþeno
izdelava železniške opreme
proizvodna zmogljivost 600 vozil na leto ali veþ, pri þemer se za eno železniško vozilo
šteje 0,5 motornika in motorne garniture, 1 lokomotiva, 1 potniški vagon ali 3 železniški
tovorni vagoni
eksplozijsko litje kovin
eksplozijsko litje ali oblikovanje kovin s proizvodno zmogljivostjo 10 kg eksploziva ali veþ
na posamezno operacijo
naprava za praženje in sintranje proizvodna zmogljivost 50 t na dan
kovinskih rud

Vrsta posega
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Prag posega, þe gre za
varovano obmoþje

vrsta
varovanega
obmoþja
1 2 3 4

zmogljivost skladišþenja 1.000 t na obmoþju naselja

– proizvodna zmogljivost 5 t dan za proizvodnjo pesticidov in farmacevtskih proizvodov,
barv in lakov ali peroksidov,
– proizvodna zmogljivost 25 t na dan za proizvodnjo elastomerov;
– zmogljivost porabe 150 kg organskih topil na uro oziroma 200 t na leto

proizvodna zmogljivost 25 t na dan

proizvodna zmogljivost 75 t na dan ali zmogljivost peþi 4 m3 pri gostoti vložka v peþi 300
kg/m3

proizvodna zmogljivost 20 t na dan

talilna zmogljivost 20 t na dan

Prag posega

Št.

c

b

a

f

6. Kemiþna industrija
obdelava polizdelkov in proizvodnja
kemikalij, þe gre za proizvodnjo osnovnih
kemikalij na industrijski ravni s kemiþno
sintezo snovi ali skupin snovi v napravi,
ki ni integrirana kemiþna naprava iz 6.
toþke Priloge I te uredbe
proizvodnja pesticidov in farmacevtskih
proizvodov, barv in lakov, peroksidov ali
elastomerov v napravi, ki ni integrirana
kemiþna naprava iz 6. toþke Priloge I te
uredbe
skladišþe
nafte,
petrokemiþnih
in
kemiþnih izdelkov, ki ni skladišþe nafte in
naftnih derivatov kot gorivo iz toþke 3.e
te priloge ali skladišþe iz 21. toþke
Priloge I te uredbe

steklarna, vkljuþno z napravo za
proizvodnjo steklenih vlaken
Naprava za taljenje mineralnih surovin,
vkljuþno s proizvodnjo mineralnih vlaken
proizvodnja keramiþnih izdelkov z
žganjem, zlasti strešnikov, zidnih opek,
ognjevarnih opek, keramiþnih plošþic,
keramike ali porcelana

d

e
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c

proizvodna zmogljivost predelave 200 t mleka na dan
proizvodna zmogljivost 200 t konþnih izdelkov na dan
proizvodna zmogljivost 200 t konþnih izdelkov na dan
zmogljivost zakola 50 t na dan
proizvodna zmogljivost 200 t na dan
proizvodna zmogljivost 75 t konþnih izdelkov na dan
proizvodna zmogljivost 200 t konþnih izdelkov na dan

200 t konþnih izdelkov iz rastlinskih proizvodov na dan

8. Tekstilna, usnjarska, lesna in papirna industrija
industrijska naprava za proizvodnjo pa- proizvodna zmogljivost 10 t na dan, þe se odpadna voda odvaja v vodno telo, ki ima
pirja, lepenke in kartona, ki ni industrij- slabo kemijsko stanje v skladu s predpisom, ki ureja kemijsko stanje voda
ska naprava iz 18. toþke Priloge I te
uredbe
Naprava za predobdelavo, kot so proizvodna zmogljivost 10 t na dan
postopki pranja, beljenja, merceriziranja,
ali barvanje vlaken ali tkanin
Naprava za barvanje kož in krzna
proizvodna zmogljivost 12 t na dan

b.2 pakiranje in konzerviranje rastlinskih
proizvodov
proizvodnja mleþnih izdelkov
proizvodnja piva in slada
proizvodnja slašþic in sirupov
Klavnica
proizvodnja industrijskega škroba
proizvodnja ribjih jedi in ribjega olja
proizvodnja sladkorja

vrsta
varovanega
obmoþja
1 2 3 4
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b

a

c
d
e
f
g
h
i

proizvodna zmogljivost 75 t konþnih izdelkov na dan

Prag posega, þe gre za
varovano obmoþje

Št.

b

7. Prehrambena industrija
a.1 proizvodnja rastlinskih olj in masti in

a

Prag posega
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proizvodna zmogljivost 75 t konþnih izdelkov na dan
a.2 proizvodnja živalskih olj in masti
b.1 pakiranje in konzerviranje živalskih Proizvodna zmogljivost 75 t konþnih izdelkov iz živalskih surovin na dan
proizvodov in

Vrsta posega

Oznaka

Stran
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- bruto tlorisna površina 5 ha za parkirišþe tovornih vozil s skupno maso veþjo kakor 7,5
t,

b.3 parkirišþe za tovorna vozila

c.1 ranžirna ali tovorna postaja
c.2 terminal za notranji pretovor blaga

gradnja železnic in naprav ter terminalov
za notranji pretovor blaga, ki ni objekt iz
7.1 toþke Priloge I te uredbe:

Povpreþni dnevni promet 300 vagonov
bruto tlorisna površina terminala 30.000 m2

- zmogljivost 1.000 parkirnih mest

- zmogljivost 1.000 osebnih motornih vozil

b.2 parkirišþe za osebna vozila

b.4 parkirna hiša

- bruto tlorisna površina 30.000 m2 stavb in inženirskih gradbenih objektov

b.1 nakupovalno središþe

vrsta
varovanega
obmoþja
1 2 3 4

površina obmoþja industrijske cone 50.000 m2

Prag posega, þe gre za
varovano obmoþje

10. Infrastrukturni posegi
poseg za gradnjo industrijske cone
urbanistiþni projekti:

9. Gumarska industrija
proizvodnja in obdelava izdelkov, ki proizvodna zmogljivost 25 t na dan
temeljijo na elastomerih

Naprava za predelavo in naprava za proizvodna zmogljivost 20 t na dan
proizvodnjo celuloze, ki ni industrijska
naprava iz 18. toþke Priloge I te uredbe

Vrsta posega

Št.

c

a
b

a

d
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X

f.2 regulacija vodotoka ali poseg za dolžina regulacije vodotoka ali posega dolžina regulacije vodotoka
ali posega 1.000 m
zašþito pred poplavami kot je nasip, 5.000 m
ureditev struge vodotoka, utrditev brežin
vodotoka ali podobno

X

X

dolžina ceste 1 km

X

X
X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

vrsta
varovanega
obmoþja
1 2 3 4
X X X -

dolžina vodne poti 1.000 m

glavna cesta I. in II. Reda in regionalna dolžina ceste 5 km
cesta I., II. In III. Reda, razen pri
premestitvah in razširitvah, kjer se os
ceste ne prestavi za veþ kakor 200 m in
cesti ni dograjen nov vozni pas
Športno ali turistiþno pristanišþe ali 100 privezov
krajevno pristanišþe
f.1 gradnja celinske vodne poti, ki ni poseg iz 8.1 toþke Priloge I te uredbe

dolžina vzletno-pristajalne
steze 1800 m

dolžina regionalne
železniške proge 1 km

Prag posega, þe gre za
varovano obmoþje
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f

e

Prag posega

Št.

c.3 regionalna železniška proga, razen dolžina regionalne železniške proge 5 km
þe gre za premestitev in druga dela na
regionalni železniški progi, kjer se os tira
spremenjene proge ne prestavi za veþ
kakor 200 m
gradnja vzletno-pristajalne steze, ki ni gradnja letališþa iz 7.1 toþke Priloge I te
uredbe
gradnja cest, pristanišþ in luk, vkljuþno z
ribiškimi pristanišþi, ki ni vkljuþena med
posege v Prilogi I te uredbe:

Vrsta posega
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m

g.2 vodno zajetje ali þrpališþe vode
tramvajska proga, nadzemna in
podzemna železnica, viseþa ali podobna
proga posebne vrste, namenjena
izkljuþno ali veþinoma za prevoz
potnikov
Naftovod in plinovod, ki ni poseg iz 16.
toþke Priloge I te uredbe
daljinski vodovod
protierozijski poseg na morski obali in
poseg na obali, ki lahko z gradnjo
nasipov, valolomov, pomolov in drugih
zašþitnih objektov spremeni obalo, razen
vzdrževanja in obnove takih objektov
þrpanje podtalnice in sistem za umetno
obnavljanje podtalnice, ki nista poseg iz
11. toþke Priloge I te uredbe
prenos vodnih koliþin med poreþji ne
glede na letno koliþino vode, ki ni poseg
iz 11. toþke Priloge I te uredbe
-

-

zmogljivost þrpanja ali
obnavljanja podtalnice
100 l/s
zmogljivost prenosa 100
l/s

-

-

X

X

X

X

-

-

-

vrsta
varovanega
obmoþja
1 2 3 4

premer 500 mm in dolžina X X X
5 km
dolžina vodovoda 5 km in zmogljivost prenosa vode 100 l/s, zunaj obmoþja naselja
dolžina posega 500 m, merjeno ob obalni þrti

dolžina proge 5 km

– zmogljivost þrpanja 100 l/s

–

Prag posega, þe gre za
varovano obmoþje

1. površina 15 ha ali prostornina 250.000 m3,

Prag posega

Št.

l

j
k

i

h

jez in drug objekt, namenjen
dolgoroþnemu zadrževanju ali
zagotavljanju rezerv vode, ki ni poseg iz
15. toþke Priloge I te uredbe:

g

g.1 suh ali moker zadrževalnik ali objekt
za zadrževanje proda,

Vrsta posega
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f

e

vrsta
varovanega
obmoþja
1 2 3 4

– odlagališþe nenevarnih odpadkov s celotno zmogljivostjo 25.000 t ali veþ,
– predelava nevarnih odpadkov po postopkih R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 in/ali R11,
v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, z zmogljivostjo 10 t dnevno ali veþ in s
celotno zmogljivostjo 3.000 ton letno ali veþ,
– odstranjevanje nevarnih odpadkov po postopku D2, D3, D4, D5 D6, D7, D8, D12 in/ali
D13 z zmogljivostjo 10 t dnevno in s celotno zmogljivostjo odstranjevanja 3.000 t letno,
- predelava gradbenih odpadkov z zmogljivostjo 300 t dnevno,
- predelava nenevarnih odpadkov po postopkih R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 in/ali
R11 iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, razen predelave gradbenih odpadkov z
zmogljivostjo 100 t dnevno ali veþ in s celotno zmogljivostjo 50.000 t letno ali veþ,
- odstranjevanje nenevarnih odpadkov po postopku D2, D3, D4, D5 D6, D7, D8, D12
in/ali D13 z zmogljivostjo 100 t dnevno ali veþ in s celotno zmogljivostjo odstranjevanja
50.000 t letno ali veþ
þistilna naprava za odpadne vode
skupna þistilna naprava z X X X
zmogljivostjo
þišþenja
15.000 PE,
vnašanje mulja iz dna vodnih teles prostornina 500.000 m3, þe se vnaša na obmoþje pridobivanja mineralnih surovin, ali s
površinskih voda, zemeljskih izkopov ali celotno prostornino 250.000 m3, þe se vnaša drugam
umetno pripravljene zemljine
skladišþenje odpadnega železa, vkljuþno površina skladišþa 3 ha
z izrabljenimi vozili
testna miza za motorje, turbine ali 30 mest preskušanja za kompresijske motorje in motorje na prisilni vžig ali 3 mesta
reaktorje
preskušanja za turbinske, turbo-reaktivne ali reaktivne motorje

Prag posega, þe gre za
varovano obmoþje
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d

c

b

površina 10 ha

Prag posega

Št.

11. Drugi posegi
stalna dirkalna in testna proga za
motorna vozila
odllagališþe odpadkov in ravnanje z
odpadki, ki nista poseg iz 9. ali 10. toþke
Priloge I te uredbe

Vrsta posega
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Prag posega, þe gre za
varovano obmoþje

vrsta
varovanega
obmoþja
1 2 3 4

a.4 umetno zasneževanje in dosneževa- površina 50 ha
nje
Marina, vkljuþno s pristanišþem za 100 privezov
komunalne priveze

a.2 smuþarska skakalnica
velikost 100 m
a.3 smuþarska proga s spremembami smuþarska proga 50 ha, þe se spreminja
zemljišþa
morfologija tal smuþišþa

a.1 vzpenjaþa, žiþnica in vleþnica, razen dolžina 1.250 m,
zaþasno postavljene vleþnice (montažna
vleþnica z nizko vodeno vrvjo)

12. Turizem in prosti þas
Objekti in naprave za rekreativne in
tekmovalne dejavnosti na snegu ter z
njimi povezani posegi:

površina 10 ha

smuþarska proga 5 ha, þe
se spreminja morfologija tal
smuþišþa

-

X

X

X

X

X

-

X

Naprava
za
proizvodnjo
umetnih zmogljivost 20 t na dan
mineralnih vlaken
Naprava za obnovo ali uniþenje letna zmogljivost 1 t
eksplozivnih snovi
skladišþenje kosovnega materiala
površina skladišþenja 3 ha, þe gre za skladišþenje komunalnih kosovnih odpadkov ali
drugih odpadkov v obliki veþjih kosov kot so odpadna elektriþna in elektronska oprema,
izrabljene gume in podobni odpadni proizvodi iz lesa, plastike ali kovin

Vrsta posega
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-

X
X

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

vrsta
varovanega
obmoþja
1 2 3 4
- X -

150 enot za kampiranje ali prikolice
- zmogljivost za 1.000
X
obiskovalcev,
- površina parka ali igrišþa
X
30 ha

125 ležišþ

125 ležišþ

Prag posega, þe gre za
varovano obmoþje
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Oznake v preglednici pomenijo:
1 obmoþje, zavarovano ali varovano v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dedišþine
2 vodovarstveno obmoþje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda
3 obmoþje Natura 2000 ali potencialno obmoþje Natura 2000, zavarovano obmoþje ali naravna vredota v skladu s predpisi, ki urejajo
ohranjanje narave
4 ekološko pomembno obmoþje v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave
* polnaravno obmoþje je podeželsko obmoþje ali obmoþje redke poselitve
** tematski park je zabavišþni park ali park, namenjen rekreaciji, izobraževanju ali informativni dejavnosti v okviru turizma in
prostoþasnih aktivnosti.

e

d

Prag posega

Št.

c.1 poþitniška vas zunaj obmoþja naselja 250 ležišþ
in
250 ležišþ
c.2 hotelski kompleks zunaj obmoþja
naselja
stalno obmoþje za kampiranje in po- 500 enot za kampiranje ali prikolice
stavljanje poþitniških prikolic
tematski park **, vkljuþno s športnimi - zmogljivost za 15.000 obiskovalcev,
parki in igrišþi
- površina parka ali igrišþa 50 ha

Vrsta posega
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PRILOGA III
MERILA ZA DOLOýANJE ZNAýILNOSTI POSEGA, KRAJA POSEGA IN MOŽNIH
VPLIVOV NA OKOLJE
1.

Znaþilnosti posega so zlasti:
–
velikost projekta,
–
kumulacija z drugimi projekti,
–
raba naravnih virov,
–
nastajanje odpadkov,
–
onesnaževanje in obremenjevanje,
–
tveganje nastanka nesreþ, upoštevaje zlasti uporabljene snovi in
tehnologije.

2.

Znaþilnosti kraja posega se nanašajo na okoljsko obþutljivost doloþenih
geografskih obmoþij, ki jih bodo posegi verjetno prizadeli, zlasti ob
upoštevanju:
–
obstojeþe rabe zemljišþ,
–
relativnega obilja, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov
na obmoþju posega,
–
absorpcijske sposobnosti naravnega okolja s posebno pozornostjo
naslednjim obmoþjem:
–
moþvirjem,
–
obalnim obmoþjem,
–
gorskim in gozdnim obmoþjem,
–
naravnim rezervatom in parkom,
–
varovanim obmoþjem v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
narave, kulturno dedišþino ali varstvo voda,
–
obmoþjem, kjer so standardi kakovosti okolja že preseženi,
–
gosto naseljenim obmoþjem,
–
zgodovinsko, kulturno ali arheološko pomembnim krajinam.

3.

Znaþilnosti možnega vpliva se nanašajo na pomembne vplive projektov v
zvezi z merili, doloþenimi v 1. in 2. toþki te priloge, in zlasti ob upoštevanju:
–
obsega vpliva (geografskega obmoþja in števila prizadetega
prebivalstva),
–
þezmejne narave vpliva,
–
obsega in celovitosti vpliva,
–
verjetnosti pojava vpliva,
–
trajanja, pogostosti in povratnosti vpliva.
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MINISTRSTVA
3930.

Pravilnik o organizaciji in načinu verske
duhovne oskrbe v policiji

Na podlagi 23. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list
RS, št. 14/07) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o organizaciji in načinu verske duhovne
oskrbe v policiji
1. člen
Ta pravilnik določa organizacijo in način izvrševanja pravice do verske duhovne oskrbe policistov in policistk (v nadaljnjem besedilu: policist).
2. člen
Policist ima pravico do verske duhovne oskrbe pod pogoji,
določenimi v Zakonu o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07)
in v tem pravilniku.
3. člen
(1) Versko duhovno oskrbo v policiji organizira uslužbenec
oziroma uslužbenka generalne policijske uprave (v nadaljnjem
besedilu: uslužbenec generalne policijske uprave), ki mora
pri izvrševanju te pravice zagotoviti enakopravnost različnih
veroizpovedi.
(2) Pri organiziranju verske duhovne oskrbe lahko uslužbenec generalne policijske uprave sodeluje z drugimi državnimi
organi in predstavniki registriranih verskih skupnosti v Republiki
Sloveniji.
(3) Podroben opis nalog in obveznosti uslužbenca generalne policijske uprave se določi v aktu o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest.
4. člen
Vodje policijskih enot morajo zagotoviti, da se verska duhovna oskrba policistov izvaja nemoteno in ne ovira rednega
dela policijske enote. Kot redno delo se šteje nemoteno izvajanje nalog iz prvega odstavka 3. člena Zakona o policiji (Uradni
list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in Uradni list
RS, št. 14/07 – ZVS).
5. člen
(1) Policist ima pravico do verske duhovne oskrbe na
podlagi izrecne želje.
(2) Policist uresničuje pravico do verske duhovne oskrbe
v času, ko neposredno ne opravlja nalog, v času pripravljenosti
na delovnem mestu ali času, ki je določen za počitek. Praviloma se čas, ko je policist pri verski duhovni oskrbi, ne šteje
v delovni čas, razen v primerih, določenih v tretjem odstavku
tega člena.
(3) V izjemnih primerih (npr. daljše neprekinjeno delo zaradi posebnih okoliščin, kot so naravne nesreče, izredno stanje,
delo v vojnih razmerah in podobno) se lahko verska duhovna
oskrba policistov izvaja tudi med delovnim časom, vendar pa
zaradi tega ne sme biti ovirano izvajanje nalog.
(4) O izvajanju duhovne oskrbe na podlagi prejšnjega
odstavka odloči generalni direktor policije za delavce generalne
policijske uprave, direktor policijske uprave za delavce policijske uprave, v mednarodnih mirovnih in drugih misijah pa vodja
slovenske misije v soglasju z vodstvom teh misij.

6. člen
(1) Za izrecno željo do verske duhovne oskrbe se šteje
vsaka želja, ki jo policist sporoči ustno ali pisno vodji policijske
enote ali uslužbencu generalne policijske uprave. Policist mora
željo sporočiti najmanj tri dni pred dnem, ko želi to pravico uveljavljati, razen v izjemnih primerih, določenih v tretjem odstavku
prejšnjega člena.
(2) Vodja policijske enote mora o tem obvestiti uslužbenca
generalne policijske uprave.
(3) Če policist izrazi željo neposredno uslužbencu generalne policijske uprave, mora ta o tem obvestiti njegovega
vodjo, da v skladu s 4. členom tega pravilnika zagotovi, da
uveljavljanje pravice do verske duhovne oskrbe ne bi oviralo
rednega dela policijske enote.
7. člen
(1) Verska duhovna oskrba se izvaja v obliki razgovora ali
obreda z duhovnikom izbrane veroizpovedi, glede na običaje
vere, v kateri se verska duhovna oskrba izvaja.
(2) Ob državnih in verskih praznikih oziroma ob drugih
svečanostih se lahko zagotovi organizirana duhovna oskrba
večjega števila policistov v obliki verskega obreda v verskem
objektu. Za organizacijo verskega obreda je odgovoren uslužbenec generalne policijske uprave.
8. člen
(1) Verska duhovna oskrba se izvaja v ustreznih prostorih
policije, če je to mogoče, lahko pa tudi v prostorih verske skupnosti ali v drugih prostorih.
(2) Kot ustrezni prostor za izvajanje verske duhovne oskrbe se šteje prostor, ki zagotavlja zaupnost pogovora.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-65/2006 (141-02)
Ljubljana, dne 26. julija 2007
EVA 2006-1711-0003
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

3931.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o
pripravništvu strokovnih delavcev na področju
vzgoje in izobraževanja

Na podlagi 114. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o pripravništvu
strokovnih delavcev na področju vzgoje
in izobraževanja
1. člen
V Pravilniku o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06) se za
18. členom doda nov 18.a člen, ki se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»18.a člen
(izobraževanje in usposabljanje pripravnikov)
Pripravniku se omogoči izobraževanje in usposabljanje
izven vrtca oziroma šole na naslednjih področjih:
– specialno-didaktičnem, psihološkem in pedagoškem
področju ter načrtovanju, organizaciji in izvajanju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti,
– medosebne komunikacije,
– slovenskega knjižnega jezika oziroma za pripravnike
v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom italijanskega
knjižnega jezika, za pripravnike v dvojezičnih vrtcih in šolah pa
slovenskega in madžarskega knjižnega jezika,
– ustavne ureditve Republike Slovenije, ureditve institucij
Evropske unije in njenega pravnega sistema in predpisov, ki
urejajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine,
– predpisov s področja vzgoje in izobraževanja.
Izobraževanje in usposabljanje pripravnikov se izvaja
v obliki predpisanih programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja, ki se jih pripravnik udeleži v dogovoru z ravnateljem vrtca oziroma šole.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-38/2007
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-3311-0005
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

3932.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o smeri izobrazbe strokovnih
delavcev v devetletni osnovni šoli

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in
šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o smeri
izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni
osnovni šoli
1. člen
V Pravilniku o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v
devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 57/99, 8/01, 64/01 in
73/03) se v 5. členu v točki 1. Učitelji v osnovni šoli:
– besedilo razdelka 1.1.6. Matematika spremeni tako, da
se glasi:
»Učitelj matematike od prvega do petega razreda je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program razrednega pouka.
Učitelj matematike v šestem razredu in tretjem obdobju
je lahko,
– kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike,
– kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva z matematiko.
Kdor je izpolnjeval pogoje za poučevanje matematike do
uveljavitve tega pravilnika, lahko poučuje matematiko tudi v
devetletni osnovni šoli.«.
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– besedilo pod »RAČUNALNIŠTVO« v okviru razdelkov
1.3.50., 1.3.51. in 1.3.52. spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter računalniška omrežja je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva ali računalništva z matematiko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja informatike v izobraževalnih programih gimnazije.
Učitelj predmetov urejanje besedil, multimedija ter računalniška omrežja je lahko tudi:
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni
šoli in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz informatike.«.
– pred razdelek 1.4. Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja doda naslednje besedilo:
»TUJ JEZIK
1.3.84. Ruščina
Učitelj ruščine je lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program ruščine.
Kdor je končal dvopredmetni študijski program ruščine
v povezavi s še enim predmetom, za katerega je izpolnjeval
pogoje za poučevanje do uveljavitve tega pravilnika, lahko
poučuje ruščino tudi v devetletni osnovni šoli.«.
V točki 3. Knjižničar se za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek ki se glasi:
»Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim
programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega
programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.«. Sedanji tretji
odstavek postane četrti odstavek.
Besedilo točke 5. Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti se spremeni tako, da se glasi:
»Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti je
lahko:
– kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva ali računalništva z matematiko,
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja informatike v izobraževalnih programih gimnazije.
Računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti je
lahko tudi:
– kdor izpolnjuje pogoje za učitelja v devetletni osnovni
šoli in je opravil študijski program izpopolnjevanja iz informatike.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2007
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-3311-0042
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

3933.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o smeri in stopnji strokovne
izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih
predmetov in drugih strokovnih delavcev v
poklicnem in strokovnem izobraževanju

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in
šport izdaja
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o smeri in stopnji strokovne
izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih
predmetov in drugih strokovnih delavcev
v poklicnem in strokovnem
izobraževanju
1. člen
V Pravilniku o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih
delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list
RS, št. 60/99, 77/00 in 10/04) se v 5. členu v točki 6. Strokovno
računstvo prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj strokovnega računstva je lahko, kdor je končal
visokošolski strokovni študijski program praktične matematike
ali univerzitetni študijski program matematike ali računalništva
z matematiko.«.
2. člen
V 6. členu se v točki 6. Matematika prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj matematike je lahko, kdor je končal visokošolski
strokovni študijski program praktične matematike ali univerzitetni študijski program matematike ali računalništva z matematiko.«.
3. člen
V 7. členu se v točki 7. Matematika za prvim odstavkom
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Učitelj matematike je lahko tudi, kdor je končal enopredmetni univerzitetni študijski program računalništva z matematiko.«.
4. člen
V 8. členu se v točki 1. Knjižničar za drugim odstavkom
doda nov tretji odstavek ki se glasi:
»Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim
programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega
programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-9/2007
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-3311-0043
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

3934.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnih
programih gimnazije

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in
šport izdaja

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnih programih
gimnazije
1. člen
V Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS,
št. 74/02) se v 4. členu:
– besedilo točke 23. Informatika spremeni tako, da se
glasi:
»Učitelj informatike je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike
(smer – računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in
managementa sistemov (smer – organizacija in management
informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovno informacijska) ali sociologije (smer – družboslovna informatika).
Če učiteljev z izobrazbo iz prejšnjega odstavka ni, je lahko
učitelj informatike tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program in ima ustrezno dopolnilno znanje. Ima ga, kdor je končal
ustrezni študijski program izpopolnjevanja iz informatike.«.
– v točki 90. Knjižničar za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim
programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega
programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2007
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-3311-0044
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

3935.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri
postavljanju in uporabi električnih instalacij in
naprav v podzemnih prostorih in na površini
pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih
surovin

Na podlagi prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona
o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrico
za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih
pri postavljanju in uporabi električnih instalacij
in naprav v podzemnih prostorih in na površini
pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih
surovin
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini

Uradni list Republike Slovenije
pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin (Uradni list
RS, št. 111/03, 52/04, 117/05) se v 6. členu na koncu devete
alineje pika nadomesti s podpičjem in se doda nova deseta
alineja, ki se glasi:
»– pri podzemnih gradnjah, ki se ne uporabljajo za izkoriščanje ali raziskovanje rudnin, je izjemoma dovoljena napetost
20 kV.«.
2. člen
Za prvim odstavkom 61. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izjema so podzemne gradnje, ki se ne uporabljajo za
raziskovanje in izkoriščanje rudnin.«.
3. člen
Besedilo 166. člena se spremeni tako, da se glasi:
»166. člen
»Aktivna optična oprema je oprema, ki se uporablja za
pretvorbo električnega signala v optični in nazaj, kakor tudi za
prenos in razdelitev teh signalov po optičnih kablih.«.
4. člen
Besedilo 167. člena se spremeni tako, da se glasi:
»167. člen
V podzemnih prostorih rudarskih del je dovoljena uporaba
standardnih optičnih kablov, ki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– zunanji plašč kabla mora biti oranžne barve;
– kabli ne smejo pospeševati gorenja oziroma morajo biti
samougasljivi;
– pri gorenju ne smejo sproščati halogenih plinov;
– pri gorenju smejo sproščati le malo dima;
– pri gorenju ne smejo sproščati korozivnih plinov;
– imeti morajo nekovinsko zaščito pred glodavci (kevlar,
steklena vlakna);
– konstrukcijsko morajo biti izdelani tako, da imajo natezno trdnost večjo kot 2500 N.«.
5. člen
Na koncu pete alineje 210. člena se pika nadomesti s
podpičjem in se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– aktivna optična oprema v protieksplozijsko zaščiteni
izvedbi in aktivna optična oprema brez protieksplozijske zaščite
iz zadnjega odstavka 211. člena.«.
6. člen
Za drugim odstavkom 211. člena se dodata tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
»V podzemnih prostorih, razvrščenih v I. stopnjo nevarnosti
glede metana in premogovega prahu, in na površini jame se lahko
uporablja aktivna optična oprema brez protieksplozijske zaščite.
Če ta oprema po optičnih kablih seva v področje II. nevarnostne stopnje glede metana in premogovega prahu, izhodna
svetlobna moč ne sme presegati 150 mW oziroma gostota
svetlobnega toka ne sme presegati 20 mW/mm2. Če sta prej
navedeni vrednosti preseženi, mora biti ob prekinitvi kabla
zaradi mehanske poškodbe izvedena samodejna prekinitev
sevanja.«.
7. člen
Besedilo 239. člena se spremeni, tako da se glasi:
»239. člen
Električne naprave in instalacije je potrebno pregledovati
v rokih, ki so navedeni v tabeli št. 12 v Prilogi Č.
Električne naprave in napeljave v separacijah in drobilnicah kamnolomov in sorodnih objektih pregledujejo enkrat
dnevno usposobljene osebe na tem delovišču, mesečno pa
strokovno usposobljeni delavci elektrotehniške stroke.
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V internem aktu iz 225. člena tega pravilnika morajo biti
določeni način pregledov (vizualni, preizkus), strokovna usposobljenost oseb, ki opravljajo preglede, način evidentiranja in
zahteva po odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti.«.
8. člen
V drugem odstavku 247. člena se prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– upornost okvarne zanke enkrat na dve leti;«.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– upornost ozemljitve za podzemna rudarska dela in
dela na zunanjih deloviščih (npr. na etažah kamnolomov) dvakrat letno, za preostala dela pa enkrat v dveh letih;«.
9. člen
V drugi alineji 251. člena se besedilo »(Uradni list
SFRJ, št. 99/87)« nadomesti z besedilom «(Uradni list SFRJ,
št. 66/87)«.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-106/2005
Ljubljana, dne 22. junija 2007
EVA 2007-2111-0089
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
Št. 01701-20/2007/5
Soglašam!
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in
socialne zadeve

3936.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec julij 2007

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US in 114/06
– ZUTPG) objavlja minister za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec julij 2007
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo,
112/06 – odl. US in 114/06 – ZUTPG) in Pravilnika o izračunu
povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 114/06 – ZUE), za mesec julij
2007 znaša 1,61% na letni ravni oziroma 0,13% na mesečni
ravni.
Št. 4021-2/2007/17
Ljubljana, dne 6. avgusta 2007
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3937.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o načinu in pogojih dodeljevanja
čezmejnih prenosnih zmogljivosti

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 22.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 74. člena Zakona o državni
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo)
Elektro-Slovenija, d.o.o. kot sistemski operater prenosnega
omrežja izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih
prenosnih zmogljivosti
1. člen
V Pravilniku o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih
prenosnih zmogljivosti (Uradni list RS, št. 50/07, v nadaljnjem
besedilu: pravilnik) se v 3. členu doda naslednji izraz:
»Koordinirana avkcija – skupna avkcija dveh ali več sistemskih operaterjev«.
2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prenosne zmogljivosti lahko izvajalec avkcij v obliki produktov dodeljuje na letni, večmesečni, mesečni, tedenski in
dnevni osnovi.«.
3. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na koordiniranih avkcijah lahko sodelujejo tudi pravne
osebe, ki izpolnjujejo pogoje sosednjih sistemskih operaterjev,
s katerimi slovenski sistemski operater izvaja te avkcije. Ti pogoji so navedeni v skupnih avkcijskih pravilih, ki so objavljena
kot priloga temu Pravilniku in so njegov sestavni del.«.
4. člen
V 9. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pravne osebe iz drugega odstavka 8. člena, ki želijo
sodelovati na skupnih avkcijah, ki jih operativno izvaja sosednji
sistemski operater, morajo sistemskemu operaterju predložiti:
– izjavo o seznanjenju in soglašanju s skupnimi avkcijskimi pravili (Statement of acceptance) ter
– ustrezna finančna zavarovanja.
Pred vključitvijo pravne osebe na avkcije slovenski sistemski operater preveri izpolnjevanje pogojev prosilca za nastop na avkcijah pri sosednjem sistemskem operaterju.«.
5. člen
V 18. členu se v prvem stavku in prvi alineji prvega odstavka za besedo »večmesečne« in pred besedo »mesečne«
črta beseda »ali« in se nadomesti z vejico.
6. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Točen termin in trajanje posameznih avkcij izvajalec avkcij
določi in objavi v avkcijskih specifikacijah na svoji spletni strani,
in sicer vsaj tri (3) dni pred pričetkom tedenskih in dnevnih avkcij,
najkasneje sedem (7) dni pred vsako letno in večmesečno avkcijo ter vsaj pet (5) dni pred vsako mesečno avkcijo.«.
7. člen
V 34. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri koordiniranih avkcijah je prenos izjemoma možen
preko telefaxa, če to dopuščajo skupna avkcijska pravila za
posamezno mejo.«.

8. člen
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Rok za prenos prenosnih zmogljivosti med udeleženci
je načeloma enak roku za najavo voznih redov, in sicer je rok
za prenos prenosnih zmogljivosti dodeljenih na letni, večmesečnih, mesečnih in tedenskih avkcijah enak roku za jutranjo
najavo voznega reda, rok za prenos prenosnih zmogljivosti,
dodeljenih na dnevnih avkcijah pa je enak roku za popoldansko
najavo voznega reda, razen če za koordinirane avkcije roke
za prenos na posameznih mejah natančneje urejajo skupna
pravila, ki so priloga temu pravilniku.«.
9. člen
Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nosilec prenosne zmogljivosti za vrnjeno prenosno
zmogljivost prejme nadomestilo po ceni, doseženi na novi
avkciji.«.
10. člen
V 42. členu se na koncu prvega stavka črta besedilo
»(predvidoma do 8.00 v dnevu D-1)«.
11. člen
Za 59. členom se doda nov, 59.a člen, ki se glasi:
»Udeleženec koordinirane avkcije lahko svoje obveznosti
na tedenskih in dnevnih avkcijah namesto z depozitnim podračunom zavaruje z bančno garancijo, če to dovoljujejo skupna
avkcijska pravila za posamezno mejo, ki so priloga temu pravilniku. V tem primeru se višina bančne garancije obravnava
enako kot neto stanje na depozitnem podračunu. Od višine
bančne garancije se odštevajo vse neporavnane obveznosti
udeleženca avkcije.«.
12. člen
V 60. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Če skladno z 59.a členom udeleženec avkcije svoje
obveznosti zavaruje z bančno garancijo, mu sistemski operater
račune izdaja enkrat tedensko za pretekli teden. Rok plačila je
osem (8) dni.«.
13. člen
Besedilo 62. in 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Rok plačila je določen najkasneje dva delovna dni pred
dnem, ko sistemski operater objavi avkcijske specifikacije za
prvo naslednjo avkcijo, na kateri je že mogoče dodeljevanje
prenosnih zmogljivosti z enakimi tehničnimi parametri, vendar
za krajše časovno obdobje.«.
14. člen
Končna določba
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 17/JD-115
Ljubljana, dne 24. julija 2007
EVA 2007-2111-0119
Elektro-Slovenija, d.o.o.
mag. Vitoslav Türk l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, uradno
prečiščeno besedilo, EZ-UPB2) je Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo dne 20. 7. 2007, dal soglasje
št. 141-2/2007-8/EE-34 k Pravilniku o spremembah in dopol
nitvah Pravilnika o načinu in pogojih dodeljevanja ter kriterijih
za dostop do čezmejnih prenosnih zmogljivosti.
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PRILOGA A: Avkcijska pravila za dostop do þezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovenskoitalijanski meji

Poglavje I. Uvod
1.01. Splošno ozadje
Skladno z Uredbo (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1228/2003 z dne 26. junija 2003, ki se nanaša
na pogoje za dostop do omrežja pri þezmejnih izmenjavah elektriþne energije, doloþa Pravilnik za
izvajanje avkcij pogoje in pravila, ki urejajo avkcijsko dodeljevanje razpoložljivih prenosnih zmogljivosti v
obeh smereh na meji med Slovenijo in Italijo.
Podjetji ELES, d. o. o. (ELES), slovenski sistemski operater prenosnega omrežja, in TERNA Rete Elettrica
Nazionale Spa (TERNA), italijanski sistemski operater prenosnega omrežja (TSO), sta pooblastili izvajalca
avkcij za dodeljevanje razpoložljive prenosne zmogljivosti med Slovenijo in Italijo v obeh smereh za
obdobje od 1. septembra do 31. decembra 2007.
Pravilnik za izvajanje avkcij zadeva prenosne zmogljivosti, ki v letu 2007 še niso bile dodeljene. Prenosne
zmogljivosti na slovensko-italijanski meji, ki so že dodeljene s strani Terne se obravnavajo po že
obstojeþih pravilih (»Slovenia-Italy and Switzerland-Italy interconnection capacity access rules 2007«)
objavljenih na spletni strani TERNE.
Izvajalec avkcij ponuja prenosno zmogljivost v obliki fiziþnih prenosnih pravic (PTR). Avkcijsko
dodeljevanje prenosne zmogljivosti je v prvi vrsti namenjeno transparentnemu urejanju zamašitev na
osnovi zahtev trga in ni nastalo zaradi komercialnih razlogov. Pomembnost prenosnih zmogljivosti za
liberalizacijo trga z elektriþno energijo v EU zahteva strogo politiko zbiranja plaþil in posledic v primeru
neplaþevanja.

1.02. Postopek avkcije
Dodeljevanje razpoložljivih prenosnih zmogljivosti na meji med Slovenijo in Italijo v obdobju od septembra
do decembra 2007:
– upravlja ELES kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev avkcije prenosnih zmogljivosti za izvoz v smeri
iz Slovenije v Italijo,
– upravlja TERNA kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev avkcije prenosnih zmogljivosti za izvoz v
smeri iz Italije v Slovenijo,
Vse potrebne informacije bodo objavljene na avkcijski spletni strani, skladno s þlenom 2.07.

1.03. Splošni vidiki Pravilnika za izvajanje avkcij
Ta pravilnik (med drugim) opisuje zahteve, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci za sodelovanje na letnih,
meseþnih in dnevnih avkcijah, izvajanje avkcije, dodelitev prenosnih zmogljivosti, pogoje za dostop do
sekundarnega trga s prenosnimi zmogljivostmi in uporabo prenosnih zmogljivosti.
ýlen 9.02 vsebuje omejitev odgovornosti. Ta omejitev odgovornosti je usklajena z vso zadevno državno in
evropsko zakonodajo. Pravilnik za izvajanje avkcij predvsem ureja dodeljevanje letnih, meseþnih in
dnevnih prenosnih zmogljivosti na meji med Slovenijo in Italijo. Podjetji ELES in TERNA lahko Pravilnik za
izvajanje avkcij sþasoma dopolnita, da izboljšata ali razjasnita doloþila in postopke ter zapolnita
manjkajoþe dele, kot doloþa þlen 9.07.
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1.04. Pravna opredelitev dodeljevanja prenosnih zmogljivosti na avkciji
Avkcija zadeva samo dodeljevanje prenosnih zmogljivost. Licitiranje in dodeljevanje prenosnih
zmogljivosti ter finanþna poravnava rezultatov avkcije ne vkljuþujejo prenosov energije in kakršnihkoli
pravic, obveznosti ali finanþnih vidikov prenosov energije. Nosilci prenosnih zmogljivosti lahko od podjetij
ELES ali TERNA zahtevajo samo pravico dostopa do prenosne zmogljivosti skladno z doloþili tega
Pravilnika za izvajanje avkcij.
Uspešna ponudba za prenosno zmogljivost obvezuje podjetji ELES in TERNA ter udeleženca avkcije, da
izpolnijo svoje obveznosti. Podjetji ELES in TERNA sta obvezani, da nosilcu prenosne zmogljivosti
omogoþita izrabo prenosne zmogljivosti za prenos elektriþne energije, nosilec prenosne zmogljivosti pa je
obvezan plaþati ceno za prenosno zmogljivost za smer Slovenija–Italija podjetju ELES, za smer Italija–
Slovenija pa podjetju TERNA.

1.05. Zbiranje prihodkov/odstop od pravice do kompenzacije
Podjetje ELES kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev zbira vse prihodke, iz avkcij prenosnih
zmogljivosti v smeri iz Slovenije v Italijo.
Podjetje TERNA kot izvajalec avkcij v imenu obeh TSO-jev zbira vse prihodke, iz avkcij prenosnih
zmogljivosti v smeri iz Italije v Slovenijo.
Kljub temu da podjetji ELES in TERNA zbirata plaþila v imenu obeh TSO-jev, udeleženci avkcij s
sodelovanjem na avkciji sprejemajo doloþilo, da lahko svoje dolgove poravnajo samo s plaþilom
ustreznemu TSO-ju (podjetju ELES za prenosno zmogljivost iz Slovenije v Italijo ali podjetju TERNA za
prenosno zmogljivost iz Italije v Slovenijo) in da s plaþilom dolga drugemu TSO-ju svojih obveznosti ne
poravnajo. Ker bi plaþila s kompenzacijo škodovala administrativni obliki sodelovanja med TSO-jema, se
udeleženci avkcij poleg tega odpovedujejo pravici kompenzacije dolgov, ki so nastali med avkcijo, z
zahtevki, ki jih imajo proti TSO-ju, ne glede na to, ali ti izvirajo iz avkcije ali ne (glejte þlen 8.03).

Uradni list Republike Slovenije

Št.

72 / 10. 8. 2007 /

Stran

10355

Poglavje II. Splošno
ýlen 2.01 Definicije
Avansni raþun

Raþun, ki se izda dobitniku prenosne zmogljivosti,
takoj po zakljuþku letne ali/in meseþne avkcije.
Avansni raþun mora biti poravnan najkasneje dva
(2) dneva pred objavo avkcijskih specifikacij za
naslednjo avkcijo na kateri je še možna dodelitev
istovrstnih prenosnih zmogljivosti.

Banþna garancija

Inštrument finanþnega zavarovanja v obliki
nepreklicne in takoj izvršljive banþne garancije
veljavne za omejeno þasovno obdobje.
Italijanska banþna garancija je podvržena
italijanskemu pravnemu redu. Pridobljena je lahko s
strani banke registrirane v Italiji.
Slovenska banþna garancija je podvržena
slovenskemu pravnemu redu. Pridobljena je lahko s
strani banke registrirane v Sloveniji.

Skrbnik avkcije:

Podjetje, ki upravlja orodje za izvajanje avkcije.

Izvajalec avkcij:

ELES izvaja letne, meseþne in dnevne avkcije
prenosnih zmogljivosti iz Slovenije v Italijo.
ELES je izvajalec avkcij za letne, meseþne in
dnevne avkcije.
TERNA
izvaja
dnevne
avkcije
zmogljivosti iz Italije v Slovenijo.

prenosnih

TERNA je izvajalec avkcij za dnevne avkcije.
Pravilnik za izvajanje avkcij:

Taisti Pravilnik za izvajanje avkcij.

Avkcijske specifikacije:

Informacije o avkciji, ki so pripravljene na spletni
strani izvajalca avkcije.

Orodje za izvajanje avkcije:

Avkcijski sistem, ki ga uporablja podjetje TERNA za
sprejemanje ponudb od udeležencev avkcij, za
obdelavo ponudb in za vraþanje rezultatov avkcije.
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Avkcijski sistem:

Avkcijski sistem, ki ga uporablja podjetje ELES za
sprejemanje ponudb od udeležencev avkcije, za
obdelavo ponudb in za vraþanje rezultatov avkcije.

Avkcijska spletna stran:

Spletna stran TSO-jev, kot jih doloþa þlen 2.06 tega
Pravilnika za izvajanje avkcij.

Avkcija:

Letna, meseþna ali dnevna avkcija, ki se izvaja
skladno s tem Pravilnikom za izvajanje avkcij.

Dan avkcije:

Vsi koledarski dnevi, v katerih se izvajajo avkcije. V
teh dneh je mogoþe podajanje ponudb.

Koristnik:

Udeleženec avkcije, ki pridobi prenosno zmogljivost
s prenosom le te na sekundarnem trgu s prenosnimi
zmogljivostmi.

Datoteka s ponudbami:

Datoteka, ki vkljuþuje vse ponudbe, ki so bile s
strani udeleženca avkcije v elektronski obliki
poslane podjetju TERNA, kot izvajalcu avkcije.

Ponudba:

Ponudba v evrih (€) na MWh za prenosno
zmogljivost, ki jo je udeleženec avkcije podal za
letno, meseþno ali dnevno avkcijo in ki je skladna z
zahtevami tega Pravilnika za izvajanje avkcij.

Blok:

Koliþina prenosnih zmogljivosti (v MW), ki je
ponujena na avkciji v doloþenih urnih in/ali dnevnih
intervalih.

Dnevna cena:

Cena v evrih (€) na MWh, ki se zaraþuna dobitniku
prenosne zmogljivosti ob zakljuþku avkcije.

Pravilnik o obvladovanju zamašitev na italijanski Pravilnik, ki opisuje doloþila, ki urejajo odpravljanje
zamašitev
na
interkonekcijskem
prenosnem
meji:
omrežju, kar vkljuþuje aplikacijske postopke, izraze
in pogoje za dodeljevanje navideznih enot
proizvodnje ter porabe za podpisnike dispeþerske
pogodbe. Ta pravilnik izda TERNA in ga objavi na
svoji spletni strani.
Nasprotna stranka:

Pravna
oseba,
ki
jo
nosilec
prenosne
zmogljivosti/koristnik doloþi kot svojo nasprotno
stranko skladno s Pravilnikom za izvajanje avkcij.
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Dnevna avkcija:

Avkcija na kateri se dodeljujejo
zmogljivosti za naslednji dan.

prenosne

Dan izvajanja:

Dan, na katerega se izvedejo prenosi elektriþne
energije z uporabo prenosnih zmogljivosti, ki so bile
dodeljene na avkciji.

Dnevna prenosna zmogljivost:

Del prenosne zmogljivosti, ki se dodeli na dnevni
avkciji.

Dispeþerska pogodba:

Pogodba, ki doloþa pravice in obveznosti, povezane
s storitvijo dispeþiranja, kot to ureja italijanski
regulativni organ (AEEG).

ELES:

Podjetje ELEKTRO-SLOVENIJA, d. o. o. (ELES) z
uradnim sedežem na naslovu Hajdrihova 2, 1001
Ljubljana, Slovenija.
ELES je slovenski sistemski operater prenosnega
omrežja.

ETSO Scheduling System:

Aplikacija, ki jo ELES uporablja za izdelavo in
prijavo voznih redov, vraþilo ter prenos prenosnih
zmogljivosti.

Cena za prenosno zmogljivost:

Cena, izražena v evrih (€) na MWh, dosežena na
avkciji za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, ki jo
plaþa dobitnik prenosne zmogljivosti.

Prenosna zmogljivost:

Razpoložljiva prenosna zmogljivost za elektriþno
energijo na meji med Slovenijo in Italijo.

Meseþna avkcija:

Avkcija na kateri se dodeljujejo
zmogljivosti za naslednji mesec.

Meseþna prenosna zmogljivost:

Del prenosne zmogljivosti, ki se dodeli na meseþni
avkciji.

Nominacija:

Obvestilo, ki ga TSO-jema dostavita nosilec
prenosne zmogljivosti in njegova nasprotna stranka.
Obvestilo se nanaša na moþ (izraženo kot
celoštevilþna vrednost MW), ki jo želi nosilec
uporabiti v okviru prenosne zmogljivosti, ki mu je
bila dodeljena.

prenosne
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Nominacijska datoteka:

Datoteka, ki jo podjetju TERNA pošlje nosilec
prenosne zmogljivosti v kontekstu sekundarnega
trga s prenosnimi zmogljivostmi.

Neto prenosna zmogljivost (NTC):

Najveþji
program
izmenjave
med
dvema
regulacijskima obmoþjema, ki je združljiv z
varnostnimi zahtevami za obe obmoþji in ki
upošteva tehniþne negotovosti pri doloþanju
prihodnjih pogojev v omrežju.

Fiziþna prenosna pravica (PTR):

Pravica do uporabe prenosne zmogljivosti, izražena
v MW.

Produkt:

Blok ali niz blokov v obliki prenosne zmogljivosti, ki
se ponuja na avkciji.

Nosilec prenosne zmogljivosti:

Udeleženec avkcije, ki je pridobil prenosno
zmogljivost na avkciji ali preko sekundarnega trga s
prenosnimi zmogljivostmi.

Prenos prenosne zmogljivosti:

Mehanizem, s katerim lahko nosilec prenosne
zmogljivosti svoje prenosne zmogljivosti prenese na
drugega udeleženca avkcije.

Vraþilo prenosne zmogljivosti:

Mehanizem, s katerim lahko nosilec prenosne
zmogljivosti svoje prenosne zmogljivosti prenese na
TSO-ja.

Vraþnik:

Nosilec prenosne zmogljivosti, ki svoje prenosne
zmogljivosti vrne na meseþno ali dnevno avkcijo
skladno z obvestilom o vraþilu.

Sekundarni trg prenosnih zmogljivosti:

Mehanizem, ki nosilcu prenosne zmogljivosti
dopušþa prenos in vraþilo prenosne zmogljivosti, ki
jih je pridobil na letnih ali meseþnih avkcijah skladno
s tem Pravilnikom za izvajanje avkcij.

TERNA:

Podjetje TERNA z uradnim sedežem na naslovu Via
Arno 64, 00198 Roma, Italija in registrsko številko
05779661007, ki je italijanski sistemski operater
prenosnega omrežja in izvajalec avkcij skladno s
tem Pravilnikom.
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Obvestilo o prenosu:

Mehanizem in postopek prenašanja informacij med
nosilcem prenosne zmogljivosti in TSO-jem, ki ga
doloþa þlen 6.01.

Prenosnik:

Nosilec prenosne zmogljivosti, ki izvrši prenos
prenosne zmogljivosti.

Udeleženec avkcije:

Pravna oseba, ki sodeluje, namerava sodelovati ali
je sodelovala na avkciji za dodeljevanje prenosnih
zmogljivosti in/ali sekundarnem trgu prenosne
zmogljivosti.

Letna avkcija:

Avkcija prenosne zmogljivosti za naslednje leto, ki
traja od 1. septembra do 31. decembra
koledarskega leta.

Letna prenosna zmogljivost dodeljena s strani Del prenosne zmogljivosti, ki se dodeli na letni
avkciji.
ELES-a:
Letna prenosna zmogljivost dodeljena s strani Del prenosne zmogljivosti, dodeljene s strani
podjetja TERNA v letu 2007.
podjetja TERNA:

ýlen 2.02 Letne, meseþne in dnevne avkcije
Za dodeljevanje letnih, meseþnih in dnevnih prenosnih zmogljivosti v smeri Slovenija–Italija in Italija–
Slovenija se izvajajo naslednje loþene avkcije:
V smeri iz Slovenije v Italijo se izvajajo naslednje avkcije:

a. letne avkcije za prenosne zmogljivosti v obdobju od 1. septembra do 31. decembra 2007,
b. meseþne avkcije za prenosne zmogljivosti v obdobju od prvega do zadnjega dne v koledarskem
mesecu,
c. dnevne avkcije za prenosne zmogljivosti za naslednji dan.
V smeri iz Italije v Slovenijo se izvajajo naslednje avkcije:

a. dnevne avkcije za prenosne zmogljivosti za naslednji dan.
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ýlen 2.03 Prenosna zmogljivost za letne, meseþne in dnevne avkcije
1. Prenosna zmogljivost namenjena avkciji za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti je razpoložljiva
prenosna zmogljivost na meji med Slovenijo in Italijo, doloþena skladno s kriteriji združenja ETSO in
»Pentalateral agreement«.
2. Prenosna zmogljivost je objavljena na avkcijski spletni strani.
3. Prenosne zmogljivosti, dodeljene na letni avkciji, ki niso bile plaþane, preklicane (velja tudi za
prenosne zmogljivosti že dodeljene s strani podjetja TERNA v letu 2007) ali niso bile nominirane,
bodo del meseþnih prenosnih zmogljivosti, ki bodo na voljo na naslednji meseþni avkciji.
4. Prenosne zmogljivosti, dodeljene na meseþni avkciji, ki niso bile plaþane, preklicane ali nominirane,
bodo del dnevnih prenosnih zmogljivosti, ki bodo na voljo na naslednji dnevni avkciji.
5. Udeleženci avkcije bodo z objavo na avkcijski spletni strani pravoþasno obvešþeni o razpoložljivih
prenosni zmogljivosti za vsako avkcijo.
Vrednosti NTC na na meji Slovenija–Italija
Smer Slovenija–Italija

Ocenjene, nezavezujoþe
vrednosti
Obdobja

Zima (MW)

Poletje (MW)

7–23 h

23–7 h

7–23 h

23–7 h

ponedeljek-sobota

430

395

330

310

nedelja in prazniki

395

395

300

310

Kjer velja:
í Zimsko obdobje vkljuþuje naslednje mesece: januar, februar, marec, april, oktober, november in
december ter morebitne posebne pogoje, doloþene v avkcijskih specifikacijah,
í Poletno obdobje vkljuþuje naslednje mesece: maj, junij, julij, avgust in september ter morebitne posebne
pogoje za avgust in druge mesece, doloþene v avkcijskih specifikacijah.
í Prazniki so doloþeni kot italijanski prazniki.
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ýlen 2.04 Osnova, na kateri se ponuja prenosna zmogljivost
(1) Prenosna zmogljivost se ponuja v enotah po 1 MW.
(2) Prenosne zmogljivosti na letnih, meseþnih in dnevnih avkcijah se ponujajo v obliki produktov, ki jih
doloþata TSO-ja. Produkti so objavljeni na avkcijski spletni strani skladno s tem Pravilnikom za izvajanje
avkcij.

ýlen 2.05 Trdnost prenosnih zmogljivosti in jamstvo voznega reda
1. Prenosne zmogljivosti na vseh avkcijah se dodeljujejo kot trdne vrednosti, razen v primeru zmanjšanj
zaradi višje sile ali þe je mogoþe varno obratovanje omrežja po upoštevanju vseh drugih razpoložljivih
ukrepov skladno z ustrezno državno in evropsko zakonodajo zagotoviti samo z znižanjem prenosnih
zmogljivosti. Samo v primerih znižanja prenosnih zmogljivosti zaradi varnega obratovanja omrežja je
nosilec prenosne zmogljivosti upraviþen do 100% povraþila vseh plaþil, ki so bila izvršena za ure
znižanih prenosnih zmogljivosti. Zmanjšanje prenosne zmogljivosti lahko traja najveþ 35 enakovrednih
dni. Prenosne zmogljivosti, ki so bile dodeljene na avkcijah, se zmanjšajo sorazmerno.
2. Prenosne zmogljivosti dodeljene na dnevnih avkcijah so neprekinljive razen v primerih višje sile.
3. V primeru, da TSO-ja ne uspeta zagotoviti neprekinljivosti prenosne zmogljivosti, sta obvezana samo
za povraþilo, ki je doloþeno v odstavku (1) ali (2). TSO-ja nosilcu prenosne zmogljivosti nista
odgovorna za kakršnokoli nakljuþno, posredno ali poslediþno škodo, ki bi jo povzroþilo znižanje
prenosne zmogljivosti.

ýlen 2.06 Avkcijska spletna stran
Vsak TSO v okviru svoje spletne strani vzdržuje spletno stran za izvajanje avkcij. Na teh avkcijskih
spletnih straneh se izvršijo naslednje objave:
a.

Pravilnik za izvajanje avkcij in vse njegove spremembe,

b.

objave, skladne s tem Pravilnikom,

c.

avkcijske specifikacije,

d.

imena, telefonske in faks številke ter e-poštni naslovi kontaktnih oseb TSO-jev,

e.

obrazci za dokumente, povezane z avkcijo, ki jih lahko udeleženci avkcije prenesejo in
uporabljajo,

f.

neto prenosne zmogljivosti na meji med Slovenijo in Italijo, skladno z definicijo ETSO,

g.

rezultati avkcije (dnevna cena, dodeljene koliþine po posameznih produktih),

h.

vsota vseh nominacij,

i.

število udeležencev avkcije, ki jim je bila dodeljena prenosna zmogljivost in skupno število
udeležencev avkcije

j.

planirana znižanja prenosnih zmogljivosti,

k.

okvirni dnevi letnih in meseþnih avkcij,

l.

druge ustrezne informacije.

ýlen 2.07 Obnašanje udeležencev avkcije
(1) Pred, med in po avkciji se morajo udeleženci avkcije vzdržati dejanj in ravnanja, ki bi škodovala
konkurenþnosti avkcijskih postopkov ali jo ogrozila, ki bi imela namen izigravanja ali ki bi na katerikoli drug
naþin zmotila ali povzroþila tveganje motenja poteka, transparentnosti, cenovne uþinkovitosti ali poštenosti
avkcije.
(2) Podjetji ELES in TERNA, ki sta izvajalca avkcij za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti med Slovenijo
in Italijo, imata vsako posebej, po posvetovanju s pristojnimi regulatornimi organi, pravico do opozarjanja
tistih udeležencev avkcije, ki ravnajo ali se obnašajo ali ki so ravnali ali se obnašali neskladno s prvim
odstavkom, ki zlorabljajo pravice ali položaje, ki izhajajo iz avkcije ali ki ne izpolnjujejo drugih doloþil tega
Pravilnika za izvajanje avkcij.

ýlen 2.08 Valuta
Finanþna zavarovanja, poravnave cene in plaþila v zvezi z avkcijami ter finanþne informacije se vodijo v
valuti evro (€).

avkcije.
(2) Podjetji ELES in TERNA, ki sta izvajalca avkcij za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti med Slovenijo
in Italijo, imata vsako posebej, po posvetovanju s pristojnimi regulatornimi organi, pravico do opozarjanja
tistih udeležencev avkcije, ki ravnajo ali se obnašajo ali ki so ravnali ali se obnašali neskladno s prvim
odstavkom, ki zlorabljajo pravice ali položaje, ki izhajajo iz avkcije ali ki ne izpolnjujejo drugih doloþil tega
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ýlen 2.08 Valuta
Finanþna zavarovanja, poravnave cene in plaþila v zvezi z avkcijami ter finanþne informacije se vodijo v
valuti evro (€).

Poglavje III. Pogoji za sodelovanje
ýlen 3.01 Pogoji za registracijo
(1) Udeleženec avkcije se mora registrirati pri obeh TSO-jih, tako da vloži izpolnjeno Izjavo o sprejemu
pogojev na obrazcu, ki ga doloþa DODATEK I.
(2) Izjava o sprejemu pogojev ima nedoloþeno veljavnost, razen glede dolžnosti udeleženca avkcije za
obvešþanje TSO-jev o vseh spremembah in glede pravice TSO-jev, da zahteva obnovo registracije in/ali
predložitve dokumentov.
(3) S podpisom Izjave o sprejemu pogojev se udeleženec avkcije zaveže k izpolnjevanju vseh doloþil
Pravilnika o izvajanju avkcij.

ýlen 3.02 Finanþna jamstva
Predpogoj za sodelovanje v mehanizmih dodeljevanja je, da udeleženec avkcije izpolni Dodatek VI in s
tem zahteva sodelovanje na avkcijah v eni ali obeh smereh:
a. Avkcije v smeri Italija–Slovenija
Udeleženci avkcije, ki želijo sodelovati samo na avkcijah, ki jih izvaja TERNA (toþka b.1 v Dodatku VI),
morajo podjetju TERNA priskrbeti italijansko banþno garancijo, ki pokriva vse zapadle dolgove, ki izhajajo
iz avkcij za prenosne zmogljivosti v smeri Italija–Slovenija.
Italijansko banþno garancijo mora izdati kreditna inštitucija skladno z modelom iz Dodatka II.
Najmanjša dovoljena vsota banþnega jamstva znaša petdeset tisoþ (50.000) evrov.
ýe ta vsota ne zadostuje za pokritje neplaþanih dolgov, bo TERNA od nosilca prenosne zmogljivosti
zahtevala, da poveþa višino jamstva v 10 delovnih dneh.
ýe nosilec prenosne zmogljivosti zahteve ne izpolni, ne bo mogel sodelovati v naslednji avkciji.
Udeleženec avkcije ne more sodelovati na avkciji 90 koledarskih dni pred iztekom njegovega italijanskega
banþnega jamstva, razen þe je prej podjetju TERNA priskrbel novo italijansko banþno garancijo z daljšim
rokom veljavnosti. To novo italijansko banþno garancijo mora pred tem podjetje TERNA tudi sprejeti.
b. Avkcije v smeri Slovenija–Italija
Letne in meseþne avkcije se meseþno poravnajo neposredno na transakcijski raþun podjetja ELES na
podlagi avansnega raþuna. Udeleženec avkcije mora obveznosti iz letnih in meseþnih avkcij poravnati
najmanj dva (2) delovna dneva pred objavo specifikacije avkcije za naslednjo avkcijo prenosnih
zmogljivosti na kateri je mogoþe dodeliti iste prenosne zmogljivosti.
Udeleženec avkcije, ki želi sodelovati na dnevnih avkcijah v smeri Slovenija–Italija mora:
x

Imeti odprt depozitni podraþun, ki se bo uporabljal za poravnavo obveznosti, ki izhajajo iz dnevnih
avkcij. Depozitni podraþun odpre v imenu udeleženca avkcije ELES

ali
x

ELES-u podati banþno garancijo, ki pokriva vse finanþne obveznosti, ki izhajajo iz naslova
dnevnih avkcij.

Minimalna višina banþne garancije znaša petdeset tisoþ (50.000) evrov. Zmožnost sodelovanja
udeleženca avkcije na dnevnih avkcijah je odvisna od trenutne višine banþne garancije. Višino banþne
garancije doloþa udeleženec avkcije.
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Za sodelovanje na dnevnih avkcijah mora udeleženec avkcije na svojem depozitnem podraþunu/banþni
garanciji pred zaþetkom avkcije zagotoviti dovolj sredstev. Ob vsaki ponudbi, ki jo udeleženec avkcije
poda v avkcijski sistem, aplikacija samodejno preveri, ali so na depozitnem podraþunu/banþni garanciji
razpoložljiva zadostna sredstva. Zmožnost udeleženca avkcije za podajanje ponudb na doloþeni avkciji je
odvisna od trenutnega stanja na njegovem depozitnem podraþunu/banþni garanciji.
Udeleženec avkcije, ki želi sodelovati na avkciji za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti v obe smeri mora
izpolnjevati pogoje navedene v toþki a. in b..

ýlen 3.03 Zahteve glede dostopa do prenosnega omrežja
ýe želi sodelovati na avkcijah, mora udeleženec avkcije:
-

podpisati dispeþersko pogodbo in izpolnjevati Pravilnik za obvladovanje zamašitev na italijanski
meji;

ali
-

mora biti odgovorni bilanþne skupine ali mora imeti sklenjeno pogodbo o izravnavi z odgovornim
bilanþne skupine v Sloveniji;

in
-

mora imeti pri obeh TSO-jih registrirano enako kodo EIC.

Za sodelovanje na dnevnih avkcijah mora udeleženec avkcije izpolnjevati vse zgoraj navedene pogoje.

Poglavje IV. Postopek avkcije
ýlen 4.01 Avkcijske specifikacije
(1) Avkcijske specifikacije so objavljene na avkcijski spletni strani:
a)

najkasneje sedem (7) dni pred zaþetkom letnih avkcij,

b)

najkasneje pet (5) dni pred zaþetkom meseþnih avkcij,

c)

za dnevno avkcijo bo izvajalec avkcije objavil indikativno razpoložljivo prenosno zmogljivost v
smeri Slovenija-Italija najkasneje do 18:00 na dan D-2. Konþna vrednost razpoložljive prenosne
zmogljivosti se objavi po procesu netiranja približno ob 07:15 na dan D-1.

(2) Avkcijske specifikacije so sestavljene iz informacij glede:

-

produktov, ki so na voljo na avkcijah:
a. Letni produkt: pasovni produkt, pasovni produkt brez meseca avgusta, trapezni produkt,
b. Meseþni produkt: pasovni produkt , trapezni produkt,
c.

Dnevni produkt: urni produkti;

-

urniki avkcij,

-

razpoložljiva prenosna zmogljivost,

-

þas zaþetka in konca avkcije,

-

þasovni okvir za objavljanje rezultatov,

-

rok za pritožbe na rezultate,

-

druge informacije.

- 10364
rok za pritožbe
rezultate,
/ Št. 72 na
/ 10.
8. 2007
- druge informacije.
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(3) Nekatere informacije, podane v avkcijskih specifikacijah, se lahko med letom spremenijo in posodobijo
na avkcijski spletni strani.

ýlen 4.02 Letne, meseþne in dnevne avkcije v smeri Slovenija–Italija
(1) Letna avkcija v smeri Slovenija–Italija
ELES bo kot izvajalec avkcije opravil skupno dodelitev razpoložljive letne prenosne zmogljivosti iz
Slovenije v Italijo.
Letna prenosna zmogljivost se objavi v avkcijskih specifikacijah na avkcijski spletni strani sedem (7) dni
pred zaþetkom letne avkcije.
a. Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih podajo udeleženci avkcije, ki ustrezajo
zahtevam Pravilnika za izvajanje avkcij, še posebej pa þlena 4.03 in þlena 4.04.
b. Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svoje ponudbe obvešþen najkasneje 30 minut po zakljuþku
letne avkcije. Rezultati avkcije se na avkcijski spletni strani objavijo kmalu po tem, ko so udeleženci
avkcije individualno obvešþeni o njenem izidu.
c.

Podrobne informacije o letni avkciji se objavijo v specifikacijah avkcije, skladno s þlenom 4.01.

(2) Meseþna avkcija v smeri Slovenija–Italija
ELES bo kot izvajalec avkcije opravil skupno dodelitev razpoložljive meseþne prenosne zmogljivosti iz
Slovenije v Italijo.
Meseþna prenosna zmogljivost se objavi v avkcijskih specifikacijah na avkcijski spletni strani pet (5) dni
pred zaþetkom meseþne avkcije.
a.

Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih podajo udeleženci avkcije, ki ustrezajo
zahtevam Pravilnika za izvajanje avkcij, še posebej pa þlena 4.03 in þlena 4.04. Meseþna prenosna
zmogljivost je sestavljena iz:
-

meseþne prenosne zmogljivosti, ki izhaja iz meseþne vrednosti ATC,

-

letne prenosne zmogljivosti, ki se vrnejo na sekundarni trg prenosnih zmogljivosti v obliki
meseþnih produktov,

-

letne prenosne zmogljivosti dodeljene s strani podjetja TERNA, ki so vrnjene na sekundarni
trg prenosnih zmogljivosti v obliki meseþnih produktov,

-

letne prenosne zmogljivosti dodeljene s strani podjetja ELES, ki niso bile plaþane.

b.

Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svoje ponudbe obvešþen najkasneje 30 minut po zakljuþku
meseþne avkcije. Rezultati avkcije se na avkcijski spletni strani objavijo kmalu po tem, ko so
udeleženci avkcije individualno obvešþeni o njenem izidu.

c.

Podrobne informacije o letni avkciji se objavijo v specifikacijah avkcije, skladno s þlenom 4.01.
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(3) Dnevne avkcije na meji med Slovenijo in Italijo
a. Dnevne avkcije v smeri Italija–Slovenija
TERNA kot izvajalec avkcije petkrat (5-krat) na teden dodeli skupne razpoložljive prenosne zmogljivosti iz
Italije v Slovenijo.
a. Dnevna prenosna zmogljivost se objavi na avkcijski spletni strani ob 13:00 na dan D-2.
b. Dnevne avkcije se izvajajo ob 14:00 na dan D-2; v þetrtek za naslednjo soboto in nedeljo ter
ponedeljek in v petek za naslednji torek.
c.

Ponudbe morajo prispeti do podjetja TERNA, ki je izvajalec avkcije, do 15:00 na dan D-2.

d. Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih udeleženci avkcije podajo, v skladu z zahtevami
Pravilnika za izvajanje avkcij, še posebej pa þlena 4.03 in þlena 4.04.
e. Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svoje ponudbe obvešþen kmalu po 15:00 in najkasneje ob
16:00 na dan D-2. Rezultati avkcije se na avkcijski spletni strani objavijo kmalu po tem, ko so
udeleženci avkcije individualno obvešþeni o njenem izidu.
f.

Navedene urnike lahko skupaj spreminjata oba TSO-ja, ki sta izvajalca avkcij, tako da spremenita
avkcijske specifikacije.

g. Prenosne zmogljivosti, ki jih dodeli TERNA, se štejejo kot avtomatiþna nominacija (obvezna uporaba
dodeljene prenosne zmogljivosti).
b. Dnevne avkcije v smeri Slovenija–Italija
ELES kot izvajalec avkcije dnevno dodeljuje razpoložljive prenosne zmogljivosti iz Slovenije v Italijo,
razen ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih.
a.

Indikativna razpoložljiva prenosna zmogljivost, za dnevno avkcijo, se na avkcijski spletni strani objavi
najkasneje do 18:00 en dan pred avkcijo. Konþna razpoložljiva dnevna prenosna zmogljivost se
objavi po konþanem procesu netiranja približno ob 07:15 na dan D-1.

Dnevna prenosna zmogljivost je sestavljena iz:
- dnevne prenosne zmogljivosti, ki izhaja iz dnevnih avkcij za smer Italija–Slovenija,
- letne in meseþne prenosne zmogljivosti dodeljene s strani podjetja ELES, ki se vrnejo na
sekundarni trg prenosnih zmogljivosti v obliki dnevnih produktov,
- letne in meseþne prenosne zmogljivosti dodeljene s strani podjetja TERNA, ki se vrnejo na
sekundarni trg prenosnih zmogljivosti v obliki dnevnih produktov,
- letne in meseþne prenosne zmogljivosti dodeljene s strani podjetja ELES, ki še ni bila plaþana ali
nominirana,
- letne in meseþne prenosne zmogljivosti dodeljene s strani podjetja TERNA, ki še ni bila plaþana
ali nominirana.
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b.

Dnevne avkcije se izvajajo na zadnji delovni dan pred dnevom izvajanja.

c.

Ponudbe morajo prispeti do podjetja ELES v þasu od 07:45 do 08:15 na dan D-1.

d.

Med avkcijo se upoštevajo samo tiste ponudbe, ki jih udeleženci avkcije podajo, v skladu z zahtevami
Pravilnika za izvajanje avkcij, še posebej pa þlena 4.03 in þlena 4.04.

e.

Vsak udeleženec avkcije bo o uspešnosti svoje ponudbe obvešþen najkasneje 30 minut po zakljuþku
dnevne avkcije. Rezultati avkcije se na avkcijski spletni strani objavijo kmalu po tem.

f.

Navedene urnike lahko skupaj spreminjata oba TSO-ja, ki sta izvajalca avkcij, tako da spremenita
avkcijske specifikacije.

ýlen 4.03 Oblika in omejitev ponudb
1. Ponudbe za avkcije v smeri Italija–Slovenija, ki jih organizira TERNA, ki je izvajalec avkcij, se podajo
kot datoteka s ponudbami. Vsak udeleženec avkcije lahko poda datoteko z najveþ 10 ponudbami.
Za vse avkcije velja, da pri nobeni ponudbi zahtevana prenosna zmogljivost ne sme presegati skupne
prenosne zmogljivosti, ki je na voljo za doloþeno avkcijo.
2. Ponudbe za avkcije v smeri Slovenija–Italija, ki jih organizira ELES, ki je izvajalec avkcij, se podajo
neposredno preko avkcijskega sistema. Število ponudb, poslanih preko avkcijskega sistema, ni
omejeno.

ýlen 4.04 Podajanje ponudb za letne, meseþne in dnevne avkcije
a. Podajanje ponudb za letne, meseþne in dnevne avkcije, ki jih organizira izvajalec avkcij
TERNA
Udeleženec avkcije poda svojo datoteko s ponudbami preko orodja za izvajanje avkcije, skladno z
oblikami zapisa, ki so doloþeni v Dodatku III. Ponudbe, ki niso bile podane v zahtevani obliki, ne bodo
upoštevane.
Ponudbe sprožijo funkcijo potrjevanja sprejema. ýe za doloþeno ponudbo ni bilo izdano potrdilo o
sprejemu, se ponudba šteje kot neoddana.
Ponudbe bodo upoštevane samo, þe vsebujejo naslednje navedbe, ki so zapisane þitljivo in nedvoumno:
a. vrednost ponudbe v €/MWh (najveþ dve decimalni mesti),
b. koliþino (najmanj 1 MW) zahtevane prenosne zmogljivosti.
Orodje za izvajanje avkcije omogoþa udeležencem avkcije, da za avkcijo oddajo datoteko s ponudbami.
Pogoji dostopa udeležencev avkcije do orodja so doloþeni v Dodatku V.
ýe za doloþeno avkcijo ni mogoþe zadovoljiti navedenih pogojev za podajanje ponudb, bo podjetje
TERNA udeležence avkcije obvestilo o prehodu v zasilni naþin preko e-pošte, orodja za izvajanje avkcij ali
faksa. Te informacije TSO-ji objavijo tudi na avkcijski spletni strani, þe je to mogoþe.
Obvestilo o preklopu v zasilni naþin navaja, katere vrste zasilnega naþina, ki so doloþene v Dodatku VI,
bodo uporabljene in ustrezne nove avkcijske specifikacije.
TERNA v nobenem primeru ne bo odgovorna, þe udeležencev avkcije ni uspela doseþi po zgoraj
navedenih poteh ali þe ne more objaviti obvestila na avkcijski spletni strani.
Ponudbe, ki so bile podane pred preklopom v zasilni naþin, so neveljavne in jih je treba znova podati
skladno z doloþili sprejetega zasilnega naþina.
ýe pogojev, ki jih doloþa sprejeti zasilni naþin za doloþeno avkcijo, ni mogoþe zagotoviti pravoþasno, se
avkcija prekliþe, prav tako pa se prekliþejo tudi vse podane ponudbe.
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b. Podajanje ponudb za letne, meseþne in dnevne avkcije, ki jih organizira izvajalec avkcij
ELES
Udeleženec avkcije poda ponudbo preko avkcijskega sistema, ki ga vzdržuje ELES. Na doloþen datum
avkcije je mogoþe podati samo ponudbe za produkte prenosnih zmogljivosti, ki so predmet avkcije.
ýe doloþen udeleženec avkcije med avkcijo poda ponudbo, ki ni skladna s tem Pravilnikom za izvajanje
avkcij, jo lahko izvajalec avkcije izbriše. V primeru, da izvajalec avkcij izbriše doloþeno ponudbo, bo
udeleženca avkcije o tem obvestil pred izbrisom in po njem.
Udeleženci avkcije lahko podajo samo omejene ponudbe ali »vse ali niþ« ponudbe. Omejene ponudbe so
tiste, kjer udeleženec avkcije doloþi najvišjo še sprejemljivo ceno za plaþilo za uporabo prenosne
zmogljivosti. »Vse ali niþ« ponudbe se lahko izvršijo samo za tisto koliþino, ki je doloþena v ponudbi.
Vsaka ponudba mora vkljuþevati naslednje informacije:
- identifikacijsko številko udeleženca avkcije,
- kodo produkta,
- najveþjo koliþino v MW, zaokroženo na (1) MW,
- neto ceno brez DDV, podano v €/MWh. Cena mora biti zaokrožena na najveþ dve decimalni mesti in
ne more biti manjša ali enaka niþ.
Kot þas sprejema ponudbe med avkcijo šteje þasovna oznaka, ki jo ob vnosu ponudbi doda avkcijski
sistem izvajalca avkcije.
Udeleženci avkcije med avkcijo nimajo vpogleda v knjigo ponudb, vidijo lahko le svoje ponudbe.
Med avkcijo izvajalec avkcije nima vpogleda v cene ponudb, ki se nahajajo v knjigi ponudb.
ýe za doloþeno avkcijo ni mogoþe zadovoljiti navedenih pogojev za podajanje ponudb, bo ELES
udeleženca avkcije obvestil o prehodu v zasilni naþin, skladno s þlenom 6.03, preko e-pošte, orodja za
izvajanje avkcij ali faksa. Podjetje ELES v nobenem primeru ni odgovorno, þe ne uspe doseþi
udeležencev avkcije preko predhodno navedenih poti.
Udeleženci avkcije lahko v primeru tehniþnih težav, ki se pojavijo na njihovi strani, svoje ponudbe pošljejo
na faks izvajalca avkcij na predpisanem obrazcu. Veljavne so le ponudbe, ki jih izvajalec avkcij prejme
najkasneje 15 minut pred zakljuþkom avkcije.
Predpisan obrazec in številka faksa sta objavljena na spletni strani izvajalca avkcij. Izvajalec avkcij
prispelo ponudbo vnese v avkcijski sistem, s þimer ponudba dobi þasovno znamko in postane veljavna.
Udeleženec avkcije lahko za posamezno avkcijo za doloþeno mejo pošlje le en obrazec z najveþ eno (1)
ponudbo za posamezen produkt.

Poglavje V. Doloþitev rezultatov avkcije
ýlen 5.01 Dodeljevanje prenosnih zmogljivosti
Prenosna zmogljivost, ki je na voljo na avkciji, se v obeh smereh dodeljuje, pod enakimi doloþili in pogoji
(tj. ena cena za vsako smer prenosa).
TSO-ja, ki sta izvajalca avkcije, vse ponudbe razvrstita na naslednji naþin:
a. 1. primer:
ýe je vsota vseh ponudb, podanih za doloþeno avkcijo, manjša ali enaka skupni prenosni zmogljivosti, je
cena za to prenosno zmogljivost enaka 0.
b. 2. primer:
- Avkcije v smeri Slovenija–Italija

Stran

10368 /

Št.

72 / 10. 8. 2007

Uradni list Republike Slovenije

ýe vsota vseh ponudb, podanih za doloþeno avkcijo, presega skupno prenosno zmogljivost, udeležencu
avkcije obraþuna cena. V ta namen se ponudbe razvrstijo po ceni in þasovni oznaki od najvišje cene
navzdol. ýe ima veþ ponudb enako ceno, imajo prednosti ponudbe z zgodnejšo þasovno oznako.
Zahtevane prenosne zmogljivosti se seštejejo do ponudbe (mejna ponudba), ki predstavlja stopnjo, kjer
vsota s strani udeležencev avkcije zahtevanih prenosnih zmogljivosti preseže razpoložljivo prenosno
zmogljivost. Vsak udeleženec avkcije prejme zahtevano prenosno zmogljivost po ceni, ki jo doloþa mejna
ponudba. ýe ima veþ ponudb enako ceno, imajo prednosti ponudbe z zgodnejšo þasovno oznako.
Dnevna cena, ki se izraþuna po predhodno navedenem naþinu, se uporablja kot osnova za izraþun cene
prenosne zmogljivosti, ki velja za vse nosilce prenosnih zmogljivosti.
Šteje se, da so bile prenosne zmogljivosti udeležencu avkcije dodeljene v trenutku, ko je bil s strani
izvajalca avkcije obvešþen o uspešnem sodelovanju na avkciji.
- Avkcije v smeri Italija–Slovenija
ýe vsota vseh ponudb, podanih za doloþeno avkcijo, presega skupno prenosno zmogljivost, se
udeležencu avkcije obraþuna cena. V ta namen se ponudbe razvrstijo po ponujeni ceni, od najvišje cene
navzdol.
Zahtevane prenosne zmogljivosti se seštejejo do ponudbe (mejna ponudba), ki predstavlja stopnjo, kjer
vsota s strani udeležencev avkcije zahtevanih prenosnih zmogljivosti preseže razpoložljivo prenosno
zmogljivost. Vsak udeleženec avkcije prejme zahtevano prenosno zmogljivost po ceni, ki jo doloþa mejna
ponudba. Preostala prenosna zmogljivost se dodeli mejni ponudbi. ýe je bila razpoložljiva prenosna
zmogljivost dosežena z veþ ponudbami z enako ceno, se preostala prenosna zmogljivost razdeli
sorazmerno z zahtevano prenosno zmogljivostjo v ponudbah.
Cena, ki se izraþuna po predhodno navedenem naþelu, se uporablja kot osnova za izraþun cene
prenosne zmogljivosti, ki velja za vse nosilce prenosnih zmogljivosti.
Prenosne zmogljivosti, ki jih TERNA dodeli z dnevno avkcijo za smer iz Italije v Slovenijo, se na meji
štejejo kot avtomatiþno nominirane (obvezna uporaba dodeljene prenosne zmogljivosti), kot je doloþeno v
þlenu 4.02 toþka (3)a, g).
Šteje se, da so bile prenosne zmogljivosti udeležencu avkcije dodeljene v trenutku, ko je bil s strani
izvajalca avkcije obvešþen o uspešnem sodelovanju na avkciji.

ýlen 5.02 Obvešþanje o rezultatih avkcije
Po avkcijah bo vsak udeleženec avkcije o rezultatih avkcije obvešþen preko avkcijskega sistema (ELES)
in avkcijskega orodja (TERNA).
Rezultati avkcij se objavijo na avkcijski spletni strani, skladno z roki in vkljuþno s podrobnostmi, ki so
navedene v specifikacijah avkcije (glejte þlen 4.02).
ýe avkcijske spletne strani ali orodja za izvajanje avkcij ni na voljo, bodo udeleženci avkcije o rezultatih
obvešþeni preko drugih komunikacijskih sredstev.

ýlen 5.03 Rok za pritožbe na rezultate
Udeleženec avkcije se lahko pritoži glede rezultatov avkcije skladno s pogoji in v roku, ki jih doloþajo
avkcijske specifikacije.
Izvajalec avkcije bo udeležencu avkcije na pritožbo odgovoril najkasneje do roka, ki je doloþen v
avkcijskih specifikacijah.
ýe se udeleženec avkcije na rezultat avkcije ne pritoži v ustreznem roku in skladno s pogoji, ki jih doloþajo
avkcijske specifikacije, izgubi pravico do pritožbe.
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Poglavje VI. Sekundarni trg prenosnih zmogljivosti
ELES v imenu obeh TSO-jev preko avkcijskega sistema upravlja sekundarni trg prenosnih zmogljivosti v
smeri Slovenija–Italija.
TERNA v imenu obeh TSO-jev preko orodja za izvajanje avkcij upravlja sekundarni trg prenosnih
zmogljivosti v smeri Italija–Slovenija.

ýlen 6.01 Prenos prenosnih zmogljivosti
a. Lastnosti prenosa prenosnih zmogljivosti
Prenosne zmogljivosti, ki so bile dodeljene na letnih ali meseþnih avkcijah ali ki izhajajo iz prenosa
prenosih zmogljivosti, je mogoþe prenesti s prenosnika na koristnika.
Pri tem morajo biti navedene prenosne zmogljivosti prenesene brez upoštevanja morebitnih naþrtovanih
znižanj prenosnih zmogljivosti, kot to opisuje þlen 2.05.
TSO-ja si pridržujeta možnost, da v primeru znižanja prenosnih zmogljivosti uporabita pogoje, ki jih doloþa
þlen 2.05.
Koristnik prenesenih prenosnih zmogljivosti je lahko samo takšen udeleženec avkcije, ki izpolnjuje vse
pogoje, ki so doloþeni v Poglavju III tega Pravilnika za izvajanje avkcij.
Najmanjša koliþina prenosa prenosne zmogljivosti je 1 MW v 1 uri.

b. Finanþna ureditev
Prenos prenosne zmogljivosti je dovoljen, þe je prenosnik poravnal vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz
avkcije za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, za katere se opravlja prenos.
Prenosnik ostane odgovoren za ceno prenosne zmogljivosti za prenesene prenosne zmogljivosti brez
dodatnih plaþil.
V primeru znižanja prenosnih zmogljivosti se morebitna odškodnina skladno s þlenom 2.05 dodeli
koristniku.
c. Obvestilo o prenosu v smeri Slovenija-Italija
Udeleženec avkcije mora o prenosu prenosne zmogljivosti ELES obvestiti preko sistema "ETSO
Scheduling System" izjemoma se lahko obvestilo o prenosu izvede tudi preko faksa.
Udeleženec avkcije mora o prenosu prenosne zmogljivosti podjetje TERNA obvestiti preko faksa v skladu
z Dodatkom IX, kot obrazcem.
Prenosnik lahko podjetje ELES/TERNA zaprosi za preklic prenosa prenosnih zmogljivosti. Preklic se
sprejme pod naslednjimi pogoji:
x

koristnik je ob þasu preklica nosilec najmanj toliko prenosnih zmogljivosti, kot so bile doloþene v
preklicanem obvestilu o prenosu,

x

obvestilo o preklicu upošteva enake roke kot obvestilo o prenosu za isto obdobje prenosa.

Prenos prenosne zmogljivosti, ki ga je sprejme podjetje ELES/TERNA, se lahko prekliþe in zamenja z
novim prenosom prenosne zmogljivosti, þe:
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Prenos prenosne zmogljivosti, ki ga je sprejme podjetje ELES/TERNA, se lahko prekliþe in zamenja z
novim prenosom prenosne zmogljivosti, þe:
x

prenosnik podjetje ELES/TERNA zaprosi za preklic prenosa prenosne zmogljivosti skladno s
predhodno navedenimi pogoji,

x

prenosnik potem pošlje skladno s tem þlenom novo obvestilo o prenosu prenosne zmogljivosti,

x

obvestilo o prenosu preverita oba TSO-ja.

Rok za obvestila o prenosu dodeljenih prenosnih zmogljivosti za smer Slovenija–Italija:
x

Letne, meseþne prenosne zmogljivosti: D-3 do 12:00 na delovni dan (D: dan izvajanja).

ýlen 6.02 Vraþilo prenosne zmogljivosti
-

Lastnosti vraþila prenosne zmogljivosti

Prenosne zmogljivosti, ki so bile dodeljene na letnih avkcijah, ali ki izhajajo iz prenosa prenosnih
zmogljivosti, je mogoþe vrniti na meseþne ali dnevne avkcije.
Prenosne zmogljivosti, ki so bile dodeljene na meseþnih avkcijah s strani podjetja ELES ali ki izhajajo iz
prenosa prenosnih zmogljivosti, je mogoþe znova prodati na dnevnih avkcijah.
Prenosne zmogljivosti, ki so bile dodeljene na letnih avkcijah s strani podjetja TERNA ali ki izhajajo iz
prenosa prenosnih zmogljivosti dodeljenih na letni avkciji podjetja TERNA, je mogoþe znova prodati na
meseþnih ali dnevnih avkcijah.
Minimalna koliþina prenosnih zmogljivosti, ki jih je mogoþe vrniti TSO-jema:
-

Letne prenosne zmogljivosti je mogoþe vrniti kot: meseþni produkt (pasovni produkt, kot pasovni
produkt vendar za krajše þasovno obdobje).

-

Letne in meseþne prenosne zmogljivosti je mogoþe vrniti kot: dnevni urni produkt.

-

Dnevni produkt: vraþilo ni mogoþe.

Za vraþilo prenosnih zmogljivosti morajo biti navedene prenesene prenosne zmogljivosti brez upoštevanja
morebitnih naþrtovanih znižanj prenosnih zmogljivosti, kot to opisuje þlen 2.05.
Podjetji ELES in/ali TERNA si pridržujeta možnost uporabe pogojev, doloþenih v þlenu 2.05.
V primeru znižanja prenosne zmogljivosti pred meseþno ali dnevno avkcijo se vrnjene prenosne
zmogljivosti znižajo sorazmerno za celotno obdobje, ki ga zadeva vraþilo prenosnih zmogljivosti.

-

Finanþna ureditev

Udeleženec avkcije, ki dodeljene prenosne zmogljivosti vrne TSO-ju, ima pravico do denarnega povraþila.
Udeleženec avkcije ima pravico do povraþila v višini avkcijske cene, dosežene na novi avkciji.

-

Obvestila o vraþilu prenosne zmogljivosti v smeri Slovenija–Italija

Obvešþanje o vraþilu se opravlja elektronsko preko sistema "ETSO Scheduling System", ki ga uporablja
ELES ali izjemoma preko faksa.
Prenosne zmogljivosti je treba vrniti TSO-jema najmanj dva (2) delovna dneva pred rokom za objavo
avkcijskih specifikacij za letno, meseþno ali dnevno avkcijo, kot ga doloþa ta Pravilnik za izvajanje avkcij.
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ýlen 6.03 Izredne razmere
Izredne razmere predstavljajo resne motnje v delovanju IT sistema ali naprav, ki jih uporablja izvajalec
avkcij.
Izredne razmere so lahko razlog za spreminjanje, preklic ali odlog avkcije. V primeru izrednih razmer se
izvajalec avkcij na podlagi internih predpisov odloþi za potrebne ukrepe in o preklopu v zasilni naþin
nemudoma obvesti vse udeležence avkcije po telefonu, faksu ali e-pošti. Te informacije TSO-ji objavijo
tudi na avkcijski spletni strani, þe je to mogoþe.
ýe avkcije zaradi preklopa v zasilni naþin ni mogoþe preložiti, se avkcija opravi po faksu, skladno z
obvestilom s strani izvajalca avkcije.
Ponudbe, ki so bile podane pred preklopom v zasilni naþin, so neveljavne in jih je treba znova podati
skladno z doloþili sprejetega zasilnega naþina.
ýe pogojev, ki jih doloþa sprejeti zasilni naþin za doloþeno avkcijo, ni mogoþe zagotoviti pravoþasno, se
avkcija prekliþe, prav tako pa se prekliþejo tudi vse podane ponudbe.

ýlen 6.04 Preklic avkcije
ýe je treba avkcijo, povezano s sekundarnim trgom prenosnih zmogljivosti, preklicati:
x

Pri vraþilu prenosnih zmogljivosti na meseþni avkciji lahko upraviþenec znova pridobi prenosne
zmogljivosti in s tem prekliþe vraþilo, þe je meseþna avkcija naþrtovana za poznejši datum, kot je bilo
izdano obvestilo o vraþilu.

x

Za vraþilo prenosnih zmogljivosti na dnevni avkciji se vraþilo prenosnih zmogljivosti nepreklicno
izgubi. Upraviþenec v tem primeru dobi povrnjenih 100% cene na avkciji, kjer je pridobil prenosne
zmogljivosti. ýe je upraviþenec prvotno pridobil prenosno zmogljivost na sekundarnem trgu
prenosnih zmogljivosti, se vsi prenosniki teh prenosnih zmogljivosti odpovejo vsakršnim
odškodninskim terjatvam za te prenosne zmogljivosti.
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Poglavje VII. Uporaba prenosne zmogljivosti
ýlen 7.01 Obvešþanje nasprotne stranke in nominacija prenosne zmogljivosti
TSO-ju
Obvešþanje o nasprotni strani nosilca prenosne zmogljivosti podjetij ELES in TERNA je potrebno za
preverjanje konsistentnosti nominacije na obeh straneh.
Nosilec prenosne zmogljivosti doloþi svojo nasprotno stranko in nominira prenosno zmogljivost, kot je
doloþeno v naslednjih toþkah.

a.

Nasprotna stranka in nominacija prenosnih zmogljivosti, pridobljenih na letni ali
meseþni avkciji

Pri nominaciji prenosne zmogljivosti v smeri Slovenija–Italija lahko nosilec prenosne zmogljivosti kot svoje
nasprotne stranke doloþi pravne osebe, ki smejo opravljati nominacije prenosnih zmogljivosti pri
sosednjem TSO-ju (A-do-N).
1. Letne in meseþne prenosne zmogljivosti dodeljene s strani podjetja ELES v smeri Slovenija-Italija
Nosilec prenosne zmogljivosti in njegove nasprotne stranke nominirajo prenosne zmogljivosti:
x

podjetju ELES najpozneje do 07:00 na dan D-1;

x

podjetju TERNA v skladu z »Italijanski pravili za obvladovanje zamašitev v omrežju«.

2. Letne prenosne zmogljivosti dodeljene s strani podjetja TERNA v smeri Slovenija-Italija
Imetnik prenosnih zmogljivosti mora le te nominirati podjetju TERNA v skladu z »Italijanskimi pravili za
obvladovanje zamašitev v omrežju«.
Nosilec prenosne zmogljivosti in njegova nasprotna stran morata prenosne zmogljivosti podjetju ELES
nominirati najkasneje do 07:00 na dan D-1.
Nominacija podjetju ELES (7.01.a.1 in 7.01.a.2) je zavezujoþa za nosilca prenosne zmogljivosti in njegovo
nasprotno stran.
V primeru prenosa prenosne zmogljivosti mora novi nosilec prenosne zmogljivosti imenovati svojo
nasprotno stranko in prenosno zmogljivost skladno s predhodno navedenimi kriteriji.
Prenosne zmogljivosti, ki podjetju ELES niso nominirane do 07:00 na dan D-1, postanejo predmet
postopka "uporabi ali izgubi". Prenosne zmogljivosti, ki niso imenovane, se samodejno vrnejo TSO-ju:
Vrnjene prenosne zmogljivosti poveþajo dnevno prenosno zmogljivost in postanejo del dnevne avkcije.

b.

Nasprotna stranka in nominacija prenosnih zmogljivosti, pridobljenih na dnevni
avkciji

Pri nominaciji prenosnih zmogljivosti v smeri Slovenija–Italija in Italija–Slovenija se nosilec prenosne
zmogljivosti doloþi kot svoja nasprotna stranka (A-do-A).
Prenosne zmogljivosti, pridobljene na dnevni avkciji v smeri Slovenija-Italija udeleženec avkcije nominira:
-

podjetju ELES najkasneje do 14:00 na dan D-1

-

podjetju TERNA v skladu z »Italijanski pravili za obvladovanje zamašitev v omrežju«
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Prenosne zmogljivosti pridobljene na dnevni avkciji so podvržene metodi »uporabi ali izgubi«.
Prenosne zmogljivosti dodeljene na dnevni avkciji v smeri iz Italije v Slovenijo štejejo kot avtomatiþno
nominirane (obvezna uporaba dodeljene prenosne zmogljivosti).

ýlen 7.02

Uporaba prenosnih zmogljivosti, pridobljenih na letnih, meseþnih in
dnevnih avkcijah

(1) Nosilec prenosne zmogljivosti in njegova nasprotna stranka morata nominacijo prenosnih zmogljivosti
opraviti skladno z doloþili Sistemskih obratovalnih navodil za prenosno omrežje elektriþne energije in
z doloþili Italijanskih pravil za obvladovanje zamašitev v omrežju.
(2) Nominacija prenosnih zmogljivosti podjetju ELES za letne in meseþne prenosne zmogljivosti je
zavezujoþe za nosilca prenosne zmogljivosti in njegovo nasprotno stranko.
(3) V primeru, da udeleženec avkcije ne nominira prenosnih zmogljivosti oziroma nominira le del
pridobljenih prenosnih zmogljivosti, se mu le te v celoti ali v ne-nominiranem delu odvzamejo (metoda
»uporabi ali izgubi«). Neuporabljene prenosne zmogljivosti bodo prodane na meseþnih ali dnevnih
avkcijah. Na ta naþin pridobljena sredstva na avkciji ne bodo povrnjena prejšnjemu nosilcu prenosnih
zmogljivosti.
(4) ýe nosilec prenosne zmogljivosti pravoþasno ne odda popravljene in veljavne nominacije, se njegovo
imenovanje postavi na niþelno vrednost.

Poglavje VIII. Poravnava/plaþilo
ýlen 8.01 Finanþna doloþila
(a)

Dodeljevanje prenosnih zmogljivosti na dnevnih avkcijah v smeri Italija–Slovenija

Cene za prenosno zmogljivost bo TERNA obraþunala skupaj z zamudnimi obrestmi, kot je opisano v
nadaljevanju.
Nosilec prenosne zmogljivosti mora podjetju TERNA plaþati vrednost, ki je enaka zmnožku med:
-

ceno doseženo na dnevni avkciji,

-

trajanjem ustreznega produkta v urah,

-

dnevno prenosno zmogljivostjo, ki je bila pridobljena z avkcijo.

Ta vrednost ne vkljuþuje davkov in se ji prištejejo veljavni davki in prispevki.

(b)

Izdajanje raþunov

Najkasneje 30. dan vsakega meseca M bo TERNA uporabniku poslalo naslednje raþune za prenosne
zmogljivosti dodeljene na dnevnih avkcijah v mesecu M-1.
Sprejete ponudbe na dnevni avkciji se obraþunajo hkrati in združijo na enotno raven. Cene prikazane na
raþunu so zgolj kot pokazatelj in predstavljajo povpreþno ceno.
Raþuni se pošljejo udeležencu avkcije na naslov, ki je naveden v Izjavi o sprejemu.
Udeleženec avkcije lahko podjetje TERNA obvesti o morebitni spremembi naslova za izdajo raþunov.
Sprememba zaþne veljati na prvi dan meseca M+1 pod pogojem, da je bila sprememba naslova sprejeta
najmanj 7 dni pred koncem meseca M.
Izdani raþuni se vnaprej pošljejo preko faksa ali e-pošte. V tem primeru se datum dostave šteje kot datum,
ki ga doloþijo naprave za pošiljanje.

(c)

Spori glede raþunov

Zahtevki glede raþunov se upoštevajo samo, þe so bili poslani s priporoþeno pošto s povratnico na
podjetje TERNA najkasneje 30 dni po datumu izdaje raþuna. Po tem obdobju se šteje, da je nosilec
prenosnih zmogljivosti raþun sprejel. Omenjeno priporoþeno pismo mora vsebovati natanþen in podroben
opis razlogov za nasprotovanje raþunu.

(d)

Plaþilni pogoji

Nosilec prenosnih zmogljivosti mora podjetju TERNAi raþune plaþati najkasneje 30 dni po datumu izdaje
raþuna, z banþnim prenosom na banþni raþun, ki je bil naveden v raþunu, ki ga je izdala TERNA.

(c)

Spori glede raþunov

Zahtevki glede raþunov se upoštevajo samo, þe so bili poslani s priporoþeno pošto s povratnico na
podjetje TERNA najkasneje 30 dni po datumu izdaje raþuna. Po tem obdobju se šteje, da je nosilec
prenosnih
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opis razlogov za nasprotovanje raþunu.

(d)

Plaþilni pogoji

Nosilec prenosnih zmogljivosti mora podjetju TERNAi raþune plaþati najkasneje 30 dni po datumu izdaje
raþuna, z banþnim prenosom na banþni raþun, ki je bil naveden v raþunu, ki ga je izdala TERNA.
Vse banþne stroške za poravnavo raþuna nosi nosilec prenosne zmogljivosti.

(e)

Zamude plaþil

Plaþilo šteje kot opravljeno na dan, ko se navede na banþnem izpisku podjetja TERNA (ki se pregleduje
vsak delovni dan), pod pogojem, da je nosilec prenosne zmogljivosti navedel pravilno referenco raþuna.
Nosilec prenosne zmogljivosti je odgovoren za predvidevanje þasa, ki je potreben za obdelavo in
registracijo plaþila. TERNA bo storila vse, kar je v njeni moþi, da bi se ti þasi zmanjšali na najmanjšo
mogoþo mero, vendar ne bo odgovorna, þe od plaþila s strani nosilca prenosne zmogljivosti (kot je
doloþeno v zgornjem odstavku) in do registracije plaþila pri podjetju TERNA mineta dva dneva.
ýe TERNA do postavljenega roka ne prejme celotnega plaþila, bo nosilcu prenosne zmogljivosti poslala
uradni opomin (z obvestilom).
ýe TERNA petnajst dni po postavljenem roku ne prejme celotnega plaþila, bo uveljavilo svojo pravico do
unovþenja banþnega jamstva.

(f)

Zamudne obresti

ýe obraþunane vsote niso bile plaþane v postavljenem roku, bodo nanje brez dodatnih obvestil
obraþunane zamudne obresti.
Obrestna mera se doloþi na dan pošiljanja raþuna in je enaka obrestni meri Evropske centralne banke ob
zadnji doloþitvi obrestnih mer, poveþani za 5 odstotnih toþk.
Te obresti se raþunajo od prvega dne po datumu zapadlosti do dne, ko se raþun poravna v celoti.
Obrestim se prištejejo veljavni davki in prispevki.

ýlen 8.02 Poravnava letnih, meseþnih in dnevnih avkcij v smeri Slovenija–Italija
Udeleženci avkcij, ki ne poravnajo svojih obveznosti za dodeljene prenosne zmogljivosti, so izloþeni iz
nadaljnjih avkcij, ki jih izvaja sistemski operater, dokler ne poravnajo vseh svojih obveznosti. Udeleženec
avkcije je zavezan poravnati vse obveznosti, ki izhajajo iz razlike med avkcijsko ceno, ki je bila doloþena
na prvi avkciji, kjer je bila dodeljena prenosna zmogljivost, in naslednjimi avkcijami, kjer se neplaþana
prenosna zmogljivost znova dodeli.

(a) Depozitni podraþun
Kritje in finanþna poravnava na dnevnih avkcijah poteka preko depozitnega podraþuna. Depozitni
podraþun je posebna vrsta banþnega raþuna, ki ga sistemski operater odpre na svojem banþnem raþunu
za vsakega od udeležencev avkcije posebej, ko se ti odloþijo za sodelovanje na dnevnih avkcijah.
Depozitni podraþuni se vodijo v denarni valuti EUR.
Pravico do upravljanja z denarnimi sredstvi na depozitnih podraþunih ima samo sistemski operater na
podlagi nepreklicnega pooblastila s strani udeleženca avkcije za upravljanje teh finanþnih sredstev za
pokrivanje in finanþne poravnave, ki izhajajo iz avkcij. Nosilci depozitnih podraþunov lahko na svoje
podraþune denarna sredstva le polagajo.
Obresti na denarna sredstva na depozitnih podraþunih so last lastnikov podraþunov in so skladna z
ustrezno uredbo o veljavnih obrestnih merah, ki jo izda banka. Te obresti banka vsak mesec nakaže na
depozitne podraþune udeležencev avkcij.
ýe želi nosilec depozitnega podraþuna denarna sredstva ali del sredstev dvigniti iz svojega podraþuna,
mu to banka omogoþi, þe vloži zahtevo, ki jo mora prej odobriti sistemski operater.
Ko udeleženec avkcije odda pisno Izjavo o odstopu od sodelovanja v avkcijah in ko mu sistemski operater
onemogoþi dostop do avkcijskega sistema, sistemski operater udeležencu avkcije na banþni raþun
nakaže sredstva iz depozitnega podraþuna.
Stroški vodenja depozitnih podraþunov bremenijo sistemskega operaterja.
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(b) Kritje za dnevne avkcije
Udeleženci dnevnih avkcij morajo na svojih depozitnih podraþunih ali v obliki banþne garancije vzdrževati
denarna sredstva kot zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz dodeljenih prenosnih
zmogljivosti.
Pred vsako avkcijo mora izvajalec avkcij v avkcijski sistem oddati vse informacije o neto stanju denarnih
sredstev na depozitnih podraþunih udeležencev avkcij, pri þemer upošteva neto stanje na depozitnih
podraþunih, ki je bilo ugotovljeno natanþno ob 06:00 na dan avkcije, in ne upošteva prenosov in drugih
sprememb stanja na podraþunih, ki so bile zaznane po tem þasu.
Za udeležence dnevne avkcije, ki za kritje svojih finanþnih obveznosti uporabljajo banþno garancijo
izvajalec avkcije v avkcijski sistem vnese vrednost banþne garancije zmanjšano za morebitne
neporavnane obveznosti, ki izhajajo iz predhodnih dnevnih avkcij.
Na avkciji lahko udeleženci avkcije podajajo nakupne ponudbe, katerih vsota (skupaj z DDV, ki ga prišteje
avkcijska aplikacija) ne sme preseþi stanja denarnih sredstev na depozitnem podraþunu ali banþni
garanciji. Razpoložljivo kritje udeleženca avkcije se zmanjša z vsako podano ponudbo. Ponudba, katere
vrednost preseže razpoložljivo kritje, se zavrne, o tem pa se obvesti udeleženca avkcije. Udeleženci
avkcije imajo vpogled v trenutno stanje denarnih sredstev na svojem depozitnem podraþunu ali banþni
garanciji preko aplikacije za trgovanje.
ýe se udeleženec odloþi za sodelovanje na veþ avkcijah, ki se izvajajo hkrati, se podane ponudbe na
vseh avkcijah, na katerih sodeluje udeleženec, odštejejo od razpoložljivega stanja denarnih sredstev na
depozitnem podraþunu ali banþni garanciji od kritja posameznega udeleženca.

(c) Poravnava za dnevne avkcije
Denarna poravnava za dnevne avkcije se izvede po zakljuþeni avkciji. Sistemski operater se poplaþa z
depozitnega podraþuna udeleženca avkcije v celotni višini obveznosti, ki izhajajo iz avkcije.
Udeležencem avkcije, ki izvajalcu avkcije predložijo banþno garancijo, kot alternativo depozitnem
podraþunu se raþun za dodeljene prenosne zmogljivosti izda tedensko. Kopija raþuna se pošlje preko
faksa in naknadno po pošti. Raþun mora biti plaþan najkasneje v roku osmih (8) dni po izdaji.

(d) Poravnava za meseþne avkcije
Ko se objavijo rezultati meseþnih avkcij, izda sistemski operater udeležencu avkcije avansni raþun za
celotno dodeljeno obdobje. Udeleženci avkcij morajo svoje obveznosti za dodeljene prenosne kapacitete
poravnati v roku in v višini, ki sta predpisana na avansnem raþunu, tako da neplaþano vsoto nakažejo
neposredno na banþni raþun sistemskega operaterja.
Rok za plaþilo je najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo specifikacij naslednje avkcije na kateri je
še mogoþa dodelitev prenosnih zmogljivosti z enakimi tehniþnimi parametri, vendar za krajši þas.
ýe udeleženec avkcije svojih obveznosti ne poravna v doloþenem roku, se celotna prenosna zmogljivost,
ki je bila dodeljena na avkciji in za katero je bil izdan avansni raþun, šteje kot nedodeljena in jo izvajalec
avkcije ponuja v prihodnjih avkcijah.

(e) Poravnava za letne avkcije
Ko se objavijo rezultati letnih avkcij, izda sistemski operater vsem udeležencem avkcije, katerim so bile
dodeljene prenosne zmogljivosti, avansni raþun. Avansni raþuni se potem izdajajo v enakih meseþnih
obrokih. Prvi avansni raþun se izda za obdobje prvih dveh mesecev (september in oktober), nato se
avansni raþuni izdajajo enkrat meseþno. Udeleženci avkcij morajo svoje obveznosti za dodeljene
prenosne kapacitete poravnati v roku in v višini, ki sta predpisana na avansnem raþunu, tako da
neplaþano vsoto nakažejo neposredno na banþni raþun sistemskega operaterja.
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Rok za plaþilo je najkasneje dva (2) delovna dneva pred objavo specifikacij naslednje avkcije na kateri je
še mogoþa dodelitev prenosnih zmogljivosti z enakimi tehniþnimi parametri, vendar za krajši þas.
ýe udeleženec avkcije svojih obveznosti ne poravna v doloþenem roku, se celotna prenosna zmogljivost,
ki je bila dodeljena na avkciji in za katero je bil izdan avansni raþun, šteje kot nedodeljena in jo izvajalec
avkcije ponuja v prihodnjih avkcijah.

ýlen 8.03 Izkljuþitev kompenzacij
Udeleženec avkcije naþeloma nima pravice do kompenzacije dolgov, ki izhajajo iz avkcijskih obveznosti, s
svojimi zahtevki do TSO-ja, ne glede na to, ali izhajajo iz avkcije ali ne. Zahtevki TSO-jev se lahko
kompenzirajo z zahtevki udeleženca avkcije samo takrat, ko so ti zahtevki nesporni ali pravno dodeljeni.

Poglavje IX. Razno
ýlen 9.01 Informacije/obvestila
Vsa obvestila, izdana skladno s tem Pravilnikom za izvajanje avkcij, morajo biti v pisni obliki in naslovljena
na podjetji ELES in TERNA na naslove, ki so navedeni v Dodatku II, razen þe drugaþe doloþa ta Pravilnik
za izvajanje avkcij.

ýlen 9.02 Omejitev odgovornosti
(1) ELES in TERNA, skupaj ali posamezno, proti udeležencem avkcije ne odgovarjata za morebitno
škodo, ki bi nastala zaradi udeležbe ali nezmožnosti udeležbe udeleženca avkcije v avkciji, vraþilu ali
prenosu prenosnih zmogljivosti ali zaradi neizvedbe avkcije, udeleženec avkcije pa ELES in TERNA,
skupaj in posamezno, odveže vse odgovornosti za zahtevke zaradi takšne škode s strani tretjih oseb.
(2) ELES in TERNA bosta prenosne zmogljivosti, ki so bile dodeljene z avkcijo, prenosom ali vraþilom
prenosnih zmogljivosti, zagotovili po svojih zmožnostih. To doloþilo velja, þe obstaja tehniþna
možnost za prenos elektriþne energije, na kar lahko vpliva višja sila, nepriþakovani zunanji vplivi (npr.
izredne spremembe pretokov moþi) ali drugi resni pogoji obratovanja (npr. nepriþakovano velik obseg
izpadov elektrarn). Nezmožnost prenosa bo odpravljena samo s tehnološko/ekonomsko izvedljivimi
in primernimi postopki, ki so skladni z ustreznimi državnimi in mednarodnimi zahtevami.
(3) ELES in TERNA ne jamþita zakljuþka avkcije, vraþila in/ali prenosa prenosnih zmogljivosti. Avkcije
in/ali prenosi in/ali vraþila prenosnih zmogljivosti lahko prekinejo predvsem tehniþne težave.
(4) ELES in TERNA odgovarjata za škodo in izgubo, ki ju utrpi udeleženec avkcije, samo takrat, kadar
nastane naklepno, zaradi velike malomarnosti ali kaznive opustitve pomembne dolžnosti, navedene v
tem Pravilniku za izvajanje avkcij, na naþin, ki ogrozi izvajanje avkcije. ýe sta ELES in TERNA
odgovorna za opustitev pomembne dolžnosti po tem Pravilniku za izvajanje avkcij, vendar se to ni
zgodilo naklepno ali zaradi velike malomarnosti, bo odgovornost omejena na neposredno in
dokumentirano škodo. Ta omejitev odgovornosti na enak naþin velja tudi za škodo in izgube, ki jih
zaradi velike malomarnosti povzroþijo zaposleni podjetij ELES in TERNA, ki niso direktorji, þlani
Upravnega sveta ali vodstva teh podjetij.
(5) Dodeljevanje prenosnih zmogljivosti se skladno s tem Pravilnikom o izvajanju avkcij v nobenem
primeru ne more razumeti kot pravica udeleženca avkcije do izvedbe prenosov elektriþne energije ali
da odpovedi ali omejitve prenosov predstavljajo neizpolnjevanje zagotavljanja prenosne zmogljivosti,
ki je bila dodeljena na avkciji.
(6) ELES in TERNA, skupaj ali loþeno, ne prevzemata odgovornosti za pravoþasno prispetje ponudb
in/ali obvestil o prenosu in/ali obvestil o vraþilu in ne jamþita (þeprav bosta to poskušali po svojih
zmožnostih prepreþiti), da v njih vsebovane informacije kljub zaupni obravnavi ne bodo postale znane
tretjim osebam.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

72 / 10. 8. 2007 /

Stran

10377

ýlen 9.03 Zaupnost
TSO-ja bosta vse informacije, ki so jima bile razkrite skladno s tem Pravilnikom, obravnavala zaupno in jih
ne bosta razkrila tretjim osebam, þe udeleženec avkcije, ki ga zadevajo, tega prej pisno ne dovoli.
Odstavek (1) ne velja za razkritja ustanovam Evropske Unije, vladnim in regulatornim organom ter
pristojnim sodišþem, þe so takšna razkritja obvezna, prav tako pa tudi ne za razkritja sodišþem ali
arbitrom, þe je to potrebno za utemeljitev ali obrambo zahtevka.

ýlen 9.04 Loþljivost
ýe katerikoli del ali doloþilo tega Pravilnika o izvajanju avkcij sodišþe ali javni organ razglasi za
neveljaven, nezakonit ali neizterljiv, ostanejo preostali deli ali doloþila veljavni in izterljivi v najveþji meri, ki
jo dopušþa zakon.

ýlen 9.05 Zadevna zakonodaja in spori
(1) Spori, ki zadevajo pravice in dolžnosti izvajalca avkcij in udeležencev avkcij v tem Pravilniku za
izvajanje avkcij, se poravnajo v obiþajnih sodišþih.
(2) Ta Pravilnik za izvajanje avkcij in avkcije, ki se izvajajo skladno z njim, ureja za dodeljevanje
prenosne zmogljivosti v smeri Italija–Slovenija italijanska zakonodaja, za dodeljevanje prenosne
zmogljivosti v smeri Slovenija –Italija pa slovenska zakonodaja.

ýlen 9.06 Višja sila
Višja sila je vsak nepredvidljiv dogodek ali situacija, ki je izven razumnega vpliva pogodbenih strank, ki ni
nastal zaradi pogodbenih strank in ki ga ni mogoþe odpraviti ali se mu izogniti z razumnim ravnanjem, ki
eni ali veþ pogodbenim strankam zaþasno ali trajno onemogoþi izpolnjevanje njihovih obveznosti iz tega
Pravilnika o izvajanju avkcij.
Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, bo drugi pogodbeni stranki poslala obvestilo, ki opisuje
vrsto dogodka, ki je nastal zaradi višje sile, in njegovo priþakovano trajanje.
Obveznosti pogodbenih strank, ki jih je prizadel dogodek, ki je nastal zaradi višje sile, razen obveznosti za
zaupnost, ki so doloþene v þlenu 9.03, se preložijo z dnem sprejema predhodno omenjenega obvestila.
Pogodbene stranke v nobenem primeru ne morejo biti odgovorne za plaþilo odškodnine za škodo, ki bi
nastala zaradi neizvedbe ali pomanjkljive izvedbe dela ali vseh njihovih obveznosti, þe se je to zgodilo
zaradi višje sile.
Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, bo v najveþji mogoþi meri omejila posledice in trajanje
dogodka, ki je nastal zaradi višje sile.
ýe dogodek, ki je nastal zaradi višje sile, traja dlje kot trideset (30) dni, lahko katerakoli pogodbena
stranka konþa svoje sodelovanje v Pravilniku za izvajanje avkcij s priporoþeno pošto s povratnico, þe
dogodek škodljivo vpliva na pomembne dolžnosti pogodbenih strank skladno s trenutnim Pravilnikom za
izvajanje avkcij.

ýlen 9.07 Dopolnitve Pravilnika
Za ta Pravilnik veljajo tehniþni in pravni pogoji, ki so veljali ob njegovem nastanku. ýe se ti pogoji
pomembno spremenijo, še posebej glede pravnih zahtev, ukrepov oblasti ali pravil regulatornih organov
in/ali dogovorov med združenji elektroenergetske panoge na državnem ali mednarodnem nivoju ali þe se
dopolni postopek izvajanja avkcije, se pravila dopolnijo. ýe udeleženec avkcije izvajalca avkcije ni obvestil
o svoji nameri umika Izjave o sprejemu, postane dopolnjeni Pravilnik veljaven ob objavi s strani TSO-jev
na njihovih spletnih mestih, po posvetovanju z udeleženci avkcij in po odobritvi s strani regulatornih
organov v obeh državah, þe je ta potrebna.
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DODATEK I. Izjava o sprejemu
Udeleženec avkcije:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(ime, položaj, naslov)

Koda EIC:

____________________________________________________

S tem vas obvešþamo o naši nameri sodelovanja na avkcijah za dodeljevanje razpoložljivih prenosnih
zmogljivosti za prenose elektriþne energije med Slovenijo in Italijo. Izpolnjujemo vse zahteve za
sodelovanje, ki jih doloþa angleška verzija Pravilnika za dostop do prenosnih zmogljivosti med Slovenijo in
Italijo. Poleg tega smo prebrali in se v celoti strinjamo, da nas zavezujejo vsi pravilniki, predpisi in zahteve
IT, ki jih doloþa Pravilnik za dostop do prenosnih zmogljivosti med Slovenijo in Italijo, ki so bili objavljeni
na avkcijski spletni strani.
Zavedamo se, da je lahko naša pravica do sodelovanja v avkcijah umaknjena v primeru kršitve predpisov
Pravilnika za dostop do prenosnih zmogljivosti med Slovenijo in Italijo. Poskrbeli bomo za vsa zavarovanja
in jamstva, ki jih zahteva Pravilnik za dostop do prenosnih zmogljivosti med Slovenijo in Italijo.
_____________________________________________
Datum
_____________________________________________
Ime in položaj
_____________________________________________
Podpis
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DODATEK II. –Banþno jamstvo
A. Italijansko banþno jamstvo
Vrnite na naslednji naslov: …
[__________](1), podjetje, ustanovljeno skladno z zakonodajo države [__________](2), ki ima
registrirani sedež na naslovu [__________], ki ga predstavlja [__________](3) (porok), se s tem
dokumentom nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo po naroþilu in v imenu [__________](4),
podjetja, ki je ustanovljeno skladno z zakonodajo države [__________](5) (registracijska številka
[__________]) (ustanovitelj) podjetju TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA, ki je družba z
omejeno odgovornostjo in kapitalom €………………., Via………………………, n………, PIVA
………, (koristniku), ne glede na veljavnost pravnih uþinkov Izjave o sprejemu, ki jo je podpisal
ustanovitelj (pogodbe), na prvo zahtevo skladno z v nadaljevanju doloþenimi pogoji in brez
oporekanj ter izjem skladno s pogodbo plaþalo katerokoli vsoto do skupne vsote:
[__________](6),
vkljuþno z obrestmi, stroški in naknadnimi pribitki (zajamþeno vsoto) v primeru, da ustanovnik ne
izpolnjuje vseh svojih obveznosti, ki izhajajo iz Pravilnika za izvajanje avkcij.
Spreminjanje ali prenehanje dejanskih ali pravnih odnosov ali povezav, ki na današnji dan
obstajajo med porokom in ustanovnikom, nas ne razvezuje naših obveznosti, ki izhajajo iz tega
jamstva.
Vsa doloþila tega posla ostanejo v celoti v veljavi ne glede na spremembe v finanþnem ali
pravnem statusu ustanovnika.
To jamstvo velja od datuma tega dokumenta do vkljuþno ……….(7) (datum izteka veljavnosti).

(1)

Ime podjetja za banþno ustanovo, ki izdaja banþno garancijo.

(2)

Država zadevne zakonodaje.

(3)

Ime pooblašþenega predstavnika.

(4)

Ime podjetja izvajalca avkcije.

(5)

Država zadevne zakonodaje.

(6)

Vsota banþnega jamstva.

(7)

Datum izteka veljavnosti naj bo:

-

31. marec 2008 za jamstvo, ki pokriva 1/6 vseh neplaþanih dolgov, ki so nastali z letno avkcijo PTR
iz Italije v Slovenijo za leto 2007.

-

To je zadnji dan tretjega meseca po mesecu meseþne avkcije, tako da so pokriti vsi neplaþani
dolgovi, ki izhajajo iz meseþnih avkcij prenosnih zmogljivosti v smeri Italija–Slovenija v letu 2007.
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Zahtevo za plaþilo je treba poslati podjetju TERNA s priporoþeno pošto s povratnico (pismo o
uveljavitvi jamstva). Podjetje TERNA mora to pismo prejeti najkasneje na datum izteka
veljavnosti.
To jamstvo postane niþno na datum izteka veljavnosti, ne glede na to, ali nam je bilo na ta datum
tudi vrnjeno.
Poroka je mogoþe obveznosti tega jamstva pred datumom izteka veljavnosti razvezati samo s
pisnim privoljenjem koristnika.
Vsa plaþila morajo biti opravljena najkasneje deset (10) delovnih dni po sprejemu pisma o
uveljavitvi jamstva in z enako kreditno vrednostjo. Porok bo plaþilo izvršil skladno z navodili iz
pisma o uveljavitvi jamstva.
Porok bo nosil tudi razumne in ustrezno utemeljene stroške, povezane s tem jamstvom.
To jamstvo ureja italijanska zakonodaja. Za interpretacijo in izvrševanje tega dokumenta je
pristojno …………………...

Napisano v/na ……………….., na ………………..

Podpis poroka
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B. Slovensko banþno jamstvo
Plaþilna garancija ( garancija za zavarovanje plaþila ) št. ….
Banka – Garant: ………………………………..
Naroþnik garancije: ………………
Upraviþenec: Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2,
Znesek garancije: EUR………….
Datum zapadlosti garancije:
….. (naziv Banke) izjavlja, da je seznanjena, da bo podjetje ……( Naroþnik garancije)
sodelovalo na Avkcijah za dodeljevanje razpoložljivih prenosnih zmogljivosti na interkonekciji
med Slovenijo in Italijo.
V skladu z Avkcijskimi pravili, objavljenimi na spletni strani www.eles.si, se kot zavarovanje za
plaþilo zapadlih obveznosti podjetja…..( Naroþnika garancije) zahteva banþna garancija.
………( Banka) se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upraviþencu
garancije na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo priložena izjava Upraviþenca, da Naroþnik
garancije ni poravnal zapadlih obveznosti, nepreklicno in brez pravice ugovora plaþala vsak
zapadel in neporavnan znesek do maksimalne višine
…………………EUR
Z vsakim delnim plaþilom po tej garanciji se znesek garancije zniža v isti višini.
Zahtevek za plaþilo mora biti predložen do vkljuþno (datum zapadlosti)…………….. Po preteku
navedenega roka garancija ne velja veþ in obveznost avtomatiþno ugasne, ne glede na to, ali je
garancija vrnjena ali ne.
……..( Banka) je oprošþena obveznosti po tej garanciji pred rokom zapadlosti le v primeru, da
Upraviþenec garancije izda pisno izjavo, da se odpoveduje svojim zahtevam po tej garanciji.
Vsako plaþilo po tej garanciji mora biti izvršeno najkasneje v roku 7 dni od prejema zahtevka za
unovþenje garancije.
Morebitne spore med Upraviþencem in Banko rešuje stvarno pristojno sodišþe v Ljubljani.
Kraj in datum izdaje garancije:

Stran

10382 /

Št.

72 / 10. 8. 2007

Uradni list Republike Slovenije

DODATEK III. Kontaktne osebe TERNE in ELESA

TERNA
Operativa za Italijo – poravnave
Via Arno 64,
00198 Roma – Italy
Faks: +39 06 8165.5712
Auction.office@terna.it
Elektro-Slovenija, d. o. o.
Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana – Slovenia
Telefonska št.: +386 1 474 2117
Faks: +386 1 474 2142
Elektronska pošta: upo.so@eles.si

DODATEK IV. Opis orodja za izvajanje avkcij podjetja TERNA
Uporabniki se z orodjem za izvajanje avkcij povežejo preko interneta z uporabo zavarovanega
protokola https, tako da vnesejo naslov spletnega mesta orodja za izvajanje avkcij.
Ko so na spletnem mestu orodja za izvajanje avkcij (http://procedure.grtn.it), se morajo
uporabniki identificirati z veljavnim uporabniškim imenom in geslom. Podatke za overjanje dobijo
od skrbnika avkcije po izobraževanju udeleženca avkcije in/ali njegovih predstavnikov.
Ko je to konþano, lahko uporabnik dostopa do najavljenih avkcij. Ponudbe je mogoþe podati na
dva naþina:
1) z oddajo datoteke s ponudbami, ki je vnaprej izpolnjena s strani uporabnika,
2) s prenosom datoteke s ponudbami za avkcijo z avkcijskega spletnega mesta, ki jo mora
udeleženec avkcije potem izpolniti in oddati v orodje za izvajanje avkcij.
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DODATEK V. – Zasilni naþin izvajanja avkcij podjetja TERNA
Zasilni naþin za letne in meseþne avkcije
-

ýe skrbnik avkcije ne more izvesti letnih in meseþnih avkcij pod obiþajnimi predpisanimi
pogoji, bo izvajalec udeležence avkcije obvestil o preklopu v zasilni naþin in jim najavil
specifikacije avkcije, pri þemer se razume, da udeleženci avkcije za avkcijo izjemoma po
faksu podajo datoteko s samo eno ponudbo.

DODATEK VI. ZAHTEVA ZA SODELOVANJE V AVKCIJI
Skladno z Izjavo o sprejemu, vas obvešþamo, da želi podjetje ____________________
sodelovati na avkcijah v smeri:
-(a)

Slovenija–Italija, kot je oznaþeno v nadaljevanju:

- primer a.1:

Samo letna avkcija

- primer a.2:

Samo meseþna avkcija

- primer a.3:

Dnevna avkcija

-(b)
- primer b.1:

Italija–Slovenija, kot je oznaþeno v nadaljevanju:
Dnevna avkcija

DODATEK VII. Državni prazniki v Italiji in Sloveniji za leto
2007
Datum:

Opis:

31. 10. 2007

Dan reformacije

01. 11. 2007

Vsi sveti

08. 12. 2007

Brezmadežno spoþetje

25. 12. 2007

Božiþ

26. 12. 2007

Sveti Štefan
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DODATEK VIII. Nepreklicno pooblastilo
Na podlagi doloþb Pravilnika o naþinu in pogojih dodeljevanja þezmejnih prenosnih zmogljivost z
dne ___________________ ter v skladu s pravili in predpisi sistemskega operaterja ElektroSlovenija, d.o.o.
družba_________________________________________________, ki jo zastopa
_____________________________
daje
družbi ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa mag. Vitoslav
Türk

NEPREKLICNO POOBLASTILO

za neomejeno razpolaganje z deponiranimi denarnimi sredstvi na podraþunu št.
SI56290000152003028 ___ depozitnega transakcijskega raþuna št. SI56290000152003028,
katerega imetnik je ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

V _____________________, dne ____________.

_________________________________________
(podpis zastopnika udeleženca avkcije)
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DODATEK IX. Obvestilo o prenosu prenosnih zmogljivosti za podjetje TERNA
SEKUNDARNI TRG: OBRAZEC ZA PRENOS PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
To potrdilo mora biti poslano po faxu (št. Faxa: +39 06 8165 5661) podjetju TERNA – Direzione Operation Italia – Dispacciamento e Conduzione – Programmazione e Energy Operations – Contratti - Estero
IME PRENOSNIKA
EIC KODA PRENOSNIKA
IME KORISTNIKA
EIC KODA KORISTNIKA
Iz Slovenije v Italijo
KAPACITETAAVKCIJA
Letna pas dodeljena preko podjetja TERNA
DATUM ZAýETKA PRENOSA
(DD:MM:YYYY)
DATUM KONCA PRENOSA
(DD:MM:YYYY)
URNO RAZDOBJE
0-1
1-2
2-3
3-4
4–5
5-6
6–7
7–8
8–9
9 – 10
10 - 11
11 – 12
12 – 13
13 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 18
18 – 19
19 – 20
20 – 21
21 – 22
22 – 23
23 - 24

PRENESENA KAPACITETA V MW

10385
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IMENOVANE DRUŽBE NAREDIJO POTRDILO
Prenosnik

Koristnik

Ime družbe
Datum
Ime in priimek podpisnika
Podpis

DODATEK X. Obrazec za vraþilo prenosne zmogljivosti
SEKUNDARNI TRG: NAJAVA VRAýILA PRENOSNE ZMOGLJIVOSTI
To potrdilo mora biti poslano po faxu (št. Faxa: +39 06 8165 5661) podjetju TERNA – Direzione Operation Italia – Dispacciamento e Conduzione – Programmazione e Energy Operations – Contratti - Estero

IME VRAýNIKA

EIC KODA VRAýNIKA

AVKCIJA na kateri je bila vrnjena prenosna
zmogljivost dodeljena.

Letna avkcija pas dodeljena preko podjetja TERNA za smer
iz Slovenije v Italijo

AVKCIJA na katero bo prenosna zmogljivost
vrnjena

Meseþna avkcija iz Slovenije v Italijo

DATUM ZAýETKA VRAýILA
(DD:MM:YYYY)
DATUM KONCA VRAýILA
(DD:MM:YYYY)
DATUM

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA

PODPIS
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OBČINE
BELTINCI
3938.

Sklep za izdelavo Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje Poslovne cone
Lipovci na območju med avtocesto, železniško
progo Murska Sobota–Ormož, Državno cesto
G 1 – 3 Murska Sobota–Lendava in uvozno
cesto za ZRNO-VIT in LEK

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Beltinci
(Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) je
župan Občine Beltinci dne 30. 7. 2007 sprejel

SKLEP
za izdelavo Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje Poslovne cone
Lipovci na območju med avtocesto, železniško
progo Murska Sobota–Ormož, Državno cesto
G 1 – 3 Murska Sobota–Lendava in uvozno cesto
za ZRNO-VIT in LEK
1. člen
(ocena stanja, razlogi za pripravo prostorskega načrta)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05 in 78/05)
predvideva na obravnavanem območju izdelavo Občinskega
podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN).
Obstoječe obravnavano območje je v celoti nezazidano
stavbno zemljišče, preko katerega poteka plinovod, optični
telekomunikacijski vod, ter zračni visokonapetostni vod.
Razlog za pripravo OPPN je želja investitorjev po vlaganju
v izgradnjo poslovnih, turističnih, trgovskih in servisnih objektov na obravnavanem območju, katerega lastniki so, ter s tem
omogočiti tudi primeren razvoj občine.
2. člen
(območje prostorskega načrta s predvideno vsebino)
Predmet območja prostorskega načrta so parcele k.o.
Lipovci, podrobneje bo obdelano območje parcel št.:
2853, 2854, 2858, 2859, 2860, 2863, 2864, 2867, 2868,
2872, 2873 in 2876, ter parc. št. 2845, 2846, 2849 in 2850
(območje A);
1468/2, 1469/2, 1470/2, 1471/2, 1472/2, 1473/2, 1474/2,
1475/2, 1476/2, 1477/2, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483,
1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493,
1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502 in 1503
(območje B) vse k.o. Lipovci.
Meje območja: na severozahodnem delu omejuje območje »Avtocesta«, na severovzhodnem delu »Državna cesta G
1–3« Murska Sobota–Lendava, na jugovzhodnem delu »Občinska cesta za Zrno-vit in Lek Lipovci«, ter na južnem delu
»Železniška proga Murska Sobota–Ormož«.
Lastniki zemljišč želijo na obravnavanem območju izvesti
objekte s sledečo vsebino:
Za območje A: parc. št. 2853, 2854, 2858, 2859, 2860,
2863, 2864, 2867, 2868, 2872, 2873 in 2876, ter parc. št. 2845,
2846, 2849 in 2850 – vse k.o. Lipovci.
Predvidena vsebina območja A: poslovno – transportni
terminal z bencinskim servisom za tovorna vozila, z vso spremljajočo infrastrukturo, s fazno izgradnjo;
Za območje B: parc. št. 1468/2, 1469/2, 1470/2, 1471/2,
1472/2, 1473/2, 1474/2, 1475/2, 1476/2, 1477/2, 1478, 1479,
1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489,
1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499,
1500, 1501, 1502 in 1503 – vse k.o. Lipovci.
Predvidena vsebina območja B: trgovski center z živili in
neživili, s tekstilom, elektromaterialom, elektroniko, z obutvijo,

s telekomunikacijsko opremo, zoomarketom, športno trgovino
s fitness in rekreacijsko lepotilnim centrom, restavracijami, s
kinom s petimi dvoranami, Hotelski kompleks s 125 posteljami,
z restavracijo in kongresnim centrom, razstavnim avtosalonom,
športno rekreacijskim parkom in vso potrebno infrastrukturo in
objekti infrastrukture, s fazno izgradnjo.
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je opredeljena v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 in 58/03), ter Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07).
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pripravljalca in pobudnika za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta sta družbi:
»U.N.E.S« d. o. o., Klaričeva 15, 6000 Koper, ter
»Jabira« d.o.o., Trnje 47, 9232 Črenšovci, ki sta za izvajalca pridobitve strokovnih rešitev izbrala družbo Ingeko d.o.o.,
Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota.
OPPN se pripravi v skladu s 56. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, ter po predpisu
ministra, ki podrobneje predpiše vsebino, obliko in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
4. člen
(rok za izdelavo in sprejem prostorskega akta)
Postopek izdelave in sprejemanja OPPN se bo izvajal
skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt),
(Uradni list RS, št. 33/07); predviden je sledeči rokovni načrt za
izdelavo in sprejem OPPN:
1. sklep o začetku priprave OPPN
– župan Občine Beltinci
– julij 2007
2. izdelava osnutka OPPN ter pridobitev smernic
– izvajalec Ingeko d.o.o.
– avgust 2007
3. dopolnitev osnutka OPPN
– september 2007
4. sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN
– župan Občine Beltinci
– september 2007
5. javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
– Občina Beltinci
– september 2007
6. pridobitev mnenj, pripomb in predlogov na dopolnjen
osnutek OPPN
– izvajalec Ingeko d. o. o.
– v času javne razgrnitve
7. analiza pripomb in predlogov pridobljenih tekom javne
razgrnitve
– izvajalec Ingeko d.o.o.
– september-oktober 2007
8. priprava stališč do pridobljenih pripomb in predlogov
– župan Občine Beltinci
– september – oktober 2007
9. priprava predloga OPPN
– oktober – november 2007
10. obravnava in sprejem odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
– Občinski svet Občine Beltinci
– december 2007.
5. člen
(Nosilci urejanja OPPN, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti v zakonsko
določenem roku so:
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– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije d. d., Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6,
9000 Murska Sobota,
– RS – Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in
druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
Republike Slovenije za okolje – Območna pisarna Murska Sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor,
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11,
p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
– Petrol plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev planiranja, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, se ta pridobijo v času postopka sprejemanja LN.
6. člen
(financiranje priprave OPPN)
Stroške za izdelavo OPPN za obravnavano območje v
k.o. Lipovcih nosita družbi predlagateljici:
– »U.N.E.S« d. o. o., Klaričeva 15, 6000 Koper, ter
– »Jabira« d.o.o., Trnje 47, 9232 Črenšovci.
Št. 313/07-1
Beltinci, dne 30. julija 2007
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

BENEDIKT
3939.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za Terme
Benedikt

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine
Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je župan Občine Benedikt
dne 3. 8. 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Terme Benedikt
I. V temu sklepu se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Benedikt
(v nadaljevanju: OPPN),
– območje obravnave,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– postopek in terminski plan OPPN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovane
predvidene prostorske ureditve,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– strokovne podlage,
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
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II. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Ocena stanja:
Območje OPPN leži v severno zahodnem delu od naselja
Benedikt, ob lokalni cesti, ki pelje proti Sv. Ani. V naravnem
stanju predstavlja travnike. Ob vzhodnem območju teče potok
Drvanja. Na južnem delu meji območje na gozd. Območje je
v celoti nenaseljeno. Ob lokalni cesti na južnem delu se nahajajo trije vrelci pokriti z nadstrešnico, ob kateri je asfaltirano
parkirišče.
Razlogi za pripravo:
– Občina Benedikt je zaradi naravnih danosti prostora in
večletnega interesa po razvijanju turizma v občini s prostorskim
planom opredelila območje za turizem, šport in rekreacijo, ki je
predmet obdelave tega OPPN-ja,
– investitor želi na lokaciji zgraditi turistični kompleks
namenjen zdraviliškemu turizmu, rekreaciji in prenočitvam z
vsemi pripadajočimi funkcionalnimi površinami.
Pravna podlaga:
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990
za območje Občine Benedikt, spremembe in dopolnitve v letu
2002 (Uradni list RS, št. 60/04 in 48/05 – popravek) je območje
opredeljeno kot mešano območje, namenjena turizmu, športu,
rekreaciji in proizvodnji.
Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt). Občinski
podrobni prostorski načrt se nanaša na površine, ki zavzemajo
območje zemljiških parcel: 1143/1 – del, 1148/3 – del, 1148/5
– del, 1151/3 – del, 337/3 – del, 340/4, 343, 410/2, 411/1, 411/',
411/10, 411/4, 411/5, 411/6, 411/7, 420/3, 421/2, 422, 423/1,
'423/2, 423/2, 425 – del, 651/13, 651/2 – del, 651/3, 651/6
– del, 652, 654/1, vse k.o. Benedikt.
Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt bo predstavljal pravno podlago za
pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo.
III. Okvirno ureditveno območje OPPN
Ureditveno območje poteka v večini po parcelnih mejah.
Na jugu poteka meja ureditve po robu gozda, kjer se le-ta
konča, na zahodu po obstoječi dovozni poti oziroma po cesti
proti Sv. Ani, na jugu v večini po parcelnih mejah čez travnike,
na zahodu pa po obstoječi dovozni poti, ki vodi do obstoječih
kmetij in delno po robu gozda.
IV. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih
smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag
ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile
variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in
ekonomskega vidika. OPPN se po vsebini, obliki in načinu
pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in
sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih
in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih
podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS,
št. 39/06); v primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
(v nadaljevanju CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno
z določili veljavne zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list
RS, št. 96/04),
– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list
RS, št. 73/05),
– Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe
planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list
RS, št. 130/04),
– Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v
naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 53/06),
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– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list
RS, št. 39/06).
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga
gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega
razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za
območje Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 60/04 in 48/05
– popravek),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 41/05),
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga OPPN mora naročnik vseh strokovnih podlag zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– Geodetski načrt ureditvenega območja OPPN v ustreznem merilu,
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki
so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na
obravnavanem območju,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz
smernic nosilcev urejanja prostora.
VI. Postopek in terminski plan občinskega podrobnega prostorskega načrta
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Benedikt sprejme sklep o pripravi
OPPN.
– Objava sklepa o pripravi OPPN v Uradnem listu RS in
v svetovnem spletu.
– Pošiljanje sklepa o pripravi OPPN na Ministrstvo za
okolje in prostor.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 90 dni od
objave sklepa o pripravi OPPN).
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za
okolje in prostor (pristojno za CPVO) ter ga pozove, da v roku
30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN
potrebno izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po
prejemu vloge podajo svoje smernice.
– Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve
in osnutka OPPN.
– Naročnik strokovnih podlag oziroma investitor načrtovanih prostorskih ureditev zagotovi izdelavo vseh strokovnih
podlag, ki so navedene v VI. točki tega sklepa.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja
prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek
OPPN v roku 30 dni, v primeru izdelave variantnih rešitev pa
v roku 45 dni.
V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju
dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal
omenjena dokumenta na Ministrstvo za okolje in prostor ter
od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega
poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejetja popolne
vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Občina Benedikt bo obravnavala dopolnjeni osnutek
OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo (v roku
20 dni po oddaji gradiva Občini Benedikt oziroma po pridobitvi
obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani Ministrstva
za okolje in prostor). Župan Občine Benedikt nato sprejme sklep
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN. Sklep o javni
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razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu Večer in v
spletu na straneh Občine Benedikt, najmanj 7 dni pred začetkom
javne razgrnitve. V sklepu o javni razgrnitvi se navedejo tudi vse
zemljiške parcele, katerih namenska raba se spreminja.
– Občina Benedikt najmanj 7 dni pred začetkom javne
razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvesti javnost o
kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Benedikt
(za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).
– Občina Benedikt organizira javno obravnavo OPPN
(v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v kraju
načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine
Benedikt.
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni
obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO
pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju z občino Benedikt
evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v
okviru javne razgrnitve.
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju z Občino Benedikt
prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede
njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb
in predlogov).
– Župan Občine Benedikt zavzame stališče do pripomb in
predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve (v roku 50
dni po preteku javne razgrnitve; navedeni rok zajema pripravo
predloga stališč).
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih
pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju
OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne
razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb
in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča Občine Benedikt do podanih pripomb in predlogov
iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih
strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v
roku 15 dni).
– Župan posreduje dopolnjen predlog OPPN v prvo obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Benedikt (odlok z
obrazložitvijo in grafičnimi prilogami) – 15 dni po pripravi dopolnjenega predloga.
– Občinski svet sprejme OPPN na seji občinskega sveta
v prvi obravnavi – 30 dni po prejemu gradiva.
– Pripravljavec pošlje dopolnjen predlog s pripombami z
občinskega sveta OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter
jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja
ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v
mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje
s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo, pristojno za varstvo
okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov
izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja
prostora in potrditvi Ministrstva za okolje in prostor, da so vplivi
izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi, izdelovalec OPPN izdela
in preda usklajen predlog OPPN Občini Benedikt.
– Župan posreduje usklajen predlog OPPN v obravnavo
in sprejem občinskemu svetu (odlok z obrazložitvijo in grafičnimi prilogami) – 15 dni po pripravi usklajenega predloga.
– Občinski svet sprejme OPPN na seji mestnega sveta v
drugi obravnavi – 30 dni po prejemu gradiva.
– Izdelava končnega dokumenta – 15 dni po objavi odloka
v Uradnem listu.
VII. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta
sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Območna pisarna Maribor, Krekova ul. 17, Maribor
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2. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1 b, Ljubljana
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
Pobreška 20, Maribor
6. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, Maribor
7. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje omrežja Maribor, Titova c. 38, 2000
Maribor
8. Nigrad d.d., Zagrebška ul. 30, Maribor (za kanalizacijo
in za javno razsvetljavo),
9. Mariborski vodovod Maribor, Jadranska c. 28, Maribor
10. Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt.
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta
sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec in koordinator – Občina Benedikt,
– pobudnik oziroma naročnik – CM inženiring Celje d.o.o.,
Dušan Kovačevič,
– načrtovalec arhitekture – Arhiveda d.o.o, Rafko Napast,
– izdelovalec OPPN – Urbis d.o.o.
Kolikor se v postopku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta ugotovi, da je treba pridobiti smernice
oziroma pogoje ter mnenja tudi drugih organov, ki niso našteti
v prejšnjih odstavkih, se le-ta pridobe v tem postopku.
VIII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru
postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo
OPPN ter programa opremljanja bo financiral pobudnik oziroma
naročnik CMI Celje d.o.o.
IX. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj
lahko na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Benedikt) prevzame načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.
X. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 35054-001/2007-1
Benedikt, dne 3. avgusta 2007
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

CELJE
3940.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Lokacijskega
načrta Cinkarna in Okoljskega poročila za LN
Cinkarna ter revizijo okoljskega poročila k LN

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07), 43. člena Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06) in 27. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne
občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Lokacijskega načrta
Cinkarna in Okoljskega poročila za LN Cinkarna
ter revizijo okoljskega poročila k LN
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga Lokacijskega načrta Cinkarna, ki ga je pod št. 191/2003
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izdelal načrtovalec VIZURA Matko d.o.o., Braslovče in je v
skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Celje–Celjski prostorski plan
(Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91,
54/94, 25/98, 86/01).
Hkrati odreja na podlagi 43. člena Zakona o varstvu
okolja javno razgrnitev Okoljskega poročila za lokacijski načrt
Cinkarna, ki ga je pod številko OP-2/06 izdelal Envita d.o.o.
Ljubljana in revizijo okoljskega poročila k lokacijskem načrtu
za prostorsko ureditev območja Cinkarne v Mestni občini Celje
(št. revizije ROPVG15-revident prof. dr. Viktor Grilc, u.d.i.).
II.
Predmet občinskega lokacijskega načrta so zemljišča v
območju industrijskega kompleksa Cinkarne. Območje lokacijskega načrta omejuje na jugu Kidričeva cesta, na zahodu
struga Hudinje, na severu struga Vzhodne Ložnice in industrijski tiri na vzhodu.
Z načrtovanim lokacijskim načrtom bodo podani pogoji
za nadaljnjo izgradnjo in tehnološko prenovo industrijskega
kompleksa znotraj obstoječih mej območja.
III.
Javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta in okoljskega poročila ter revizije se prične osem (8) dni po objavi v
Uradnem listu RS na sedežu krajevne skupnosti Aljažev hrib in
sedežu krajevne skupnosti Teharje ter v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo-Sektorju
za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27,
Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina
Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo-Sektor za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne
obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju
javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave
mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti
krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča Županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne
občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005 00106/2002
Celje, dne 23. julija 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
Marko Zidanšek l.r.
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3941.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta OTOK III S
sever-jug

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta OTOK III S
sever-jug
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta OTOK III S sever-jug, ki ga je pod št. 10/2007 izdelal načrtovalec VIZURA-Vitez, prostorski inženiring d.o.o. Celje in je v skladu z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Celje–Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86,
4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok
III S sever-jug je gradnja poslovno stanovanjskega objekta na
zemljišču s parcelno št. 939/11 k.o. Celje za investitorja Mobile-Arch d.o.o. namesto predvidenih garaž za lastnike štirih
atrijskih hiš ob Božičevi ulici.
III.
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta OTOK III S sever-jug se prične osem (8) dni po
objavi v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Medlog ter v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje
in prostor ter komunalo-Sektorju za prostorsko načrtovanje in
evropske zadeve, Prešernova 27, Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina
Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo-Sektor za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne
obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju
javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave
mora organ mestne četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča Županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se
šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne
občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00002/2006-4200
Celje, dne 23. julija 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
Marko Zidanšek l.r.
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ČRNOMELJ
3942.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta pridobivalnega
prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza

Na podlagi 57. člena v povezavi s četrtim odstavkom
96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in je župan Občine
Črnomelj dne 31. 7. 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta pridobivalnega prostora
Rudnika Kanižarica – 1. faza
1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve UN)
Za območje pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica –
1. faza je bil v letu 1995 sprejet ureditveni načrt (Uradni list RS,
št. 52/95), v letih 1998 in (Uradni list RS, št. 3/98 in 140/04). Z
osnovnim ureditvenim načrtom se je območje rudniških objektov in naprav s površinami v neposredni bližini (ožje območje
urejanja) namenilo za terciarne in sekundarne dejavnosti, za
manipulativne površine, za prezentacijo eksponatov rudnika
(muzej na prostem) ter za odlaganje jalovine. S spremembami
in dopolnitvami pa se je delno povečalo ožje območje urejanja
za potrebe dodatnih programov, namenjeno novim dejavnostim
ob območju nekdanjih rudniških objektov in naprav.
V letu 2007 je prišlo do novih pobud, ki jih na obravnavanem prostoru želijo realizirati potencialni investitorji. S tem
namenom bo potrebno obstoječo zasnovo ponovno korigirati in
dopolniti, vendar v okviru osnovnega zazidalnega koncepta in z
upoštevanjem racionalizacije razpoložljivega prostora, znotraj
stavbnih zemljišč. Deloma bo prišlo do sprememb v programih,
razporeditvi ter velikosti objektov, vključno s potrebnimi prilagoditvami načrtovane cestne in komunalne infrastrukture.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev UN)
Območja sprememb in dopolnitev UN se nahajajo na
posameznih lokacijah znotraj pridobivalnega prostora Rudnika
Kanižarica, delno pa posegajo tudi na območje OLN za tehnološko razvojno središče TRIS Kanižarica, in sicer se OLN spreminja na stičnem območju s predmetnim UN na severozahodu
ob regionalni cesti Črnomelj–Vinica.
3. člen
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev UN)
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se nanašajo na:
– spremembo meje UN na S delu območja UN, ki z
razširitvijo posega na območje OLN za tehnološko razvojno
središče,
– spremembe tlorisnih in vertikalnih gabaritov nekaterih
objektov,
– spremembe mikrolokacij nekaterih objektov,
– spremembe namembnosti nekaterih objektov,
– določitev novih proizvodno – poslovnih objektov,
– spremembe v prometni in ostali infrastrukturi.
Izhodišča pri izdelavi predmetnih sprememb in dopolnitev
so naslednja:
– ne ruši se osnovni koncept območja,
– nove ureditve ne vplivajo negativno na okolje,
– racionalne rešitve, pogoji za postavitve in oblikovanje
objektov opredeljeni z možnimi odstopanji, saj vsi investitorji
še niso znani.
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4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Za UN pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica –
1. faza in njegove spremembe in dopolnitve so že bile izdelane strokovne podlage z variantnimi rešitvami. Glede na to,
da predmetne spremembe in dopolnitve ne bodo posegale
v osnovni koncept, dodatnih strokovnih podlag ni potrebno
izdelati.
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev UN in njihovih
posameznih faz)
Spremembe in dopolnitve UN pridobivalnega prostora
Rudnika Kanižarica – 1. faza vsebuje naslednje faze izdelave
in roke priprave:
– Priprava osnutka: 7 dni po objavi sklepa v Uradnem listu
(prva polovica avgusta 2007);
– Pridobivanje smernic: 30 dni (prva polovica septembra);
– Izdelava dopolnjenega osnutka: 30 dni od prejetja smernic (prva polovica novembra 2007);
– Javna razgrnitev (vključno z javno obravnavo): 30 dni
(sredina decembra 2007);
– Priprava predloga stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 10 dni po prejemu pripomb iz
javne razgrnitve (konec decembra 2007);
– Obvestilo lastnikom nepremičnin na območju sprememb
in dopolnitev o sprejetih stališčih: 5 dni po potrjenih stališčih
(konec decembra 2007);
– Priprava predloga: 15 dni od sprejetja stališč na Občinskem svetu (prva polovica januarja 2008);
– Pridobivanje mnenj: 30 dni po zakonu (prva polovica
februarja 2008);
– Usklajen predlog za sprejem: 10 dni po pridobitvi in
uskladitvi mnenj (druga polovica februarja 2008);
– Sprejem predloga dokumenta (druga polovica februarja
2007);
– Kompletacija sprejetega dokumenta: 10 dni po objavi v
Uradnem listu (konec februarja 2008).
Na podlagi pridobljene Odločbe Ministrstva za okolje in
prostor z dne 24. 4. 2007, številka 35409-106/2007, je razvidno, da celovita presoja vplivov na okolje v sklopu izdelave
SDUN ni potrebna.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega
področja, so:
– Komunala Črnomelj d.o.o.,
– Elektro Ljubljana, DE Elekro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, RE TK omrežja zahod Novo mesto,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo
mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za območje Donave,
Oddelek območja spodnje Save,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo
mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Uprava za zaščito in reševanje,
– Občina Črnomelj, Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN
ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih
nosilcev urejanja prostor, se jih v postopek vključi naknadno.
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora k osnutku
in predlogu SDUN pridobi Občina Črnomelj.
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7. člen
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem sprememb
in dopolnitev UN)
Naročnik in investitor sprememb in dopolnitev UN je Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev UN je Oddelek za
varstvo okolja in urejanja prostora Občine Črnomelj.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev UN je na podlagi
odločitve naročnika Topos d.o.o. Dolenjske Toplice.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu www.crnomelj.si ter začne veljati z dnem
objave.
Št. 3505-05/2007
Črnomelj, dne 31. julija 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

DOLENJSKE TOPLICE
3943.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
skupne občinske uprave – medobčinskega
inšpektorata in redarstva

Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Uradni list RS,
št. 100/05), drugega odstavka 45. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07), 17. in 52. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99), 15. člena Statuta Občine
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) in 17. člena
Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in
93/00) so Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 5. redni seji
dne 25. aprila 2007, Občinski svet Občine Mirna Peč na 8. redni
seji dne 14. junija 2007 in Občinski svet Občine Žužemberk na 6.
redni seji dne 29. junija 2007 na predlog županov Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk sprejeli

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne
občinske uprave – medobčinskega inšpektorata
in redarstva
1. člen
V 3. členu Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave
– medobčinskega inšpektorata in redarstva (Uradni list RS,
št. 65/05) se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Inšpektorat in redarstvo opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in redarstva ter vodenja in odločanja o prekrških nad izvajanjem občinskih predpisov, drugih
aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic
in nad izvajanjem državnih predpisov, katerih nadzorstvo je
preneseno na lokalno samoupravo skupnost.
S tem odlokom se kot prekrškovni organ za območje občin
ustanoviteljic določi Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin
Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk, ki se pooblasti za
vodenje in odločanje o prekrških za kršitve na področju občinskih predpisov, drugih aktov na področjih, ki jih urejajo predpisi
občin ustanoviteljic in državnih predpisov, katerih nadzorstvo je
preneseno na lokalno samoupravo skupnost.
Postopek v prekrškovnem organu vodi in v njem odloča
pooblaščena uradna oseba organa, ki mora za vodenje in odlo-
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čanje v postopku o prekršku izpolnjevati vse pogoje, določene
v zakonu o prekršku in ostalih podzakonskih aktih.«.
2. člen
V 4. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Pri izvrševanju upravnih nalog in postopkov o prekršku
nastopa inšpektorat in redarstvo kot organ tiste občine ustanoviteljice, katere krajevno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe, imajo v
glavi naziv: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk, izdajajo pa se v imenu
krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Zaposleni v organu se morajo pri izvrševanju upravnih nalog in postopkov o prekršku ravnati po usmeritvah in navodilih
predstojnika organa.«.
3. člen
V 5. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Organ skupne občinske uprave vodi predstojnik skupne občinske uprave (v nadaljevanju: vodja inšpektorata),
ki ga z večino imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata se mora ravnati po usmeritvah župana
in nalogah tajnika oziroma direktorja občine ustanoviteljice, katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj
organiziranja in delovanja organa pa po skupnih usmeritvah
vseh županov občin ustanoviteljic.
Občina, v kateri je sedež organa, ima za javne uslužbence skupne občinske uprave, status delodajalca.«.
4. člen
V 6. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Vodja inšpektorata vodi in predstavlja inšpektorat in redarstvo, organizira in koordinira delo v organu, skrbi za izdelavo – realizacijo programa dela ter v okviru svojih pooblastil
opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za
redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo. Vodja inšpektorata tudi nudi strokovno in pravno pomoč zaposlenim na
inšpektoratu in redarstvu.
Vodja inšpektorata odloča o pravnih poslih do višine 10%
vseh predvidenih sredstev finančnega načrta organa za tekoče
leto samostojno in brez soglasja županov občin ustanoviteljic.
Za pravne posle, ki presegajo navedeno višino, pa mora pridobiti pisno soglasje vseh županov občin ustanoviteljic.
Pravne posle iz zgornjega odstavka organ samostojno
izvede oziroma pripravi v skladu z internimi navodili in predpisi,
ki urejajo področje javnega naročanja, v imenu organa pa pravne posle sklene Občina Dolenjske Toplice. Podpisnik pravnih
poslov je župan občine ustanoviteljice, kjer ima organ sedež.
Finančne obveznosti, ki izvirajo iz pravnih poslov, se delijo po
ključu iz 9. člena tega odloka.«.
5. člen
V 8. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»O odvzemu pooblastila za vodenje že začetega postopka zaposlenemu v inšpektoratu in redarstvu odloča vodja
inšpektorata na podlagi pisne zahteve občine ustanoviteljice, v
katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru odvzema
pooblastila vodi postopek vodja inšpektorata ali od njega pooblaščena oseba.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-760/2007
Dolenjske Toplice, dne 25. aprila 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

Št.
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Št. 032-08/2007-9
Mirna Peč, dne 14. junija 2007
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.
Št. 032–1559/2007–101
Žužemberk, dne 29. junija 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

KAMNIK
3944.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje B 24 Spodnji
Stol

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je
župan Občine Kamnik dne 2. 8. 2007 sprejel

SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje B 24 Spodnji Stol
1. člen
S tem sklepom župan Občine Kamnik določa, da se priprava občinskega lokacijskega načrta za območje B 24 Spodnji
Stol nadaljuje in konča kot Občinski podrobni prostorski načrt
za območje B 24 Spodnji Stol po postopku in na način, ki ga
določata Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in ta
sklep.
2. člen
Po programu priprave občinskega lokacijskega načrta za
območje B 24 Spodnji Stol, št. 35005-3/2006-5/6, z dne 30. 6.
2006 (Uradni list RS, št. 72/06), so bile do sedaj opravljene in
zaključene naslednje faze priprave:
– 1. prostorska konferenca,
– objavljen program priprave,
– pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor, da je
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
– vloga za smernice.
Opravljene aktivnosti in strokovna gradiva se uporabijo
za Občinski podrobni prostorski načrt. Gradivo, ki je sestavni
del vloge za pridobitev smernic, se tako uporabi za osnutek
OPPN.
3. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajo mnenja k dopolnjenemu
predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta, v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, so:
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Ljubljana okolica,
Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27,
1000 Ljubljana,
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– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest Območje Ljubljana,
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški
promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
– Občina Kamnik, oddelek za gospodarske javne službe,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Občina Kamnik, oddelek za urejanje prostora, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10,
1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, 4000 Kranj.
4. člen
Postopek nadaljnje priprave in sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) bo potekal v naslednjih
okvirnih rokih:
pridobitev in analiza smernic

30 dni

priprava strokovnih podlag

35 dni po izdelavi osnutka
OPPN

izdelava okoljskega poročila in 25 dni po potrditvi strokovnih
revizije okoljskega poročila
podlag
dopolnjeni osnutek OPPN

sočasno z revizijo okoljskega
poročila

sklep MOP o kakovosti
okoljskega poročila

15 dni po prejemu okoljskega
poročila

2. prostorska konferenca

14 dni pred javno
razgrnitvijo

javna razgrnitev OPPN in
okoljskega poročila

začne se 7 dni po javnem
naznanilu in traja 30 dni

preučitev pripomb z javne
razgrnitve

15 dni po zaključku javne
razgrnitve

potrditev stališč in
seznanitev javnosti

10 dni po pripravi stališč do
pripomb

izdelava predloga OPPN

30 dni po potrditvi stališč do
pripomb

pridobitev mnenj nosilcev ure- 30 dni po prejemu predloga
janja prostora k predlogu
OPPN in mnenje MOP
o sprejemljivosti vplivov
izvedbe OPPN
izdelava usklajenega predloga 14 dni po prejemu mnenj
OPPN
sprejem odloka na
občinskem svetu

14 dni po prejemu
usklajenega predloga OPPN

5. člen
Izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta
financira investitor.
6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
velja z dnem objave.
Št. 35005-2/2006-5/1
Kamnik, dne 2. avgusta 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3945.

Sklep o pripravi občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje B 26 Polje

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je
župan Občine Kamnik dne 2. 8. 2007 sprejel

SKLEP
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje B 26 Polje
1. člen
S tem sklepom župan Občine Kamnik določa, da se priprava občinskega lokacijskega načrta za območje B 26 Polje
nadaljuje in konča kot Občinski podrobni prostorski načrt za
območje B 26 Polje po postopku in na način, ki ga določata
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in ta sklep.
2. člen
Po programu priprave občinskega lokacijskega načrta za
območje B 26 Polje, št. 35005-3/2006-5/6, z dne 30. 6. 2006
(Uradni list RS, št. 72/06), so bile do sedaj opravljene in zaključene naslednje faze priprave:
– 1. prostorska konferenca,
– objavljen program priprave,
– pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor, da je
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
– vloga za smernice.
Opravljene aktivnosti in strokovna gradiva se uporabijo za
Občinski podrobni prostorski načrt. Gradivo, ki je sestavni del vloge za pridobitev smernic, se tako uporabi za osnutek OPPN.
3. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajo mnenja k dopolnjenemu
predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta, v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, so:
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Ljubljana okolica,
Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva cesta 11,
1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest Območje Ljubljana,
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški
promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
– Občina Kamnik, oddelek za gospodarske javne službe,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Občina Kamnik, oddelek za urejanje prostora, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10,
1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, 4000 Kranj.
4. člen
Postopek nadaljnje priprave in sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) bo potekal v naslednjih
okvirnih rokih:

Uradni list Republike Slovenije
pridobitev in analiza smernic
priprava strokovnih podlag

30 dni
35 dni po izdelavi osnutka
OPPN
izdelava okoljskega poročila in 25 dni po potrditvi strokovnih
revizije okoljskega poročila
podlag
dopolnjeni osnutek OPPN
sočasno z revizijo okoljskega
poročila
sklep MOP o kakovosti
15 dni po prejemu okoljskega
okoljskega poročila
poročila
2. prostorska konferenca
14 dni pred javno 
razgrnitvijo
javna razgrnitev OPPN in
začne se 7 dni po javnem
okoljskega poročila
naznanilu in traja 30 dni
preučitev pripomb z javne
15 dni po zaključku javne
razgrnitve
razgrnitve
potrditev stališč in
10 dni po pripravi stališč do
seznanitev javnosti
pripomb
izdelava predloga OPPN
30 dni po potrditvi stališč do
pripomb
pridobitev mnenj nosilcev ure- 30 dni po prejemu predloga
janja prostora k predlogu
OPPN in mnenje MOP
o sprejemljivosti vplivov
izvedbe OPPN
izdelava usklajenega predloga 14 dni po prejemu mnenj
OPPN
sprejem odloka na
14 dni po prejemu
občinskem svetu
usklajenega predloga OPPN
5. člen
Izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta
financira investitor.
6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
velja z dnem objave.

Št.

3. člen
Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05 in 120/05). Višina plačila staršev se določi na
podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06).
4. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku poslovalnega
časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem
zaračuna 4,17 € za vsako začeto uro.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2007.
Št. 609-6/2007-O704
Kostanjevica na Krki, dne 21. junija 2007
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

KRIŽEVCI
3947.

Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06
– odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. člena Statuta
Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07
– popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na
10. seji dne 21. 6. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v Vrtcu
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1. člen
Cene posameznih programov predšolske vzgoje v Vrtcu
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki od 1. 9. 2007 dalje
znašajo:

10395

2. člen
Osnove za plačilo staršev otrok, vključenih v Vrtec pri OŠ
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki ali katerikoli vrtec na območju Občine Krško, za katere je Občina Kostanjevica na Krki
po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko med ceno programov
in plačilom staršev, od 1. 9. 2007 dalje znašajo:
Starostna skupina 1–3 let (6–9 ur): 416,43 €;
Kombinirani oddelek 1–6 let (6–9 ur): 328,28 €;
Starostna skupina 3–6 let (6–9 ur): 284,45 €.
Občina Kostanjevica na Krki krije razliko med plačilom
staršev na podlagi osnove za njihovo plačilo, kot izhaja iz prvega odstavka tega člena in ceno programa vrtca, v katerega
je otrok vključen, kot izhaja iz prvega člena.

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

3946.

Stran

Starostna skupina 1–3 let (6–9 ur): 477,96 €;
Kombinirani oddelek 1–6 let (6–9 ur): 357,38 €;
Starostna skupina 3–6 let (6–9 ur): 319,25 €.

Št. 35005-3/2006-5/1
Kamnik, dne 2. avgusta 2007

KOSTANJEVICA NA KRKI

72 / 10. 8. 2007 /

Pravilnik o nagradah študentom Občine
Križevci

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list
RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci
na 8. seji dne 1. 8. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o nagradah študentom Občine Križevci
1. člen
Ta pravilnik ureja merila in postopek za dodeljevanje nagrad študentom in diplomantom iz Občine Križevci.
2. člen
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v proračunu Občine
Križevci.
3. člen
Nagrade se podeljujejo rednim, izrednim nezaposlenim
in zaposlenim študentom, katerim študija ne financira podjetje, kjer so zaposleni. Do nagrade so upravičeni študentje na
visokošolskem in univerzitetnem študiju in diplomanti, ki so
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državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v
Občini Križevci.
Študentje na podiplomskem študiju so upravičeni do nagrade, ne glede na to, če jim le-tega financira podjetje kjer so
zaposleni.

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja
VS 6/1 Dolgi most

4. člen
Pogoj za pridobitev nagrade je uspešno opravljen letnik,
opravljena diploma, magisterij ali doktorat.
Pogoj je, da študent v letu, v katerem se nagrada dodeljuje dopolni največ 27 let, če gre za dodiplomski študij.

1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja
urejanja VS 6/1 Dolgi most.

5. člen
Višina nagrade se izraža v znesku (za doktorat in magisterij) in v točkah (za diplomo in opravljen letnik), vrednost
točke se določi glede na razpoložljiva sredstva v proračunu.
– za doktorat
500,00 €
– magisterij
250,00 €
– za diplomo
10 točk
– za opravljen letnik
4 točke.
6. člen
Občinska uprava enkrat letno objavi javni poziv k oddaji
vlog za dodelitev nagrad študentom. Javni poziv se objavi na
krajevno običajen način in na spletni strani občine.
Javni poziv vsebuje:
– predmet razpisa,
– pogoje za pridobitev nagrade,
– način in rok za prijavo,
– zahtevano dokumentacijo,
– rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o rešitvi
vloge.
7. člen
Nagrade po tem pravilniku dodeljuje občinska uprava z
odločbo, na predlog tričlanske komisije, ki jo imenuje župan. Na
odločbo o dodelitvi nagrade je možen ugovor županu v roku 8
dni od vročitve odločbe.
8. člen
Nagrade po tem pravilniku se začnejo izplačevati v letu
2007.
9. člen
Študent, ki v vlogi navaja neresnične podatke ali predloži
lažna potrdila oziroma dokazila je nagrado dolžan skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti.
10. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64/07
Križevci, dne 2. avgusta 2007
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

LJUBLJANA
3948.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja urejanja VS 6/1 Dolgi most

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07)
sprejemam

2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Zemljišče s parc. št. 2065/1 k.o. Vič je bilo uvrščeno v
območje urejanja VS 6/1 Dolgi most z Odlokom o spremembah
in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane
za obdobje 1986–2000 (za območje Mestne občine Ljubljana)
(Uradni list RS, št. 41/99). Prostorski izvedbeni akt za to zemljišče še ni bil izdelan, kar pomeni, da na zemljišču ni možno
izvajati nobenih posegov.
V naravi je zemljišče s parc. št. 2065/1 k.o. Vič nezazidano stavbno zemljišče na jugozahodnem robu območja urejanja
VS 6/1 Dolgi most. Zemljišče je delno zaraščeno z grmovjem,
do zemljišča vodi obstoječa cesta.
Investitor želi zgraditi stanovanjski objekt, kar pa glede na
to, da prostorski izvedbeni akt ni izdelan, ni možno.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljišče s parc. št. 2065/1 k.o.
Vič in del ceste s parc. št. 2066/1 k.o. Vič v skupni približni
izmeri 1000 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta
lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki
bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z
vodo, Področje odvajanja odpadnih voda),
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
4. MOL, MU, Oddelek za gospodarske javne službe in
promet,
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje (Urad za okolje, Urad za upravljanje z vodami),
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto,
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska
oskrba s toplotno energijo),
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in
reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno
obrambo),
9. Telekom Slovenije d.d.,
10. Javna razsvetljava d.d.,
11. Snaga d.o.o.,
12. Geoplin plinovodi d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči.
5.
Način pridobivanja strokovnih rešitev
Pridobita se najmanj dve strokovni rešitvi, ki morata biti
usklajeni z zahtevami nosilcev urejanja prostora, predvsem pa
prilagojeni smernicam s področja naravne dediščine.

Uradni list Republike Slovenije
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena dva meseca po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka
je dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN
je predviden eno leto po potrditvi strokovnih rešitev. Upoštevani
so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira MOL, MU, Oddelek za urbanizem, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje
zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-7/2007-1
Ljubljana, dne 26. julija 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

3949.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območja urejanja v mestnem središču (za del
območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica)

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01, 28/01 in 42/07)
sprejemam

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območja
urejanja v mestnem središču (za del območja
urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica)
1.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja v
mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova
ulica) – v nadaljevanju: PUP.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev PUP
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču
(Uradni list SRS, št. 13/88, 21/90 in Uradni list RS, št. 16/91,
35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07).
Po navedenem dokumentu so v območju dopustne le rekonstrukcije obstoječih objektov z možnostjo izrabe podstrešij,
novogradnje niso dopustne. Območje je namenjeno stanovanjem.
V delu območja CS 7/18 Zarnikova ulica, funkcionalna
enota 1, želi Sveti sedež Vatikan, Apostolska Nunciatura, urediti
prostore Nunciature tako, da se poruši obstoječi objekt na naslovu Zrinjskega cesta 13 in zgradi nov, večji, ki se ga poveže
z obstoječim objektom na naslovu Ulica stare pravde 6.
Dovoljeni gradbeni posegi niso v skladu s potrebami in
razvojnimi namerami investitorjev, izdelati je potrebno spre-
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membe in dopolnitve prostorskega akta, ki bodo omogočile
uresničitev nameravanih gradenj.
3.
Območje sprememb in dopolnitev PUP
Območje sprememb in dopolnitev PUP je v severnem
vogalu območja CS 7/18 Zarnikova ulica. Na severovzhodu je
omejeno z Ulico stare pravde, na severozahodu z Zrinjskega
cesto, na jugovzhodu in jugozahodu pa meji na zemljišči sosednjih objektov na naslovu Ulica stare pravde 8 in Zrinjskega
cesta 15. Območje obsega cca. 3.000 m2.
Območje sprememb in dopolnitev PUP se v fazi izdelave
lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice,
in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z
vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. MOL, MU, Oddelek za gospodarske javne službe in
promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje (Urad za okolje, Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska
oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in
reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno
obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. Snaga d.o.o.
12. Geoplin plinovodi d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. MOL, MU, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno
področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovno rešitev, ki bo podlaga za pripravo sprememb in
dopolnitev PUP se bo pridobilo z izdelavo variantnih rešitev.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP je en
mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in
dopolnitev PUP je predviden eno leto po začetku veljavnosti
tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb
in dopolnitev PUP
Pripravo sprememb in dopolnitev PUP financira Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene
pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v
pogodbi z izvajalcem.
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8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Mestne občine Ljubljana.

41
411
412
413
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420
43
431

Št. 430-8/2007-100
Ljubljana, dne 26. julija 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

432
III.

LOŠKI POTOK
3950.

B.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški
Potok za leto 2007
IV.

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok
za leto 2007

C.

		
A.

v EUR

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.
70
700
703
704
71
710
711
713
714
72
722
73
730
74
740
II.
40
400
401
402
403
409

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in prihodki od
premoženja
Takse in pristojbine
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve

Rebalans
2007
3.279.334
1.371.756
1.348.012
1.259.819
56.046
32.147
23.744
10.182
1.669
1.252
10.641
41.729
41.729
0
0
1.865.849
1.865.849
3.243.877
269.567
92.581
15.553
151.001
7.094
3.338

V.
VI.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV-V)

X.
XI.
XII.

266.083
24.307
214.658
2.365.352
2.365.352
103.911
92.936
10.975
35.457

Rebalans
2007
0
0
0

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/podskupina kontov

VII.
50
500
VIII.
55
550
IX.

505.048

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/podskupina kontov

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni
list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 2.
izredni seji dne 1. 6. 2007 sprejel

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok za leto 2007
(Uradni list RS, št. 18/07) se spremeni 2. člen tako, da se
glasi:
»Proračun Občine Loški Potok za leto 2007 je določen v
naslednjih zneskih:

TEKOČI TRANSFERI
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim osebam, ki
niso proračunski upor.
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA

Rebalans
2007
0
0
0
38.015
38.015
38.015
–2.558
–38.015
–35.457
2.558

«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2007.
Št. 410-0006/2007
Loški Potok, dne 1. junija 2007
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

MIRNA PEČ
3951.

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
območja urejanja prostora na podlagi Sklepa
o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Mestne občine Novo mesto za območje
Občine Mirna Peč

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1) ter 16. člena Statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07) je Občinski svet
Občine Mirna Peč na 9. redni seji dne 31. 7. 2007 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje območja
urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne
občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč
1. Splošni določbi
1. člen

Št.

2. člen
(namen odloka)
Ta odlok se sprejme, ker ostaja utemeljena nevarnost,
da bo izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno
otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe in
da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v
pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
2. Vsebina odloka
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
(1) S sprejemom Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč se
določi način priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo
mesto za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 37/01,
99/02 in 79/04; v nadaljnjem besedilu: prostorski plan).
(2) Spremembe in dopolnitve prostorskega plana obsegajo širitev območja Industrijske cone Dolenja vas v gospodarsko
cono regionalnega pomena.
(3) Na podlagi strateških razvojnih usmeritev ter razvojnih
interesov občine in investitorjev bo pristopila Občina Mirna
Peč k pripravi podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem
besedilu: OPPN) za območje GC.
4. člen
(zavarovano območje)
Območje začasnih ukrepov obsega zemljišča s temi parcelnimi številkami:
– k.o. Hmeljčič: 959/67, 959/65, 959/20, 959/21, 959/22,
959/23, 959/24, 960/6, 960/5, 960/4, 960/3, 960/2, 960/1,
962/7, 962/6, 962/5, 962/4, 962/3, 962/2, 962/1, 963/4, 963/3,
963/2, 963/1, 964/23, 964/24, 964/25, 964/26, 1856/22, 1856/7,
1856/23, 1856/52, 1856/55, 1856/58, 1856/61, 1856/64,
1856/67, 3469, 3468, 3467/11, 1972/29, 1856/73, 1856/71,
1856/69, 1856/66, 1856/63, 1856/60, 1856/57, 1883, 1856/54,
1856/29, 1881/1, 1881/2, 1873/1, 1876, 1856/51, 1856/39,
1856/36, 1856/34, 1856/33, 1856/31, 1859/1, 1859/2, 1849/1,
1849/2, 1849/3, 1849/4, 1849/5, 1849/6, 1849/7, 1849/8;
– k.o. Mirna Peč: 77/84, 77/86, 77/27, 77/28, 77/30, 77/29,
77/25, 77/42, 181/2, 184/4, 185/3, 2999, 3005, 185/2, 184/2,
77/31, 77/32, 77/33, 207, 209/1, 214, 215, 217, 218.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, ki se s tem odlokom sprejmejo na
zavarovanem območju, so:
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– prepoved parcelacije zemljišč,
– prepoved prometa z zemljišči,
– prepoved urejanja trajnih nasadov,
– prepoved izvajanja gradenj.
(2) Na območju začasnih ukrepov so dovoljene:
– gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga
infrastruktura,
– geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev.
6. člen

(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
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(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi, določeni v prvem odstavku prejšnjega
člena, veljajo štiri leta od uveljavitve tega odloka.
7. člen
(postopki zaznambe v zemljiški knjigi)
Občina, v 30 dneh od uveljavitve odloka, prične s postopki
zaznambe začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.
3. Končna določba
8. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-03/2007-3
Mirna Peč, dne 1. avgusta 2007
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

MOZIRJE
3952.

Sklep o skupni pripravi Občinskega
prostorskega načrta Občine Mozirje in Občine
Rečica ob Savinji

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS,
št. 11/07) je župan Občine Mozirje dne 26. 7. 2007 sprejel

SKLEP
o skupni pripravi
Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje
in Občine Rečica ob Savinji
1. Splošno
1.1 Med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji je bil
dne 26. 7. 2007 sklenjen dogovor skupni pripravi Občinskega
prostorskega načrta za Občino Mozirje in Občino Rečica ob
Savinji (v nadaljevanju OPN MO in OR).
1.2 Nosilec priprave je Občina Mozirje.
2. Ocena stanja in razlogi
2.1 Z letom 2006 se je območje Občine Mozirje zmanjšalo za površino KS Rečica ob Savinji na podlagi uspešnega
referendumskega izida. Območje krajevne skupnosti Rečica
ob Savinji je tako območje nove Občine Rečica ob Savinji z
naselji: Dol-Suha, Grušovlje, Homec, Nizka, Poljane, Rečica ob
Savinji, Spodnja Rečica,Spodnje Pobrežje, Šentjanž, Trnovec,
Varpolje, Zgornje Pobrežje.
Občina Rečica ob Savinji je v funkciji od 1. 1. 2007.
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2.2 Pred 1. 1. 2007 je vodila postopek priprave SPRO
(Strategije prostorskega razvoja Občine) in PRO (Prostorskega
reda Občine) na podlagi ZUreP-1 in njegovih podzakonskih aktov
Občina Mozirje. Vse zaključene faze oziroma uradna dejanja:
– pridobitev odločbe MOP za izvedbo postopka celostne presoje vplivov na okolje pri pripravi SPRO in PRO
(št. 354-19-48/2004, z dne 19. 1. 2005);
– zbiranje razvojnih pobud;
– pridobitev predhodnih smernic in strokovnih podlag posameznih nosilcev urejanja prostora;
– izdelava strokovne podlage za področje poselitve in
analiza stanja za območje Občine Mozirje, št. proj. 232/06, RC
Planiranje Celje;
– izdelava strokovne podlage za območje krajinskega
parka Golte v območju Občine Mozirje, Rečica ob Savinji in
Ljubno;
– pridobitev strokovne podlage za vode in vodno gospodarstvo občin Mozirje, Nazarje in Mozirje, št. 195-FR/04,
Inženiring za vode.
Se nanašajo na območje Občine Mozirje pred 1. 1.
2007.
2.3. Zaradi teritorialne povezanosti in sodelovanja na
gospodarskem in upravnem področju se pristopi k pripravi
OPN MO in OR.
3. Vsebina in oblika OPN OM in OR
3.1 Vsebina in oblika OPN MO in OR je določena s sklepom župana Občine Mozirje št. 350-03/04-04 z dne 16. 7. 2007,
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 68/07 in sklepom župana Občine Rečica ob Savinji št. 3500-0015/2007-01
z dne 3. 8. 2007. Obravnavano bo celotno območje Občine
Mozirje pred 1. 1. 2007 torej območje sedanje Občine Rečica
ob Savinji in sedanje občine Mozirje v skupnem dokumentu.
4. Začetek veljavnosti sklepa
4.1 Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Občine Mozirje ter Občine Rečica ob Savinji
in začne veljati z dnem objave.
4.2 Občina Mozirje kot pripravljavec skupnega OPN MO
in OR pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-0017/2007
Mozirje, dne 26. julija 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

POSTOJNA
3953.

Sklep o začetku priprave Sprememb in
dopolnitev Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območji S5 in P3 v Postojni

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. členu Statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 30/07) je župan Občine Postojna sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območji S5 in P3 v Postojni
1. Ocena stanja, razlogi za spremembe in dopolnitve
Območji urejanja S5 in P3 se urejata na podlagi Odloka
o Dolgoročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–2000

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list SRS, št. 8/89, RS 25/93, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99,
23/00, 110/00, 17/01, 78/04), Odloka o Srednjeročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradni objave,
št. 15/87, 3/88, 1/89, 14/89, Uradni list RS, 30/95, 4/97, 9/98,
86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04), Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (prečiščeno besedilo), (Uradni list RS,
št. 45/05 – v nadaljevanju PUP S5 P3), Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (prečiščeno besedilo),
(Uradni list RS, št. 46/05) ter vseh grafičnih podlag in strokovnih
osnov, ki so bile sprejete z Odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (novelacija) (Uradni list
RS, št. 59/98).
Območji S5 in P3 sta razdeljeni na 13 manjših območij
urejanja. SD PUP S5 P3 se bodo pripravljale v območjih urejanja v funkcionalnih enotah: P7/S4/8 (S5-P3-SD3), P7/S4/3
(S5-P3-S1) in P7/P1/5 (S5-P3-Z1). Funkcionalna enota P7/S4/8
(S5-P3-SD3) leži v osrednjem nižinskem delu območja S5 P3
in namenjena stanovanjski gradnji s poslovnimi dejavnosti.
Funkcionalna enota P7/S4/3 (S5-P3-S1) območje ob Ljubljanski cesti – vzhodni del, je namenjen blokovni stanovanjski gradnji s poslovnimi prostori. Vmesna cona v zaraščanju P7/P1/5
(S5-P3-Z1) je namenjena urejenim zelenim površinam z redko
pozidavo.
Spremembe in dopolnitve PUP S5 P3 se pripravljajo na
pobudo Občine Postojna, na delu območji S5 in P3, v območju
funkcionalnih enot P7/S4/8 (S5-P3-SD3), P7/S4/3 (S5-P3-S1)
in P7/P1/5 (S5-P3-Z1), zaradi urejanja prometne in komunalne
infrastrukturne ter umeščanja športno rekreacijske površine na
to območje.
2. Območje sprememb in dopolnitev
Območje S5 in P3 omejuje na zahodni strani Ljubljanska
cesta, na južni Kolodvorska cesta, z zahodne strani železniška
proga in s severne vojaško območje – P19/PN1/1. Območje leži
na reliefno razgibanem terenu. Ureditev prometne in komunalne infrastrukture ter umestitev športno rekreacijskih površin bo
obsegala območja P7/S4/8 (S5-P3-SD3), P7/S4/3 (S5-P3-S1)
in P7/P1/5 (S5-P3-Z1), ki ležijo v osrednjem delu območja S5
in P3, med Ljubljansko cesto in železniško postajo.
Obravnavano območje SD PUP S5 P3 obsega približno
9,5 ha in zajema zemljišče parcele št. 2345, 2346/4 – del,
2346/5, 2349/1 – del, 2349/2 – del, 2351/1 – del, 2351/13,
2351/14, 2351/15, 2351/16 – del, 2351/17, 2353/1 -del, 2354/1
– del, 2357/1, 2415/1 – del, 2419/4 – del, 1869/4, 2338/10,
2338/21, 2338/24, 2338/25, 2338/26 – del, 2338/27, 2338/28,
2338/29, 2338/30, 2340/8, 2340/9, 2475/52, 2475/53, 2611/1
– del, 2611/14, 2611/27, 2611/28- del, 2332/1, 2333/1, 2333/3,
2333/5, 2359/1, 2359/2, 2362/1, 2362/2, 2362/3, 2362/4,
2373/1, 2373/2, 2406/7 – del, 2449/17, 2475/14, 2475/16,
2475/3, 2475/33 – del, 2475/34, 2475/35, 2475/44, 2475/5,
2475/51, 2475/54, 2475/6, 2475/60 – del, 2475/7, 2475/9,
2969/3, 2357/2 – del, 2406/4, 2357/6 – del, 2407/5 – del,
2357/1, vse k.o. Postojna.
3. Način pridobitev strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo izdelovalec izdelal v variantah.
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
Postopek priprave in sprejem SD PUP S5 P3 bo potekal
po naslednjem terminskem planu:
FAZE V POSTOPKU
PRIČETEK/KONEC
Objava sklepa o pripravi SD PUP
S5 P3
avgust 2007
Priprava osnutka SD PUP S5 P3
september 2007
Obvestilo o nameri izdelave SD
september 2007
PUP S5 P3 o potrebnosti CPVO
(s CPVO oktober 2007)
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
oktober 2007
Priprava dopolnjenega osnutka
SD PUP S5 P3
oktober 2007
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Javna razgrnitev in javna obravnava
Opredelitev občine do stališč,
pripomb in predlogov
Priprava predloga SD PUP S5 P3
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja
prostora in potrdila MOP o sprejemljivosti vplivov na okolje
Priprava usklajenega predloga SD
PUP S5 P3
Obravnava in sprejem SD PUP S5
P3 na občinskem svetu

Št.

december 2007,
januar 2008
februar 2008
marec 2008
(s CPVO maj 2008)
april 2008
maj 2008
avgust 2008

5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev načrta
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
2. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana,
3. Občina Postojna, OOPUN, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
4. Zavod za gozdove Slovenije, Področna enota Postojna,
Krajevna enota Postojna,Vojkova ulica 9, Postojna,
5. Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova
16, Nova Gorica,
6. Kovod d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
7. Studio Proteus, Cesta v Staro vas 2, Postojna,
8. Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
9. ELES Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2,
10. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper.
Drugi nosilci urejanja, če se v postopku ugotovi, da so
njihove smernice in mnenja potrebna.
Smernice in mnenja morajo nosilci urejanja prostora posredovati izdelovalcu naloge pisno in to v 30 dneh po prejemu
vloge, sicer se šteje, da nimajo smernic oziroma na predvideno
prostorsko ureditev nimajo pripomb.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za pripravo SD PUP S5 P3 so zagotovljena v
proračunu Občine Postojna za leto 2007.
7. Objava sklepa
Ta sklep o postopku priprave začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi
na spletni strani Občine Postojna ter pošlje Ministrstvu RS za
okolje in prostor.
Št. 3505-4/2007
Postojna, dne 30. julija 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

PREVALJE
3954.

Prekinitev postopka priprave Sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta za
infrastrukturne objekte in naprave in
dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo
Malinek–Dolga brda

Na podlagi 98. člena Zakona o načrtovanju prostora
(ZPNačrt, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/07) in 31. člena
Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 18/2006 in 19-popr./2006) je župan Občine Prevalje dr.
Matic Tasič sprejel odločitev za
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P R E K I N I T E V   P O S T O P K A
priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta za infrastrukturne objekte in naprave in
dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo
Malinek–Dolga brda
(1) Dokončno se prekinja postopek Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave
in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek–Dolga
brda.
(2) Vsa določila iz Programa priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave
in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek–Dolga
brda (Uradni list Republike Slovenije, št. 142-6273/2004 in
14-679/2007-popr.) so nična.
(3) Za potrebe izdaje ustreznih upravnih dovoljenj na zemljiščih, ki so sestavni del Odloka o ureditvenem načrtu za
infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek–Dolga brda (Uradni list Republike
Slovenije, št. 60-2946/2002), veljajo na področju pisnih in risnih
podlag določila slednjega ter določila Sklepa o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta
“Malinek”(Uradni list Republike Slovenije, št. 100-4459/2003).
(4) Vlagatelji na zadevnih zemljiščih si morajo za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja poleg vseh pisnih in risnih podlag, izhajajočih iz odlokov, navedenih v alinei zgoraj ter
le-teh, izhajajočih iz 40. člena Zakona o graditvi (ZGO-1-UPB,
Uradni list Republike Slovenije, št. 102-4398/2004), še posebej
pridobiti ustrezno soglasje k projektu, kot ga določa 50. člen
ZGO-1-UPB1.
Št. 35103-0020-Prek./2004-10
Prevalje, dne 31. julija 2007
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

REČICA OB SAVINJI
3955.

Sklep o začetku priprave Občinskega
prostorskega načrta Občine Rečica ob Savinji

Na podlagi 46. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine
Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je župan Občine
Rečica ob Savinji dne 3. 8. 2007 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega prostorskega
načrta Občine Rečica ob Savinji
1. Splošno
1.1 S tem sklepom določa župan Občine Račica ob Savinji začetek in način priprave Občinskega prostorskega načrta
Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju OPN OR).
1.2 Priprava OPN OR je nadaljevanje postopka priprave
Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda (v nadaljevanju SPRO in PRO), ki ga je Občina Mozirje vodila na
podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1).
1.3 Pravna podlaga za pripravo OPN OR so Zakon o
prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in njegovi
podzakonski akti.
1.4 Na podlagi 104. člena ZPNačrt se do izdaje podzakonskih predpisov uporabljajo podzakonski akti, sprejeti na
podlagi ZUreP-1, v kolikor niso z v nasprotju z ZPNačrt.
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2. Ocena stanja in razlogi
2.1 Občina Mozirje je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave SPRO in PRO na podlagi ZUreP-1 in njegovih
podzakonskih aktov. Zaključene so bile naslednje faze oziroma
uradna dejanja:
– pridobitev odločbe MOP za izvedbo postopka celostne presoje vplivov na okolje pri pripravi SPRO in PRO
(št. 354-19-48/2004, z dne 19. 1. 2005);
– zbiranje razvojnih pobud;
– pridobitev predhodnih smernic in strokovnih podlag posameznih nosilcev urejanja prostora;
– izdelava strokovne podlage za področje poselitve in
analiza stanja za območje Občine Mozirje, št. proj. 232/06, RC
Planiranje Celje;
– izdelava strokovne podlage za območje krajinskega
parka Golte v območju Občine Mozirje, Rečica ob Savinji in
Ljubno;
– pridobitev strokovne podlage za vode in vodno gospodarstvo občin Mozirje, Nazarje in Mozirje, št. 195-FR/04,
Inženiring za vode.
2.2 Predlog SPRO in PRO še ni bil javno razgrnjen, zato
se po uveljavitvi ZPNačrt-a postopek priprave nadaljuje in konča po določbah tega zakona kot OPN OR.
2.3 Skladno s 95. členom ZPNačrt-a mora občina sprejeti
OPN OR najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi predpisa o
vsebini, obliki in načinu priprave OPN OR ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj
in širitev naselij.
3. Vsebina in oblika OPN OR
3.1 S OPN OR bo obravnavano celotno območje Občine
Mozirje.
3.2 Nadaljnji postopek priprave OPN OR bo potekala
kot priprava enovitega dokumenta, ki bo vseboval strateški in
izvedbeni del.
3.3 Sestavni del OPN OR je urbanistični načrt za naselje
Rečica ob Savinji in druga razvojno usmerjena naselja (v nadaljevanju UN).
3.4 OPN OR vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v
predpisani digitalni in analogni obliki.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
4.1 Strokovne rešitve OPN OR in UN izhajajo iz usmeritev
državnih prostorskih aktov in temeljijo na vseh že izdelanih
strokovnih podlagah, analizi dejanskega stanja, analizi razvojnih potreb občine in drugih izraženih razvojnih potreb.
4.2 Pri izdelavi strokovnih rešitev se upoštevajo predhodne smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora
pridobljene v fazi izdelave strokovnih podlag.
4.3 Pripravljavec pridobi v postopku priprave tudi strokovne podlage za področja za katera bi se v postopku priprave
OPN OR izkazalo, da so še potrebna.
5. Izvedba celovite presoje vplivov na okolje
5.1 Navedena odločba v tč. 2.1 Ministrstva za okolje in
prostor (št. 354-19-48/2004, z dne 19. 1. 2005) se upošteva
tudi pri pripravi OPN OR.
6. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja
6.1 Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za sonaravno kmetijstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelek za kmetijski prostor,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Agencija RS za okolje, Sektor za vode,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za zavarovana območja,
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– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, osrednja
enota,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Celje,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Direkcija RS
za ceste, Območna pisarna Celje,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice,
– Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
– Geoplin d.o.o.,
– Eles,
– Elektro –Slovenija, d.o.o.,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo.
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPN
OR:
– JP Komunala, d.o.o., Mozirje, Praprotnikova 35, 3330
Mozirje (vodovod, kanalizacija, odstranjevanje odpadkov);
– Elektro Turnšek, d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje
(KTV omrežje);
– Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja
Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Lava 1,
3000 Celje (telekomunikacije in zveze);
– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (oskrba z
električno energijo)
– Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332
Rečica ob Savinji (področje občinskih cest);
6.2 Poleg v prvi točki tega člena navedenih nosilcev urejanja prostora se v okviru priprave OPN OR po potrebi vključijo
tudi drugi nosilci urejanja.
6.3 Na podlagi 47. in 51. člena ZPNačrt-a nosilci urejanja
podajo svoje smernice in mnenja.
7. Postopki in roki priprave
dejanje

nosilec

začetek – sklep o pripravi
izbor načrtovalca
priprava osnutka OPN in manjkajočih strokovnih podlag
smernice
priprava dopolnjenega osnutka in
okoljskega poročila
javna razgrnitev in obravnava
osnutka OPN in okoljskega poročila
priprava predloga OPN

župan

potrditev predloga OPN z okoljskim
poročilom
pridobitev sklepa vlade
sprejem na OS in objava v Uradnem listu

izbran načrtovalec
MOP
občina in
načrtovalec
občina in
načrtovalec
občina in
načrtovalec
MOP z
nosilci
urejanja
MOP, vlada
občina

terminski
plan
7 dni
30 dni
90 dni
37 dni
105 dni
37 dni
60 dni
75 dni
45 dni
30 dni

8. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN
8.1 Za izdelavo OPN OR zagotovi sredstva Občina Rečica ob Savinji na podlagi sprejetega proračuna za leto 2007
in 2008.
9. Začetek veljavnosti sklepa
9.1 Ta sklep se objavi v Uradnem Listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Rečice ob Savinji ter začne
veljati z dnem objave.
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9.2 Občina Rečica ob Savinji pošlje ta sklep Ministrstvu
za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-0015/2007-01
Rečica ob Savinji, dne 3. avgusta 2007
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vinko Jeraj l.r.

Št.

PRAVILNIK
o nagradah študentom Občine Rogašovci
1. člen
Ta pravilnik ureja merila in postopek za dodeljevanje nagrad vsem diplomantom iz Občine Rogašovci.
2. člen
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v okviru vsakoletnega proračuna občine.
3. člen
Nagrade se podeljujejo diplomantom:
– višješolskih strokovnih programov,
– specializacije po višješolskih programih,
– visokošolskih strokovnih programov,
– specializacije po visokošolskih strokovnih programih,
– univerzitetnih programov,
– specializacije po univerzitetnih programih,
– magisterij,
– doktorat,
ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče
v Občini Rogašovci.
4. člen
Pogoj za nagrado je opravljena diploma, opravljen specialistični študij, opravljen magistrski študij ali opravljen doktorat.
5. člen
Za izplačilo nagrade je potrebno vlogi priložiti potrdilo o
opravljeni diplomi, specializaciji, magisteriju ali doktoratu ter
osebne podatke, davčno številko, številko osebnega računa.
Potrdilo o opravljenem zaključku študija je overjena fotokopija diplome oziroma specializacije oziroma magisterija ali
doktorata.
6. člen
Občinska uprava Občine Rogašovci na podlagi vloge
diplomanta izda sklep o izplačilu nagrade.
7. člen
Višina nagrade diplomantom za opravljen-o:
– diplomo iz višješolskega programa
300 EUR
– diplomo iz visokošolskega programa
400 EUR
– diplomo iz univerzitetnega programa oziroma specializacijo po visokošolskih strokovnih programih
500 EUR
– magisterij oziroma specializacijo po univerzitetnih programih
700 EUR
– doktorat
1000 EUR.
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9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-0001/2007-01/04-6
Rogašovci, dne 29. junija 2007
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

Pravilnik o nagradah študentom Občine
Rogašovci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05), 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni
list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/85, 79/06) je Občinski svet
Občine Rogašovci na 6. redni seji dne 29. 6. 2007 sprejel
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8. člen
Nagrade po tem pravilniku se začnejo izplačevati v proračunskem letu 2007.

ROGAŠOVCI
3956.
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SEVNICA
3957.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Sevnica

Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. redni seji dne 23. 7.
2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04, 38/05 – popr., 65/06, 12/07,
29/07 in 46/07).
2. člen
V poglavju »IX. PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI ZA
GRADNJO OBJEKTOV«, pod točko »6. Podrobnejša merila
in pogoji za obrtno cono Boštanj« se dopolni 49. člen odloka
v drugi alineji tako, da se na koncu besedila doda pika in v
nadaljevanju besedilo, ki se glasi:
»Objekte je možno delno ali v celoti podkletiti. Prav tako
je možna gradnja kleti izven gabaritov objektov, ki segajo nad
površino zemljišča, upoštevajoč odmike od sosednjih zemljišč
že opredeljene v tem členu odloka.«
V nadaljevanju se v tretji alineji na koncu besedila doda
pika in besedilo, ki se glasi:
»Gradnja kleti je možna pod pogojem, da se pri projektiranju in gradnji vkopanih kleti upošteva vpliv preplavljanja podtalnih voda. Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi
neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta
je v celoti odgovoren investitor. Investitor je dolžan preprečiti
eventualno možnost onesnaženja podtalnih voda ter okolja.
Vse komunalne odpadne vode iz kleti morajo biti priključene
na obstoječo komunalno kanalizacijsko omrežje.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2007
Sevnica, dne 23. julija 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.
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SLOVENJ GRADEC

– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi
ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku
ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih,
za to namenjenih prostorih;
– »majhna podjetja« pomeni podjetje, ki ima manj kot 50
zaposlenih in 10 milijonov evrov letnega prometa;
– »srednje velika podjetja« imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in /ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov;
– »mikro-podjetja«: imajo manj kot 10 zaposlenih in manj
kot 2 milijona EUR letnega prometa;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči,
izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen
do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom
neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja,
kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17
Uredbe (ES) št. 1257/1999 (v nadaljevanju OMD);
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES)
št. 1698/2005;
– »podjetja v težavah« pomeni, da se za ta namen štejejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244, z dne 1. 10.
2004, str. 2). Podjetje v težavah pomeni podjetje v težavah, ko
ni zmožno z lastnimi sredstev ali s sredstvi, ki jih lahko pridobi
od svojih lastnikov/delničarjev ali upnikov, preprečiti izgube, ki
brez zunanjega posredovanja državnih organov kratkoročno ali
srednjeročno skoraj gotovo ogrozile obstoj družbe.
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Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Slovenj Gradec za programsko obdobje
2007–2013

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 7. člena Statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 24/99, 24/03,
106/05 in 23/07) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 9. seji dne 3. 7. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj
Gradec za programsko obdobje 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste
pomoči za majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno
v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001, z dne 12. januarja
2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri
pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10, z dne
13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), (v nadaljevanju:
priloga 1 Uredbe (ES) št. 70/2001) v skladu z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006, z dne 15. decembra 2006, o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o
spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358, z dne 16. 12.
2006, str. 3) (v nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme) in z
Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006, z dne 15. decembra 2006,
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL
L št. 379, z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v dopolnilne in
nekmetijske dejavnosti na kmetijah ter z Uredbo Sveta (ES)
št. 1698/2005, z dne 20. 9. 2005, o podpori za razvoj podeželja
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
(UL L št. 277, z dne 21. 10. 2005, str. 1–40).

5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja v občini se sredstva za izvajanje ukrepov usmerjajo
preko naslednjih pravnih podlag in ukrepov:

2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za obdobje 2007-2013 v Mestni občini Slovenj
Gradec se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se
določi z Odlokom o proračunu občine za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij.

Pravna podlaga
Uredba
Komisije
(ES)
št. 1857/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje
velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih
proizvodov)

4. člen
(izrazi)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 87 (1) Pogodbe;
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v
Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov
iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in
mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe
EGS št. 1898/87;

Uredba
Komisije
(ES)
št. 1998/2006 z dne 15. 12.
2006 o uporabi členov 87 in
88 Pogodbe pri pomoči de
minimis)
Ostali ukrepi občine

ukrep
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
2. Varstvo tradicionalnih krajin
in stavb
3. Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
5. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
6. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
7. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
8. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
9. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz
odročnih krajev
10. Izvajanje lokalne razvojne
strategije
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5.a člen
(splošni cilji)
Cilji ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Slovenj Gradec so:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja,
– povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja,
– boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
– spodbujanje diverzifikacije.
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
(1) za ukrepe iz 11. do 15. člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe (SME
podjetja), opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki
se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski proizvodov, imajo
sedež na območju Mestne občine Slovenj Gradec in so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za zagotavljanje tehnične podpore iz 17. člena:
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze,
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju Mestne občine Slovenj Gradec ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev iz
ukrepa tehnične pomoči, v povezavi s 17. členom tega pravilnika na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v
nadaljevanju: registrirani izvajalci);
(3) za ukrepe iz 19. člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih
dejavnosti);
(4) za ukrep iz 20. člena:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta
(5) za ukrep iz 22. člena:
– lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju občine.
7. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS in
na krajevno običajen način, skladno s pogoji in po postopkih,
določenih v tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa
odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi
komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
(4) Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah.
8. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis mora vsebovati:
1. ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika,
ki dodeljuje sredstva;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa;
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6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev;
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma
datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni
o izidu javnega razpisa;
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
(2) Vloga mora vsebovati z razpisom zahtevane podatke:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež),
KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še
ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali
mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi občina od
izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno
dokumentacijo,
– druge zahtevane priloge.
9. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku
odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se
izda sklep o višini odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih
stroških za posamezen ukrep.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
10. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila.
II. UKREPI
POMOČI, DODELJENE PO UREDBI
ZA SKUPINSKE IZJEME
11. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
(4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
– posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske
proizvodnje ob izpolnjevanju standardov Skupnosti,
– povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja,
– dvig kakovosti v pridelavi,
– povečanje zaposlenosti;
– ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
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Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo
opremo za prirejo mleka, mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z
računalniško programsko opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne
naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter
prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in nasadov hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno
s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se
pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo
domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev
dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na
kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in
tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v
kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju
vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora
biti razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo
izpolnjevati standard za dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso
podjetja v težavah.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela,
oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema,
prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za
krmljenje, molžo in izločke …)
– stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje obnove
ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja
standarda nitratne direktive ni mogoče);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme,
vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali
postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore
in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti
toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka
s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
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– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor
(oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna
dela in material za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije
(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od
vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči
poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo
biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2006).
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da
doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju
ne sem preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
12. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
(5. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno
dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe ter prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora
in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se
bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih
znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom, in sicer:
– za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih
(arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev
na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči
povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti zaščiten z odlokom občine;
– obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije;
– predloženi morajo biti predračuni.
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Upravičeni stroški:
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije
(stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, posnetek
stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje ali obnove,
popis del, konservatorski program …);
– stroški nakupa materiala in izvedbe del.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– za naložbe v neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do
60% dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD, ki ne povzroči
povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za
pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti
kulturne dediščine na stavbah.
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
13. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
(6. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ublažiti posledice, ki nastanejo zaradi
premestitve poslopja, odstranitve obstoječih stavb ter poseganje v proces utečene proizvodnje na kmetiji, skrajšati čas za
ponovno vzpostavitev in eventualno izboljšanje pogojev.
Cilj ukrepa
– upravičencu pomagati za čim prejšnjo vzpostavitev pogojev za normalno poslovanje.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopji
v javnem interesu.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji upravičenosti:
Premestitev na podlagi javnega interesa (občine).
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega
poslopja.
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev s povečanjem proizvodne zmogljivosti.
Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100 dejanskih stroškov, če premestitev poslopja
zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi
modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50% na OMD,
na ostalih območjih pa vsaj 60% povečanja vrednosti poslopja
po premestitvi. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj
55% ali 45% na OMD,
– če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60%, na
OMD pa vsaj 50% stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti.
Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 55% ali 45%
na OMD.
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
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14. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj
zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih
naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča,
požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni živali.
Cilj ukrepa:
– vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter živali.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija, v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno
pogodbo za tekoče leto.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Izpolnjevati določila nacionalnega predpisa, ki ureja
sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče,
spomladansko pozebo, požarom, udarom strele, viharjem in
poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za
kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni
del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do
50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje
posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
15. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
(13. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in
neugodne posestne strukture je namen ukrepa spodbuditi večji
interes za zamenjavo kmetijskih zemljišč na območju občine
in s tem povečati gospodarsko uspešnost kmetijskih gospodarstev.
Cilj ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z
zaokrožitvijo zemljišč.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
Krijejo se stroški, pravnih in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov;
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Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU,
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
16. člen
Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
(14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih
kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo
možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti.
Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje
podjetniških iniciativ.
Cilji ukrepa:
– doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske
proizvode,
– utrjevanje tržnega položaja kmetov,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme
kakovosti.
Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov.
Upravičenci:
– izvajalci dejavnosti naštetimi pod upravičenimi stroški.
Splošni pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge
kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih
skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov
skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve.
– izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije,
ki so registrirane za to dejavnost.
– občina z izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih
dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih
proizvodov:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda,
vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda
skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti;
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem.
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
17. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
(15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
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Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost
preživetja,
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med
boleznijo in dopustom.
Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci,
Mestna občina Slovenj Gradec z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo
le-teh ter način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela
oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge
kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali
organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov
in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za
kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo
programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje
strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški
podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne
in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje
stroškov vzpostavitve internetne strani).
5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med
boleznijo in dopustom:
– stroški dela najete delovne sile,
– stroški strojnih storitev.
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne
svetovalne službe.

Uradni list Republike Slovenije
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne
sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
18. člen
Kumulacija
(19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 11 do 17
tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo
ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo
po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic,
vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe
(ES)št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z
nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z
Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne
sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni
projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO »de minimis«
(2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
19. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe
dopolnilne dejavnosti
Cilji ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi
1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov,
rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč,
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov),
(2) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
(3) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
(4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost
– ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije,
prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti,
prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice,
vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike),
(5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo,
skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno
kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic),
(6) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov
na kmetiji,

Št.

72 / 10. 8. 2007 /

Stran

10409

(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
(9) zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
(10) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme
in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v
kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– upravičenci morajo po kočani investiciji izpolnjevati vse
pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
– do 50% upravičenih stroškov.
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
20. člen
Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme
iz odročnih krajev
(Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Zaradi neekonomskih prevozov v odročnih, razpršenih območjih občine pokrivati dodatne stroške transporta in opreme.
Cilji ukrepa:
– ohraniti gospodarsko dejavnost in transportne mreže na
odročnih območjih.
Predmet podpore:
Pokrivanje dodatnih stroškov prevoza (transporta in opreme).
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Upravičenci:
– Zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– Subjekti, ki so registrirani in opravljajo gospodarsko
dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti transporta;
– predložiti seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo
razdalj in številom prevozov letno;
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški
– stroški transporta na odročnih območjih.
Podpore se ne dodelijo za:
– financiranje prevoza na rednih, lažje dostopnih progah.
Finančne določbe
– bruto intenzivnost pomoči
– do 100% upravičenih stroškov za prevoz (transport
in opremo).
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
21. člen
Kumulacija
(2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 100.000 € v sektorju transporta
oziroma 200.000 € bruto za področje predelave in trženja v
katerem koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe
komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis).
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dajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico
do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji
dve leti.
V. KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti delovni dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 330-1/2007
Slovenj Gradec, dne 3. julija 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

SVETI TOMAŽ
3959.

Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sveti
Tomaž

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB) in na podlagi 23. člena Statuta
Občine Sveti Tomaž (Ur. Vestnik Občine Ormož, št. 7/07) je
Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 6. redni seji dne 15. 6.
2007 sprejel

ODLOK
o istovetnostnih simbolih Občine Sveti Tomaž

III. OSTALI UKREPI OBČINE
22. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader)
(63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)

1. člen
Občina Sveti Tomaž ima svoj grb, zastavo, potrditvene
prvine (štampiljke, žig in pečat) ter občinski praznik.
Istovetnostni simboli občine predstavljajo in označujejo
pripadnost Občini Sveti Tomaž.
Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega odloka,
njihova uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu
Občine Sveti Tomaž.

Namen ukrepa:
Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k razvoju
delovnih mest in kakovosti življenja na podeželja.
Cilji:
Izvajanje projektov po načelih Leader.
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne
akcijske skupine.
Upravičenci:
– lokalna akcijska skupina.
Pogoji upravičenosti:
– predložen letni program upravljanja in izvajanja lokalne
razvojne strategije.
Finančne določbe:
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne
akcijske skupine.
– do 50% opravičljivih stroškov za izvajanje projektov.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
23. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija,
ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po
tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripa-

2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilografski
register) pod nadzorom Arhiva Slovenije,
– v registru »Heraldika« d.o.o., ki je skupen za HV društvo
»Herold«, ki sta simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Sveti Tomaž.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model
ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjemno pa
so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi posegi v
njihovo vsebino in videz po ustanovi (Heraldika d.o.o.) oziroma
osebi, ki je simbole ustvarila.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega
odloka je odgovoren direktor občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja
odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb, ter
opravlja druga strokovno administrativna opravila.
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5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti
priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in
naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, pero
risba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje,
fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora
prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost
prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega
člena predložiti pri občinski upravi Občine Sveti Tomaž v dveh
izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo istovetnostne simbole
občine ali dele le-teh, mora prosilec predložiti vodstvu občine
na vpogled še pred distribucijo.

9. člen
Grb občine se uporablja:
V potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine Sveti Tomaž.
V prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih
izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine
Sveti Tomaž oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene
osebe.
Z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih, grb z grbovnim okrasjem se lahko uporablja
na vseh uradnih priznanjih občine, kot so to plakete, tabelna
priznanja, figuralne plastike (kipci) itd.
V drugih primerih pod pogoji tega odloka.

6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen
namen ter na določen rok do katerega je uporaba dovoljena.
Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi,
da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali, če s
svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan občine.

10. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih
in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na
katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v
skladu s pravili in običaji takih shodov.

7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge
pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo
sedež v Občini Sveti Tomaž, lahko zaprosijo, da se jim dovoli
uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove
dejavnosti in to:
1. v njihovi firmi oziroma podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije
na raznovrstnih osnovah, samostojni bedžih, našitkih na oblačilih ...),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v
sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem veku, ter o pogojih uporabe
simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča direktor občinske
uprave.
Uporaba simbola (grba) Občine Sveti Tomaž v njegovi
celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo
javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti
občine.
II. GRB
8. člen
Opis grba – splošno: grb Občine Sveti Tomaž je upodobljen na modrem ščitu poznogotskega stila, v katerem je zlatookvirjeno odprto; v odprtini okna je na srebrnem ozadju zelen
polkrožen hrib, v njem pa zlata in razprta kostanjeva ježica z
dvema zlatima listoma spodaj, v kateri so vidni trije rdeči plodovi; pod oknom lebdita v horizontali dve odprti srebrni knjigi.
Blazon: Grb Občine Sveti Tomaž je upodobljen na modrem ščitu poznogotskega stila sanitske oblike.
V ščitu je navznoter odprto zlatookverjino okno, v katerega srebrni odprtini je videti polkrožno kopasti zeleni hrib; v hribu
je pokončno postavljena razprta zlata kostanjeva ježica (castanea sativa), ki jo spodaj spremljata dva zlata kostanjeva lista;
v ježici so vidni trije rdeči kostanjevi plodovi; na modrini pod
oknom lebdita v horizontalo položeni dve srebrni odprti knjigi,
postavljeni v vertikalo druga nad drugo; zlati trak, ki ga nosi ščit
na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v povečani
miniaturi pečatne grafike, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj
z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del mape »dos« z občinsko istovetnostno simboliko, ki je priloga tega odloka.

11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na
desni strani grba druge slovenske občine ali grba tuje države
oziroma občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku
predstavnikov zgoraj imenovanih institucij.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je
praviloma:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi
strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se
uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS,
št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti
prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda
Občine Sveti Tomaž.
III. ZASTAVA
13. člen
Opis zastave, splošno: Zastava Občine Sveti Tomaž je
modra z belo sredinsko, v sredini zastavine rute prekinjeno
progo, kjer stoji atribut iz občinskega grba: dve beli, v vertikalni
niz postavljeni odprti knjigi.
Opis: modro-bela zastava Občine Sveti Tomaž je pravokotne oblike, razmerje njene višine »v« proti njeni dolžini »l« je
ena proti dve celi in pet desetin, oziroma (1 : 2,5).
Kroj zastavine tvorijo trije namišljeni deli zastavine rute,
od katerih sta prvi in tretji (končni) del tretjinsko deljena na modro-belo-modro vodoravno progo in torej enaka; modre proge
prvega in končnega dela se zlivajo v sredinski, barvno enaki
modri kvadrat rute, da tako tvorijo celoto zastave; med zgornjo
in spodnjo modro progo prvega in tretjega dela rute leži po en
vložek bele proge; v njunem presledku v sredinskem kvadratu
rute stoji atribut iz občinskega grba; dve normalno postavljeni
odprti knjigi, lebdeči v vertikalnem nizu.
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Skupna višina atributa, ki ga sestavlja niz dveh odprtih
knjig, mora presegati sedemdeset odstotkov (70%) višine zastavine rute in ne sme presegati osemdedeset odstotkov (80%)
iste višine.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv
so sestavni del mape dos z občinsko simboliko, ki je priloga
tega odloka.
14. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, na kateri je na vodoravno izobešeni (položeni) zastavini ruti atribut predstavljen
tako, da lebdita odprti knjigi v vertikalnem nizu, druga nad
drugo.
Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog
oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar
kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti manjši od 45
kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta
ali pripeta poševno, prostorski kot med njenim spodnjim robom in
ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na
vertikalno izvešeni zastavini ruti, atribut predstavljen tako, da
lebdita v vertikalni niz postavljeni odprti knjigi na modrini prekinitve bele, vertikalne proge.
Atribut na vertikalni zastavini ruti ima identični položaj kot
ga ima na horizontalni zastavini ruti.
15. člen
Uporaba zastave: zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena, komemoracijah …
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih
organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugi točki tega člena se zastava
izvesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je
prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesi
tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni
za občino ali kadar predstavniki občine sprejemajo in gostijo
uradne obiske.
Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih
zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru
žalovanja pa se zastava izvesi in nato spusti na pol droga.
Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih skupaj
z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24 ur za
tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izvešene.
Zastava Občine Sveti Tomaž je stalno izvešena na občinskem poslopju.
16. člen
Način uporabe zastave Občine Sveti Tomaž v različnih
priložnostih in primerih, je analogen načinu izpostavljanja grba
občine, obravnavanega v 11. členu tega odloka.
Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami
(lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Sveti Tomaž (oziroma vrh droga z
zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na
območju Občine Sv. Tomaž.
Ko se zastava izveša skupaj z zastavo Slovenije, veljajo
za način izvešanja določbe zakona.
17. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je
v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Sveti
Tomaž.
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IV. POTRDITVENE PRVINE (ŽIGI)
18. člen
Občinske štampiljke so izdelane po ustreznem državnem
predpisu: so okrogle oblike z dvojno zunanjo obrobo premera
35 mm, v okviru katerih je v zgornjem polkrogu v pisavi »times«
izpisano ime »OBČINA SVETI TOMAŽ«, v spodnjem polkrogu
pa geslo štampiljke v enaki oziroma manjši velikosti od imena
v isti štampiljki. Med obema napisoma stoji ločilno znamenje
– vinjeta tipografskega cveta. V sredini štampiljke je upodobljen
grb Občine Sveti Tomaž.
19. člen
Od potrditvenih prvin ima Občina Sveti Tomaž »velike«
štampiljke z naslednjimi gesli:
– Občina Sveti Tomaž,
(premer 35 mm)
-””– Občina Sveti Tomaž uprava
-””– Občina Sveti Tomaž župan
-””– Občina Sveti Tomaž občinski svet,
– Občina Sveti Tomaž občinska volilna komisija,
-””– Občina Sveti Tomaž nadzorni odbor,
-””(premer 25 mm)
– Občina Sveti Tomaž župan
(premer 20 mm)
– Občina Sveti Tomaž
– Občina Sveti Tomaž
(identifikacijska)
(pravokotna 22 x 68 mm)
– Občina Sveti Tomaž
(informativna)
(pravokotna 20 x 65 mm).
20. člen
Uporabo in hrambo občinskih štampiljk določi župan s
posebnim aktom.
V. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
21. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje direktor občinske
uprave občine in inšpekcijske službe.
VI. OBČINSKA PRIZNANJA
22. člen
Občina Sveti Tomaž podeljuje naslednje priznanje:
1. – »Častni občan«, ima pomen priznanja za življenjsko
delo posameznika.
2. – »Zahvalna listina«, ima pomen zahvale in priznanja
za dolgoletno uspešno delo oziroma enkratno delo posebnega
značaja, na različnih področjih.
3. – »Priznanje Občine Sveti Tomaž«, ima pomen priznanja za dosežke v zadnjem letu dni.
4. – »Zlata plaketa Občine Sveti Tomaž«, ima pomen
priznanja za pomembne enkratne dosežke v zadnjem letu dni,
na različnih področjih ustvarjalnosti.
5. – »Priznanje župana Občine Sveti Tomaž«, ima pomen
osebnega priznanja za dosežke na kulturno-prosvetnem, gospodarskem, zdravstvenem in drugih področjih ustvarjalnosti v
obdobju zadnjega leta.
23. člen
Kandidate za 1., 2., 3. in 4. stopnjo priznanja lahko predlagajo občani posamezniki ali pa tudi skupine občanov. Kandidate za 5. stopnjo priznanja lahko izbere župan po lastni presoji.
24. člen
O podelitvi priznanj 1., 2., 3. in 4. stopnje odloča Občinski
svet, na predlog komisije za priznanja in nagrade. Praviloma
se priznanja podeljujejo ob občinskem prazniku oziroma drugih
svečanostih ali jubilejih posameznih društev ali organizacij.
Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco-register (»rdeči
register«), ki vsebuje naslednje podatke:
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– zaporedno številko vpisa,
– vrsta priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o prejemniku,
– podatke o sklepu občinskega sveta,
– kratek povzetek sklepa o podelitvi priznanja,
– kraj in datum vročitve priznanja.
25. člen
Najvišje častno priznanje Občine Sveti Tomaž je »častni
občan«. Listina je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko
delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na znanstvenem,
ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem,
športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem
drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem
tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Sveti
Tomaž, da ima to trajni pomen. Priznanje »častni občan« se
lahko podeli tudi drugemu občanu ali tujcu, vendar največ po
en primer na leto.
Imenovano priznanje obsega umetniško izdelano listino
v velikosti F = (najmanj) A3, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno. Krasi pa jo grb občine, lahko tudi
zastava občine ter štampiljka, oziroma pečat občine. Priznanje
»častni občan« naj bo namenu primerno uokvirjeno.
26. člen
Drugo najvišje občinsko priznanje je »zahvalna listina«, ki
se podeljuje kot znak priznanja in zahvale za dolgoletno uspešno delo ali pa tudi enkratno uspešno delo posebnega značaja
na različnih področjih na območju Občine Sveti Tomaž. Tudi
ta, kakor vse druge listine vsebujejo občinsko simboliko (grb,
zastavo, štampiljko).
27. člen
Tretje najvišje občinsko priznanje je »priznanje Občine
Sveti Tomaž«. Ta listina se podeljuje tistim posameznikom
ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na
družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem
in drugih področjih ustvarjalnosti dela v obdobju zadnjega leta.
Priznanje naj ima značaj vzpodbude občanom ali tudi tujcem za
takšno nadaljnje tvorno delo, ki ima poseben pomen za razvoj
in napredek Občine Sveti Tomaž.
Ta priznanja vsebujejo utemeljitev sklepa s katerim je
priznanje podeljeno. Listino krasi občinski grb, zastavo, štampiljko ali pa pečatom, izdelano so umetniško na F = A4 in so
namenu primerno uokvirjena. Podeljujejo se vsako leto, vendar
v največ 2 primerih.
28. člen
»Zlata plaketa Občine Sveti Tomaž« ima pomen priznanja
za enkratne pomembne dosežke na že v zgoraj imenovanih
področjih. Zlata plaketa je pozlačena barvna kovinska plošča z
natisnjenim ali vgraviranim besedilom utemeljitve s katero je bila
podeljena ter z Občinskim grbom na njeni sredini. Nje velikost je
25 x 25 cm, preda se jo položeno v posebni šatulji, spremlja jo
odločba o priznanju (v posebni ali priložnostni mapi). Zlato plaketo
lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov ali pravne osebe,
podeli se lahko vsako leto, izjemoma največ v treh primerih.
29. člen
»Priznanje županje – župana Občine Sveti Tomaž« ima
pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v
občini. Podeljuje se posameznikom, mlajšim občanom, v posebnih primerih tudi ostalim, bodisi na letnem prazniku, bodisi
priložnostno.
Priznanje obsega pozlačeno priponko z občinskim grbom,
podobno priponkam občinskih svetnikov, le z drugačno osnovo
in drugačnim napisom. Izroča se ga v za to primerni šatulji,
spremlja ga listina z zapisom o priznanju – pohvali župana.
Kot dodatek k temu priznanju se lahko izroči še knjižno darilo
s posvetilom župana prejemniku. Priznanje se lahko podeljuje
vsako leto, vendar le izjemoma v največ treh primerih.
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Vsa priznanja se izročajo skupaj s spremno mapo
(F = A 4), ki vsebuje barvno pomanjšavo listine ter odločbo o
priznanju za kandidata.
VII. PRIPONKE (»BEDŽI«) OBČINSKIH SVETNIKOV
IN USLUŽBENCEV TER ŽUPANSKA VERIGA
30. člen
Ob privzemu občinskih istovetnostnih simbolov, prejmejo
svetnice oziroma svetniki posebne priponke z občinskim grbom in
napisom funkcije na prvi strani ter z vgraviranim imenom nosilca
priponke ter letnicami mandata na zadnji strani. Priponke so pozlačene, njihova velikost (višina) pa je od največje (županove), visoke 72 mm, do najmanjše (občinski uslužbenc) visoke 62 mm.
31. člen
Vse priponke: županova, svetniške ter uslužbenske (razen priponka občinskega inšpektorja), postanejo ob privzemu
trajna last prejemnika oziroma nosilca priponke.
32. člen
Občinski svet odloča o uvedbi županske verige, kot simbola županske časti. Predmetno je županska veriga bolj ali
manj dragocena, iz srebrne ali zlate kovine umetelno skovana
in pletena okrasna veriga, ki je položena županji oziroma županu preko ramen tako, da je speta na hrbtni strani, na prsih
pa jo spenja kolajna z napisom »župan« in imenom občine ter
z občinskim grbom v barvah.
Pojmovno je županska veriga:
– simbol zaupanja občanov v izvoljeno osebo županje
oziroma župana;
– simbol zaupanja občinstva v vodstvo občine, ki jo županja – župan zastopa in predstavlja;
– simbol županove odgovornosti svojemu občinstvu;
– simbol županove odgovornosti višjim državnoupravnim
strukturam;
– simbol županske časti.
33. člen
V naši državni ureditvi podeljuje svojemu županu ta simbol časti – občinstvo, sama izročitev pa je zadeva protokola.
Županska veriga je prehodnega značaja in ob primopredaji županske funkcije protokolarni predmet.
34. člen
Uporaba: županova dolžnost je, da odet z župansko verigo nastopa na vseh svečanostih občinskega, medobčinskega,
regijskega, državnega in meddržavnega pomena, posebno
kadar gre za nastope, kjer je župan dolžan predstavljati svojo
skupnost in zastaviti svoja stališča.
V občinskem merilu so to naslednje priložnosti: slavnostne občinske seje, posvetne in cerkvene svečanosti, proslave
kot npr. napovedi, začetki in končanja javnih del ne glede na
številčno prisotnost funkcionarjev ter občinstva.
V medobčinskem, regijskem in državnem merilu je župan
dolžan s simbolom svoje časti ovrednotiti predvsem svečani
čas nekega dejanja. Ko vrhunec svečanosti preide v družabni
del prireditve, lahko župan svoj simbol – verigo odloži v etui
in odda v hrambo, obvezno pa obdrži svoj drugi redni znak
župana, župansko priponko.
Tako kot župan naj tudi občinski svetniki in uslužbenci
občine, zaradi gostov in občinstva, svoje priponke nosijo častno
ves čas svoje prisotnosti na prireditvah.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
Z denarno kaznijo 400 € se kaznuje za prekršek pravna
oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako,
da kvari ugled Občine Sveti Tomaž,
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2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti
neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 200 € se kaznuje odgovorna oseba, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 200 € se kaznuje fizična oseba, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
36. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo
dosedanje različne upodobitve simbola Občine Sveti Tomaž,
morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi
določilom tega odloka.
37. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 033-0006/2007
Sveti Tomaž, dne 15. junija 2007
Župan
Občine Sveti Tomaž
Mirko Cvetko l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA
3960.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe
sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina

Na podlagi 29. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 ter Uradni list RS, št. 30/98 – v nadaljevanju: »ZGJS«), 30. člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 27/07 z dne 26. 3. 2007 uradno prečiščeno besedilo,
– v nadaljevanju: »Energetski zakon«) ter 14. člena Statuta
Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in
132/06) je občinski svet na 8. seji 19. julija 2007 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt za koncesijo lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
(definicije)
Izrazi v tem odloku imajo enak pomen kot so definirani v
predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost, okolje ter varovanje
okolja.
Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednje
definicije:
– Agencija za energijo: Javna Agencija Republike Slovenije za energijo;
– izvajalec: sistemski operater distribucijskega omrežja
zemeljskega plina;

Uradni list Republike Slovenije
– sistemski operater: je izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja na podlagi koncesije;
– uporabnik: pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema ali v distribucijsko omrežje oddaja zemeljski
plin;
– koncesionar: izvajalec javne službe dejavnosti sistemskega operaterja, ki ima s koncedentom sklenjeno koncesijsko
pogodbo;
– koncedent: Občina Šempeter - Vrtojba.
II. KONCESIJA ZA DEJAVNOST SISTEMSKEGA
OPERATERJA
3. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesionar mora imeti v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije in tudi v času postopka podelitve koncesije ter
trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka, mora koncesionar
izpolnjevati tudi eno od naslednjih zahtev:
– biti mora lastnik distribucijskega omrežja zemeljskega
plina;
– imeti mora z lastnikom distribucijskega omrežja sklenjeno pogodbo po četrtem odstavku 31.b člena Energetskega
zakona ali mora izkazati za verjetno, da bo tako pogodbo z
lastnikom omrežja sklenil po podelitvi koncesije;
– izkazati mora za verjetno, da bo distribucijsko omrežje
na območju koncesije zgradil.
Koncesijo lahko pridobi samo pravna oseba, ki ne opravlja druge dejavnosti razen dejavnosti sistemskega operaterja,
razen v primeru, da ima izvajalec gospodarske javne službe
sistemskega operaterja manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.
4. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesijsko razmerje za dejavnost sistemskega operaterja nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
Trajanje koncesijskega razmerja za dejavnost sistemskega operaterja je največ 35 let od sklenitve koncesijske
pogodbe.
5. člen
(javna pooblastila koncesionarja)
Koncesionar ima naslednja javna pooblastila:
– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s
predpisi o urejanju prostora;
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– izdaja sistemska obratovalna navodila;
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja;
– daje soglasje k projektnim rešitvam skladno s predpisi
o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na
omrežje, s katerim upravlja izvajalec.
Poleg javnih pooblastil iz prvega odstavka tega člena ima
koncesionar tudi druga javna pooblastila, ki jih določa oziroma
v času trajanja koncesije določi zakon ali podzakonski akti in
drugi predpisi.
6. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti
koncesije za dejavnost sistemskega operaterja, ali kateregakoli
dela te koncesije, na drugo osebo.
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7. člen
(razvoj infrastrukture)
Kolikor je koncesionar dolžan graditi novo infrastrukturo
ali povečati kapaciteto obstoječe infrastrukture izven območij
določenih v Pogodbi o koncesiji, če tako zahtevajo spremembe
zakonov in drugih predpisov Evropske skupnosti ali Republike
Slovenije po sklenitvi koncesijske pogodbe, mu je občina dolžna nuditi potrebna sredstva, razen če se občina in koncesionar ne sporazumeta drugače.
8. člen
(zavarovanje)
Koncedent mora v koncesijski pogodbi zagotoviti, da se
v njej koncesionar zaveže kot dober gospodarstvenik skleniti
z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture in rizikov, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti
sistemskega operaterja, ki je predmet te koncesije.
9. člen
(gradnja, upravljanje in vzdrževanje
distribucijskega omrežja)
Sistemski operater je dolžan graditi, upravljati in vzdrževati distribucijsko omrežje s katerim izvaja javno službo
tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost,
obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z obveznostmi določenimi v koncesijski pogodbi ter pod pogojem,
da mu višina omrežnine in pa stroški morebitne koncesijske
dajatve to omogočajo v takšni meri, da se mu bistveno ne poslabša konkurenčni položaj v primerjavi z ostalimi primerljivimi
sistemskimi operaterji.
10. člen
(predmet koncesije in način izvajanja koncesije)
Javna služba, ki je predmet koncesije, obsega dejavnosti
in naloge, ki so določene v Energetskem zakonu, odloku občine ali v vsakokratnem predpisu, ki na podlagi zakona določa
vsebino javnih služb, ki je predmet te koncesije.
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo, ki je predmet
koncesije, na način, kot je določen v Energetskem zakonu,
drugih zakonih ter predpisih, ki urejajo način izvajanja posamezne javne službe, ki je predmet koncesije po tem odloku,
sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih za dobavo
in odjem, in drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po
javnem pooblastilu.
11. člen
(območje izvajanja koncesije)
S podelitvijo koncesije koncesionar pridobi izključne pravice opravljanja gospodarske javne službe na območju Občine
Šempeter - Vrtojba, ki je opredeljena v Pogodbi o koncesiji.
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– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti
predložena za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika,
– merilih, ki bodo vplivala na izbiro koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijave,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru
koncesionarja,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij
med razpisom.
14. člen
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do poteka razpisnega roka, ki ne more biti
krajši od 15 dni.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisanega roka
ni predložena nobena veljavna ponudba. Prijava na razpis je
neveljavna, če ne izpolnjuje vseh z razpisom predpisanih pogojev in sestavin, ali če ni prispela v razpisanem roku.
V primeru, da je na javni razpis prispela le ena veljavna
ponudba, sme koncendent skleniti pogodbo z edinim ponudnikom.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
15. člen
V postopku izbire najugodnejšega ponudnika se upoštevajo predvsem naslednja merila:
– strokovna, finančna in organizacijska usposobljenost
ponudnika,
– program izvajanja koncesije (predlog določitve območij
opremljanja s plinovodnim omrežjem),
– reference ponudnika,
– višina koncesijske dajatve,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– druga merila.
16. člen
Po pregledu in ocenjevanju ponudb pripravi predlog za
izbiro najugodnejšega ponudnika strokovna komisija iz tretjega
odstavka 16. člena tega odloka.
O izbiri koncesionarja odloči občinski svet, upravno odločbo pa izda pristojni upravni organ občinske uprave.
17. člen
(viri financiranja koncesije)
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo sistemskega operaterja, se financirajo iz omrežnine, ki jo plačujejo
uporabniki omrežja sistemskega operaterja.
Sistemski operater pridobiva dohodke tudi od priključkov
na omrežje in ostalih prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti sistemskega operaterja.

12. člen

18. člen

(postopek javnega razpisa in način
podelitve koncesije)

(obveščanje koncedenta in Agencije za energijo)

Koncesionarja za izvajanje koncesije koncendent izbere
na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis za podelitev koncesije in sklep o izbiri koncesionarja se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi strokovna
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
13. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,

Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar
po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom Republike Slovenije in Agenciji za energijo, mora pisno poročati
koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi
lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne službe, kot so
primeroma:
– odločitve Agencije za energijo o sporih v zvezi z dostopom do distribucijskega omrežja;
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori
koncesionarja v zvezi s koncesijo;
– stavke in drugi podobni dogodki, tudi če ne predstavljajo
višje sile;
– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.
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19. člen

24. člen

(varstvo zaupnosti podatkov
in dokumentov)

(odvzem koncesije)

Koncesionar in koncedent sta dolžna varovati zaupnost
poslovno občutljivih dokumentov in podatkov, ki lahko povzročijo škodo koncesionarju ali drugim izvajalcem energetskih
dejavnosti in lahko vplivajo na konkurenčnost trga zemeljskega
plina v Republiki Sloveniji, tudi če niso določeni kot tajni podatki
ali poslovna tajnost.
20. člen
(nadzor)
Poleg inšpekcijskega in drugega s predpisi določenega
nadzora, ima koncedent tudi pravico neposredno pri koncesionarju nadzirati izvajanje gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije in drugih obveznosti koncesionarja, določenih s
koncesijsko pogodbo.
Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
21. člen
(spremenjene okoliščine in višja sila)
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijske dejavnosti tudi ob spremenjenih okoliščinah
ter v primeru višje sile.
Za višjo silo se poleg okoliščin višje sile obligacijskega
prava štejejo tudi spremembe pogojev izvajanja koncesijskih
dejavnosti, ki nastanejo na podlagi spremembe zakonov in
drugih predpisov Evropske Skupnosti ali Republike Slovenije.
V primeru iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena ima
koncesionar pravico zahtevati od občine povračilo stroškov,
ki so nastali koncesionarju zaradi višje sile in/ali spremenjenih
okoliščin.
22. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– zaradi stečaja koncesionarja;
– zaradi prenehanja koncesionarja;
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati
gospodarsko javno službo, ki je predmet te koncesije, do dneva, ko opravljanje te javne službe prevzame drug izvajalec, če
zakon ne določa drugače, vendar najdlje 1 leto. V tem primeru
ima koncesionar pravico zahtevati od občine povračilo stroškov, ki so mu nastali, če jih ne more pokriti iz omrežnine.
23. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa za katerega je bila sklenjena, lahko pa
se po njenem izteku podaljša;
– z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe in
– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
Če koncesijska pogodba določa, da pogodba lahko
preneha tudi v primeru nekrivde koncesionarja (na primer:
predčasen odkup s strani koncedenta; javni interes, da se
dejavnost preneha izvajati kot koncesija in podobno), mora
koncedent poleg nastale škode koncesionarju izplačati protivrednost vloženih, še neamortiziranih sredstev in izgubljeni
dobiček.
Za prenehanje koncesijske pogodbe se uporabljajo splošna pravila pogodbenega prava.

Občina z odločbo v upravnem postopku lahko odvzame
koncesijo, če:
– koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge
predpise, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe, ki je
predmet koncesije, pa to bistveno moti ali onemogoča izvajanje
te javne službe;
– če koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih organov, občine ali Agencije za energijo v
zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina iz Energetskega
zakona in odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina;
– koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, določenih v
3. členu tega koncesijskega akta, pa to bistveno moti ali onemogoča izvajanje javne službe, ki je predmet te koncesije.
25. člen
(odkup objektov in naprav infrastrukture)
S koncesijsko pogodbo se uredi morebitna obveznost ali
pravica koncedenta do odkupa dela ali celotne infrastrukture
gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije in je v lasti
koncesionarja, po prenehanju koncesijskega razmerja.
Vrednost odkupa objektov in naprav koncesije predstavlja
tržna vrednost teh objektov in naprav na dan odkupa, ki jo
oceni sodno zapriseženi cenilec nepremičnin, kolikor ni način
odkupa oziroma prodaje ter vrednost infrastrukture urejena v
koncesijski pogodbi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(licenca koncesionarja)
Do pridobitve licence v skladu z Uredbo o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje dejavnosti
(Uradni list RS, št. 21/01 ter Uradni list RS, št. 66/05) se šteje,
da izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka 3. člena tega koncesijskega akta pravna oseba, ki ima veljavno licenco za dejavnost
»distribucije in dobava zemeljskega in drugega energetskega
plina in upravljanje distribucijskega omrežja«.
27. člen
(koncesijska pogodba)
Občina v roku dveh mesecev po objavi tega odloka sklene
s koncesionarjem aneks h koncesijski pogodbi.
28. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati
Odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske
javne službe s podelitvijo koncesije za oskrbo naselij z zemeljskim plinom (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in
Tolmin, št. 8/93).
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-9/2007-9
Šempeter pri Gorici, dne 19. julija 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.
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VOJNIK
3961.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
javni snagi in videzu naselij v Občini Vojnik

Na podlagi 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05), 3., 25. in 105. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07) ter v skladu z 20. členom Statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski
svet Občine Vojnik na 7. seji dne 20. 6. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o javni snagi
in videzu naselij v Občini Vojnik
1. člen
V 11. členu Odloka o javni snagi in videzu naselij v Občini
Vojnik (Uradni list RS, št. 2/02 in 18/05) se črta drugi odstavek
in nadomesti z naslednjim besedilom: »Območje iz prvega
odstavka tega člena, na katerih ni dovoljeno rediti živine določi
odbor za urejanje prostora in komunalo Občine Vojnik«.
2. člen
V 24. členu odloka, se doda besedilo »Površine iz 3. člena tega odloka morajo biti košene minimalno 2-krat letno in
je na njih prepovedano odlaganje kakršnih koli odpadkov ter
drugih materialov in predmetov.«
3. člen
V 36. členu odloka se v prvem odstavku nadomesti besedilo »z globo 300.000 SIT« z besedilom »z globo 1.250 EUR«.
V enajsti točki tega člena se črta besedilo »če ne vzdržuje
redno okolice zgradbe, dvorišča, žive meje, ki mejijo na javno
prometne in druge površine« in se nadomesti z besedilom »če
ravna v nasprotju z določili 24. člena«.
V trinajsti točki 36. člena se doda besedilo »če ne spoštuje določil 29. člena«
V zadnjem odstavku tega člena se nadomesti besedilo
»globo 30.000 SIT« z besedilom »z globo 250 EUR«.
4. člen
V 37. členu odloka se v prvem odstavku besedilo »z globo
10.000 SIT« nadomesti z besedilom »z globo 100 EUR«.
5. člen
V 38. členu odloka se besedilo » z globo 30.000 SIT«
nadomesti z besedilom » z globo 250 EUR«.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št.

3962.

Pravilnik o načinu zaračunavanja izdaje
projektnih pogojev v javnem podjetju Vodovod
– kanalizacija, d.o.o.

Na osnovi 7. člena Odloka o ustanovitvi javnih podjetij
(Uradni list RS, št. 49/95) v zvezi s 24. členom Odloka o
spremembah v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija d.o.o.
(Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski svet Občine Vojnik na
8. seji dne 1. 8. 2007 sprejel
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PRAVILNIK
o načinu zaračunavanja izdaje projektnih
pogojev v javnem podjetju Vodovod –
kanalizacija, d.o.o.
1. člen
S tem pravilnikom se natančneje uredi način zaračunavanja projektnih pogojev, ki jih javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o. izdaja na osnovi javnega pooblastila, ki mu ga je
podelil pristojni organ Občine Vojnik dne 18. 3. 2003.
2. člen
Normativi zaračunavanja stroškov izdaje projektnih pogojev:
– Izdaja projektnih pogojev na področju, kjer ni naprav v
našem upravljanju ali objekt ni priključen na vodovodno omrežje v našem upravljanju:
1 ura srednja strokovna izobrazba (SS),
1 ura višja strokovna izobrazba (VŠ).
– Izdaja projektnih pogojev za enostanovanjsko hišo:
2 uri srednja strokovna izobrazba (SS),
3 ure višja strokovna izobrazba (VŠ).
– Izdaja projektnih pogojev za večstanovanjsko hišo ali
poslovni objekt:
3 ure srednja strokovna izobrazba (SS),
3 ure višja strokovna izobrazba (VŠ).
– Izdaja projektnih pogojev za infrastrukturni objekt dolžine do 1.000 m:
4 ure srednja strokovna izobrazba (SS),
2 ure višja strokovna izobrazba (VŠ).
– Izdaja projektnih pogojev za daljše infrastrukturne objekte in izdaja smernic za prostorske akte ter drugo:
Po dejanski porabi časa.
3. člen
S tem pravilnikom se določi, da se za zaračunavanje ur
določenih v 2. členu tega pravilnika, uporablja »cenik ur komunalnih storitev«, ki ga potrjuje pristojni organ.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati vsi
akti, ki so na območju Občine Vojnik urejali način zaračunavanja stroškov pri izdaji projektnih pogojev.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0044-2007-2
Vojnik, dne 1. avgusta 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

Št. 03200-0039-2007-4
Vojnik, dne 20. junija 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.
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ZAGORJE OB SAVI
3963.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o vračanju vlaganj upravičencev v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – uradno prečiščeno besedilo
(ZVVJTO–UPB 3) (Uradni list RS, št. 110/06), 16. člena Statuta
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB in
31/07), 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje
ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003 – UPB in Uradni
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ZREČE

list RS, št. 62/04 in 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob
Savi na 4. korespondenčni seji, ki je bila sklicana dne 20. 7.
2007, sprejel

O DL O K
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o vračanju vlaganj upravičencev
v javno telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Odloku o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 21/2002) se spremeni 5. člen tako,
da se glasi:
»Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu, se
ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb ob upoštevanju določb 4. člena zakona.
Sorazmerni deleži se ugotavljajo v razmerju med dejanskim vložkom upravičenca in vsoto vseh plačil, iz katerega se
izračuna odstotek vlaganj posameznega upravičenca. Višina
vračila upravičencu se določi v višini izračunanega odstotka
vlaganja od višine vseh sredstev, ki jih v ta namen prejme Občina Zagorje ob Savi s strani Slovenske odškodninske družbe,
d.d.
Višino sorazmernega deleža določi v skladu z zakonom
in tem odlokom občinska uprava.«
2. člen
Spremeni se 6. člen tako, da se glasi:
»Dejanski končni upravičenci iz 4. člena tega odloka
uveljavljajo vračilo sorazmernega deleža vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na podlagi zahtevka oziroma vloge za
vračilo. Posebni obrazec vloge za vračilo je dosegljiv na sedežih posameznih krajevnih skupnosti in sedežu Občine Zagorje
ob Savi oziroma na spletni strani Občine Zagorje ob Savi.
Občinska uprava po prejemu posameznih vlog pripravi
predloge pogodb o vračilu sorazmernega deleža vračanja v javno telekomunikacijsko omrežje. Podpisana pogodba je izvršilni
naslov za plačilo sorazmernega deleža.
Če je vlagatelj zahtevka pravni naslednik oseb iz 4. člena
tega odloka, mora občinski upravi predložiti dokaz o pravnem
nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa
dvoje ali več oseb, morajo občinski upravi predložiti skupno
pooblastilo, s katerim pooblaščajo enega od njih, da jih bo v
postopku zastopal kot njihov skupni predstavnik. Porazdelitev
sredstev med dediči ni več stvar občine.«

3964.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 51/06 – UPB 1) in 16. člena Statuta Občine Zreče je Občinski svet Občine Zreče na 6. redni seji dne 2. 7. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste
pomoči za mala in srednje velika ter mikro podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004, v skladu z:
– Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za
majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo
kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001
(Uradni list L 358, 16. 12. 2006, str. 3–22), v nadaljevanju:
Uredba za skupinske izjeme.
– Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de
minimis« za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na
kmetijah (Uradni list L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10), v nadaljevanju: de minimis.
– Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra
2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (Uradni list EU 277/1, 21. 10.
2005).
Tako se s tem pravilnikom določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodeljevanja sredstev, namenjenih za finančne podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Zreče.
2. člen
(oblika pomoči in način zagotavljanja sredstev)
Finančna sredstva za podporo ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v
določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Zreče se zagotavljajo z Odlokom o proračunu Občine
Zreče za tekoče leto.

3. člen
Doda se nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Občina Zagorje ob Savi vrača deleže dejanskim upravičencem še dve leti po prejemu sredstev na svoj račun.
Po preteku dveh let od prejema sredstev se neizplačana
sredstva prenesejo med prihodke proračuna, osebe iz seznama iz 4. člena odloka pa po tem datumu izgubijo pravico do
prejema teh sredstev.«
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
prične veljati z dnem objave.
Št. 012-10/2002
Zagorje ob Savi, dne 20. julija 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v
Občini Zreče

3. člen
(izrazi)
razi:

Za namene tega pravilnika se uporabljajo naslednji iz-

1. „pomoč“ pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87(1) Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje
velika podjetja;
2. „kmetijski proizvod“ pomeni:
(a) proizvode, navedene v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi
Sveta (ES) št. 104/2000;
(b) proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503
in 4505 (plutasti izdelki);
(c) proizvodi, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in
mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe
Sveta (EGS) št. 1898/87;
3. „predelava kmetijskih proizvodov“ pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
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4. „trženje kmetijskih proizvodov“ pomeni imeti na zalogi
ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku
ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih,
za to namenjenih prostorih;
5. „mala in srednje velika podjetja“ („MSP“) so mala in
srednje velika podjetja, kakor so opredeljena v Prilogi I k Uredbi
(ES) št. 70/2001 – kot »MSP« se šteje vsako podjetje, ki ima
manj kot 250 zaposlenih oziroma za malo, ki ima manj kot 50
zaposlenih, v katerem letni promet ne presega 40 mio EUR oziroma za malo ne presega 7 mio EUR ali letna bilančna vsota ne
presega 27 mio EUR oziroma za malo, ne presega 5 mio EUR
ter ki izpolnjuje merilo neodvisnosti (enemu podjetju ne pripada
25% ali več kapitalskih ali glasovalnih pravic), kot »mikropodjetje« pa se šteje podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih;
6. „bruto intenzivnost pomoči“ pomeni znesek pomoči,
izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do
pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov. Če se pomoč ne odobri kot podpora, temveč v
drugačni obliki, je znesek pomoči enak protivrednosti podpore.
Pomoč, plačljiva v več obrokih, se diskontira na vrednost, ki jo
je imela ob odobritvi. Obrestna mera, ki se uporabi pri diskontiranju in za izračun zneska pomoči v primeru ugodnega posojila,
je referenčna obrestna mera, veljavna ob njegovi odobritvi;
7. „naložbe, opravljene za izpolnitev novo uvedenih minimalnih standardov“ pomeni:
(a) v primeru standardov, pri katerih ni predvideno prehodno obdobje, naložbe, ki se dejansko začnejo največ dve leti po
tem, ko postanejo standardi obvezni za proizvajalce; ali
(b) v primeru standardov, pri katerih je predvideno prehodno obdobje, naložbe, ki se dejansko začnejo pred datumom,
ko postanejo standardi obvezni za proizvajalce;
8. „podjetja v težavah“ pomeni podjetja, za katera se
šteje, da so v težavah v smislu smernic Skupnosti o državni
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah – za
podjetje v težavah se šteje, ko ni zmožno z lastnimi sredstvi ali
s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali
upnikov, preprečiti izgube, ki bi brez zunanjega posredovanja
državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo
ogrozile obstoj podjetja;
9. „transparentna pomoč“ pomeni ukrepe pomoči, pri katerih je mogoče natančno izračunati bruto ekvivalent podpore
kot odstotek upravičenih odhodkov ex ante, ne da bi bila za to
potrebna ocena tveganja (npr. ukrepi, ki uporabljajo donacije,
subvencije obrestnih mer in omejene davčne ukrepe).
10. pravilo »de minimis« se uporablja za dodeljevanje
pomoči za majhna in srednje velika podjetja, za naložbe za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ter za naložbe za
opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij.
4. člen
(prioritete)
1. Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Zreče se finančna sredstva usmerjajo v:
– razvoj okolju prijaznega kmetijstva,
– razvoj dopolnilnih dejavnosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe, usposobljenosti in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– posodabljanje in prestrukturiranje kmetijstva, ohranjanje
kulturne krajine in poseljenosti podeželja,
– krepitev povezovanja,
– dejavnosti društev in združenj s področja kmetijstva,
gozdarstva in prehrane.
Glavni cilj pomoči, ki ga ima Občina Zreče, ter k uresničevanju katerega si bo prizadevala, je ohranjanje ter razvoj
kmetijstva in podeželja.
2. Omenjene prioritete se bodo spodbujale z naslednjimi
državnimi pomočmi:

Št.
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– za primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi ES in na podlagi Uredbe Komisije (ES)
št. 1857/2006:
• naložbe v kmetijsko gospodarstvo;
• varstvo tradicionalnih stavb;
• pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
• tehnična pomoč (usposabljanje in izobraževanje, dejavnost društev in združenj);
– za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 (»de minimis« za
gospodarstvo):
• naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah;
• naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in
storitev s kmetij.
5. člen
(upravičenci do pomoči)
1. Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in
srednje velika podjetja, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Zreče ali imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča v katera vlagajo, ki ležijo na območju
Občine Zreče,
– kmetijska gospodarstva, ki se že ali se bodo ukvarjali
z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Zreče ali imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča v katera vlagajo, ki ležijo na območju
Občine Zreče,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze,
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju Občine Zreče ali regije;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Občine Zreče ali regije.
2. Skladno s smernicami Skupnosti o državni pomoči se
lahko pomoč dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso v
težavah in če pomoč pomeni spodbudo za izvedbo projekta
oziroma je za prosilca nujno potrebna.
6. člen
(letni nabor ukrepov)
Komisija za gospodarstvo, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju: Komisija), pripravi letni nabor ukrepov za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja, ki mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa;
– skupni znesek sredstev, namenjenih za subvencioniranje programov s področja ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja;
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep;
– pogoje in merila za pridobitev sredstev iz pravilnika in
dodatne pogoje in merila, ki jih ta pravilnik ne določa.
Letni nabor ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja lahko potrdi tudi župan.
7. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči po tem
pravilniku bodo podrobneje določena v javnem razpisu ali javni
objavi.
II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
8. člen
(javni razpis, javna objava)
1. Razpis ali javna objava mora vsebovati:
– vrste pomoči,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
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– skupni znesek sredstev, namenjenih za subvencioniranje programov s področja ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja,
– višina razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoji in merila za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati prosilec,
– upravičene stroške,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od
dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo vloge,
– način reševanja vlog,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
2. Namensko porabo sredstev iz občinskega proračuna,
namenjenih spodbujanju ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Zreče, lahko nadzoruje Nadzorni odbor
Občine Zreče. V primeru nenamenske porabe sredstev je
prejemnik dolžan vrniti odobrena sredstva skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od
dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
9. člen
(vloga za dodeljevanje sredstev)
1. Vlogo za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja vložijo upravičenci na osnovi razpisa
ali javne objave.
2. Vloge iz 1. točke tega člena vlagajo upravičenci v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
3. Vloge morajo vsebovati z razpisom ali javno objavo
zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež),
KMG-MID številko, davčno številko,
številko računa za nakazilo sredstev;
– namen zahtevka;
– izjavo o točnosti navedenih podatkov;
– izjavo, da prosilec za ta namen še ni prejel sredstev iz
državnega, občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa
je, mora njeno višino dokazati z ustrezno dokumentacijo;
– druge, z razpisom ali javno objavo zahtevane podatke.
4. Prejete vloge na podlagi razpisa ali javne objave sprejema in obravnava občinska uprava. Vloge se pregledajo v
roku, določenem v razpisu.
5. Na podlagi določil tega pravilnika in pogojev razpisa ali
javne objave, pripravi Komisija ob sodelovanju občinske uprave
predlog upravičencev za dodelitev finančnih sredstev.
10. člen
(odločba in pogodba)
V nadaljnjem postopku občinska uprava postopa v skladu
z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 26/06 – UPB2).
V odločbi se podrobneje opredeli:
– namen in višina sredstev,
– pogoji plačila in možnost preverjanja namenske porabe
sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski
porabi sredstev le ta vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Župan z upravičencem sklene pogodbo, s katero se podrobneje opredelijo načini in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev oziroma medsebojne obveznosti.
11. člen
(kumulacija)
1. Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 12 do 15 tega
pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za
projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
2. V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč, izvzeta
z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki
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držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena
88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako
kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči,
določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
3. Pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, se ne
sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES)
št. 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni
projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
III. VRSTE POMOČI
SKUPINSKE IZJEME
(Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006)
12. člen
(naložbe v kmetijska gospodarstva)
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem iz prve alineje
prve točke petega člena tega pravilnika, ki:
– se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali s pridelavo v skladu z
okoljskimi programi,
– so usmerjeni ali se bodo usmerili v prosto rejo živali,
– niso upravičeni do pridobitve pomoči za isti namen s
strani države,
– niso podjetja v težavah ter
– dosegajo vsaj enega od spodaj naštetih ciljev.
2. Podpore se bodo dodeljevale naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, katerih cilj bo:
(a) zmanjšanje proizvodnih stroškov;
(b) izboljšanje in preusmeritev proizvodnje;
(c) izboljšanje kakovosti;
(d) ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
3. Upravičeni stroški lahko vključujejo:
– stroški izgradnje ali izboljšanja nepremičnin, infrastrukture in pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in računalniške
programske opreme;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški postavitve intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov;
– stroški postavitve rastlinjakov;
– stroški postavitve pašnika in obore za nadzorovano
pašo domačih živali in gojene divjadi;
– stroški izvedbe agromeliorativnih del na kmetijskem gospodarstvu (izvedba zemeljskih del);
– stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti na
kmetijskem gospodarstvu in niso javne poti;
– splošni stroški povezani s pripravo in z izvedbo projektov, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški
za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja.
Upravičenec mora imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije. Predložiti mora potreben načrt ureditve hleva, s
popisom del, opreme in tehnologijo reje.
Naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti.
4. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode in mora biti zato odprta za vse sektorje kmetijstva, razen
če država članica izloči nekatere proizvode zaradi presežkov ali
pomanjkanja prodajnih možnosti. Pomoč se ne odobri za:
(a) nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin;
(b) zasaditev letnih rastlin;
(c) drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna
dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe
vode za najmanj 25%;
(d) za preproste naložbe za nadomestitev;
(e) za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
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5. Bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 40% upravičenih stroškov naložbe.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji
znesek pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 400.000 EUR v katerem
koli obdobju treh proračunskih let.
13. člen
(ohranjanje tradicionalnih stavb)
1. Cilj ukrepa je prispevati k ohranjanju tradicionalnih
stavb na območju Občine Zreče.
2. Upravičenci do prejema pomoči iz tega ukrepa so navedeni v prvih treh alinejah petega člena tega pravilnika, ter
hkrati niso pridobili pomoči za isti namen s strani države ter
niso podjetja v težavah.
3. Podpora je namenjena sofinanciranju obnove tradicionalnih stavb, zaščitenih z občinskim odlokom ali vpisanih v
register kulturne dediščine:
– za naložbe, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih
(arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe v varstvo dediščine proizvodnih sredstev
na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči
povečanja zmogljivosti kmetije.
4. Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ali
obnovo oziroma sanacijo objekta (strošek posnetka stanja,
strošek arhitekturnega in statičnega načrta), projekt gradnje ali
obnove, popis del, konservatorski program;
– stroški za nabavo materiala za obnovo;
– stroški za izvajanje del.
5. Pomoč se lahko odobri v višini do 60% dejanskih stroškov za naložbe iz tretje točke tega člena.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 EUR, najvišji
znesek pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
14. člen
(pomoč za plačilo zavarovalnih premij)
1. Predmet pomoči je sofinanciranje zavarovalne premije
za posevke in plodove ter zavarovanje živali pred nevarnostjo
pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma
usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni,
kot to določa nacionalni predpis o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pomoč ne sme biti omejena na zavarovanje, ki ga ponuja
eno samo zavarovalniško podjetje ali skupina zavarovalnic, kot
to določa zgoraj navedeni nacionalni predpis.
2. Za upravičence do prejema pomoči se smiselno uporabljajo določbe petega člena tega pravilnika.
3. Splošni pogoji upravičenosti:
– pogoji Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje (Uradni list RS, št. 138/06)
z vsemi spremembami in dopolnitvami.
4. Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov, plodov, živine.
5. Bruto intenzivnost pomoči občine je razlika med višino
sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna,
do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov, ter živali zaradi bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, največji
pa 100 € na upravičenca na leto.
15. člen
(tehnična pomoč)
1. Za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju je predmet podpore: usposabljanje, izobraževanje, informiranje in svetovanje.
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2. Upravičenci do pridobitve pomoči so navedeni v tretji in
četrti alineji prve točke 5. člena tega pravilnika, ter hkrati niso
upravičeni do pridobitve pomoči za isti namen s strani države,
ter niso v težavah.
3. Pomoč se lahko odobri za kritje v nadaljevanju naštetih
upravičenih stroškov:
(a) na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in
delavcev na kmetijskem gospodarstvu:
(i) stroškov organiziranja programa za usposab
ljanje;
(ii) potnih stroškov in dnevnic udeležencev;
(b) na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje
strani, honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali
občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje;
(c) na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:
(i) stroškov udeležbe;
(ii) potnih stroškov;
(iii) stroškov publikacij;
(iv) najemnin razstavnih prostorov;
(v) simboličnih nagrad, podeljenih v okviru tekmovanj do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca;
(d) publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne
in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji;
(e) razširjanja znanstvenih dognanj, če posamezna podjetja, znamke ali porekla niso imenovani.
4. Pomoč lahko krije 100% stroškov iz točke 1 tega člena. Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne
sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem
(kmetom).
5. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih
pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se
omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
POMOČI DE MINIMIS
(Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006)
16. člen
(splošne določbe)
1. Ta pravilnik se uporablja samo za pomoč, pri kateri je
mogoče vnaprej brez ocene tveganja natančno izračunati bruto
ekvivalent dotacije (pregledna pomoč).
2. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
3. Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna
kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera
v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela
Komisija.
Pravilo kumulacije: najvišji zneski pomoči se uporabljajo
ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti
financira iz državnih sredstev, sredstev lokalnih skupnosti ali pa
se delno financira iz sredstev Skupnosti.
4. Upravičenci: uporabijo se določbe druge alineje prve
točke petega člena tega pravilnika.

Stran

10422 /

Št.

72 / 10. 8. 2007

Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z
veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
17. člen
(naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah)
1. Podpora je namenjena naložbam, ki so potrebne za
začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in
modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
Tako so predmet podpore naslednje naložbe:
– za predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 (sadja, zelenjave, žit, mleka,
mesa, lesa, zelišč …);
– za turizem na kmetiji;
– v dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji;
– v pridobivanje in prodajo energije iz obnovljivih virov
na kmetiji;
– naložbe za urejanje gozdnih zemljišč;
– v kompostiranje organskih snovi.
2. Upravičenci: uporabijo se določbe druge alineje prve
točke petega člena tega pravilnika.
3. Upravičeni stroški so:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– stroški gozdnih vlak;
– splošni stroški.
4. Najvišja stopnja pomoči znaša do 50% upravičenih
stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR,
najvišji pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
18. člen
(naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov
in storitev s kmetij)
1. Podpora je namenjena sofinanciranju naložb za:
– neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah
ali izven kmetij;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo,
orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
2. Upravičenci do pomoči so navedeni v drugi alineji prve
točke 5. člena tega pravilnika.
3. Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– splošni stroški.
4. Najvišja stopnja pomoči znaša do 50% upravičenih
stroškov.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR,
najvišji pa 3.500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
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LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA
(Uredba Sveta (ES) ŠT. 1698/2005)
19. člen
(izvajanje lokalne razvojne strategije)
1. Podpora iz tega ukrepa je namenjena:
– izvajanju prednostnih projektov, opredeljenih v lokalni
razvojni strategiji, ki jih bo na podlagi letnega programa dela
predlagala Lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju LAS);
– dejavnosti usposobitve in delovanja LAS-i ter animaciji
podeželskega prebivalstva in pridobivanju znanj;
– spodbujanju in podpiranju sodelovanja med LAS-i (izmenjave izkušenj, prenos dobrih praks, čezmejno sodelovanje,
informiranje med LAS-i).
2. Opravičljivi stroški:
– stroški delovanja in vodenja LAS;
– stroški izvedbe programov usposabljanja in animacije
podeželskega prebivalstva in vodij LAS;
– priprava ustreznega študijskega in promocijskega gradiva;
– stroški za izvedbo projekta LAS;
– stroški, nastali z izvedbo projektov sodelovanja.
3. Upravičenec do podpore za ta ukrep je LAS.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
20. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja Nadzorni odbor Občine Zreče.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po
tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.
V. KONČNI DOLOČBI
21. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev za
posamezni ukrep, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, predvidenem po letnem programu, se le-ta
prerazporedijo za druge ukrepe, določene v skladu z določbami
tega pravilnika. Prerazporeditev določi župan s sklepom.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 63/00).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 3301-0001/2007-4
Zreče, dne 18. julija 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

72 / 10. 8. 2007 /

Stran

10423

VSEBINA
3929.

3930.
3931.
3932.
3933.

3934.
3935.

3936.

3937.

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje
10329

3946.

MINISTRSTVA

3947.

Pravilnik o organizaciji in načinu verske duhovne
oskrbe v policiji
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pripravništvu
strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni
osnovni šoli
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih
delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev
v izobraževalnih programih gimnazije
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in
uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih
prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec julij 2007

10348

3948.

10348

3949.

10349

3945.

LOŠKI POTOK

3952.

Sklep o skupni pripravi Občinskega prostorskega
načrta Občine Mozirje in Občine Rečica ob Savinji
10399

3953.

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in
P3 v Postojni
10400

3954.

Prekinitev postopka priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte
in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko
zazidavo Malinek–Dolga brda
10401

3955.

Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega
načrta Občine Rečica ob Savinji
10401

3956.

Pravilnik o nagradah študentom Občine Rogašovci
10403

3957.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Sevnica
10403

3958.

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007–2013 10404

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza
10391

3959.

Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sveti Tomaž
10410

DOLENJSKE TOPLICE

3960.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina
10414

KAMNIK

3961.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javni
snagi in videzu naselij v Občini Vojnik
10417
Pravilnik o načinu zaračunavanja izdaje projektnih
pogojev v javnem podjetju Vodovod – kanalizacija,
d.o.o.
10417

10350

10350
10351

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti
10352

BELTINCI

Sklep za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Poslovne cone Lipovci
na območju med avtocesto, železniško progo Murska Sobota–Ormož, Državno cesto G 1 – 3 Murska
Sobota–Lendava in uvozno cesto za ZRNO-VIT in
LEK
10387

BENEDIKT

Sklep o javni razgrnitvi predloga Lokacijskega načrta Cinkarna in Okoljskega poročila za LN Cinkarna ter revizijo okoljskega poročila k LN
10390
Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta OTOK III S sever-jug 10391

3944.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja VS
6/1 Dolgi most
10396
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja
CS 7/18 Zarnikova ulica)
10397

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine
Novo mesto za območje Občine Mirna Peč
10398

3940.

3943.

10395

LJUBLJANA

3951.

10349

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za Terme Benedikt
10388

3942.

KRIŽEVCI

Pravilnik o nagradah študentom Občine Križevci

Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok
za leto 2007
10398

3939.

3941.

Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
10395

3950.

OBČINE
3938.

KOSTANJEVICA NA KRKI

CELJE

ČRNOMELJ

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupne
občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in
redarstva
10392
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 24 Spodnji Stol
10393
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 26 Polje
10394

3962.

MIRNA PEČ

MOZIRJE

POSTOJNA

PREVALJE

REČICA OB SAVINJI
ROGAŠOVCI
SEVNICA

SLOVENJ GRADEC

SVETI TOMAŽ

ŠEMPETER - VRTOJBA

VOJNIK

Stran

10424 /

Št.
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ZAGORJE OB SAVI

3963.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Zagorje ob
Savi
10417

3964.

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini
Zreče
10418

ZREČE

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 72/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju
omejevanja konkurence
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Nasprotni predlogi
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

5895
5925
5930
5932
5935
5936
5937
5938
5940
5940
5940
5941
5942
5943
5944
5944
5944
5945
5947
5947
5947
5948
5948
5949
5949
5950
5952
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